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II
(Actos preparatórios)

COMITÉ DAS REGIÕES
Parecer do Comité das Regiões sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: “A Dimensão Regional do
Espaço Europeu da Investigação”»
(2002/C 278/01)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico
e Social e ao Comité das Regiões: «A Dimensão Regional do Espaço Europeu da Investigação» (COM(2001)
549 final);
Tendo em conta a decisão da Comissão, de 3 de Outubro de 2001, de o consultar sobre a matéria, nos
termos do primeiro parágrafo do artigo 265.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia;
Tendo em conta a decisão da Mesa, de 12 de Junho de 2001, de confiar a elaboração do parecer à
Comissão 1 — Política Regional, Fundos Estruturais, Coesão Económica e Social, Cooperação Transfronteiriça e Interregional;
Tendo em conta o projecto de parecer adoptado pela Comissão de Política de Coesão Territorial ( 1) de
5 de Março de 2002 (CdR 442/2001 rev. 2) (relator: Peter Müller, Ministro-Presidente do Estado do Sarre,
D/PPE),
adoptou o presente parecer na 44.a reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 16 de Maio).
O Comité das Regiões

Desenvolvimento de uma sociedade do conhecimento na
Europa
1.
Congratula-se com o facto de a Comissão reconhecer a
influência significativa das actividades regionais de investigação
e inovação na estruturação da capacidade europeia de investigação. Saúda expressamente a intenção da Comissão de
incrementar a eficácia e promover a colaboração com as
regiões, explorando as sinergias entre as políticas de investigação dos Estados-Membros. No entanto, é necessário assinalar
que as sinergias ou coerências existentes entre as políticas de

( 1) Designação decorrente da reorganização das comissões e das
respectivas competências.

investigação englobam tanto as políticas desenvolvidas pelos
Estados-Membros como as desenvolvidas pelas regiões com
competências na matéria. Tal como o Comité das Regiões já
teve ocasião de salientar em numerosos pareceres, trata-se de
uma importante missão no contexto do fomento da investigação e inovação na Europa. Há que prosseguir, no âmbito do
processo de desenvolvimento subjacente, as actividades desde
há muito empreendidas pelas regiões para reforçar a cooperação e as sinergias em matéria de investigação e inovação.

2.
Apoia igualmente a intenção da Comissão de diligenciar,
através do Sexto Programa-Quadro, no sentido da criação de
um Espaço Europeu da Investigação, destinado a reforçar a
competitividade da Comunidade.
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3.
Assinala que a excelência científica deve continuar a ser
factor determinante para a selecção das acções susceptíveis de
beneficiar de apoio (p. ex., projectos no âmbito do Sexto
Programa-Quadro), sendo que, neste contexto, e a título
complementar, os Fundos Estruturais em favor das regiões
economicamente desfavorecidas (p. ex., as regiões ultraperiféricas) mantêm toda a sua razão de ser e devem ser aproveitados
para o desenvolvimento das infra-estruturas científicas.

4.
Apoia a determinação em mobilizar sistematicamente
recursos para uma orientação do desenvolvimento económico,
mas gostaria de referir que é particularmente importante
chegar a acordo sobre objectivos concretos, em cooperação
com as regiões, a fim de garantir uma capacidade concorrencial
da economia à escala europeia, tendo em mente os objectivos
em matéria de crescimento, competitividade e emprego.
Importa que os objectivos assim estabelecidos venham criar
sinergias e congregar as forças económicas, não devendo
contudo ser utilizados para restringir as competências das
regiões, consignadas no Tratado da UE. Os objectivos devem
imperiosamente ser concretos e realizáveis. «Daqui a dez anos,
a Europa deverá ser “número um”» — eis uma afirmação
demasiado generalizada e indiferenciada que caberá especificar
no âmbito de um diálogo em parceria com as regiões. Há
que repartir explicitamente as medidas e tarefas que serão
atribuídas, por um lado, à UE e, por outro, às regiões.

5.
Subscreve a constatação da Comissão segundo a qual as
regiões europeias apresentam perfis muito diferentes quanto
às suas capacidades em termos de recursos humanos e técnicos,
pelo que também a sua integração será diferente. Um modelo
de desenvolvimento único estaria, por conseguinte, condenado
ao fracasso. É todavia de lamentar que na comunicação não
sejam determinados ou apresentados quaisquer critérios para
uma diversificação dos modelos de desenvolvimento. Seria
altamente desejável que, a este respeito, fosse possível estabelecer uma relação bidireccional com as especificidades regionais
(socioeconómicas) que servem de apoio às forças motrizes da
política.

6.
Salienta uma vez mais a afirmação da Comissão sobre a
«capacidade de auto-organização das regiões [enquanto] factor
de crescimento», tendo presente que as regiões deveriam
«[aderir] a alguns princípios gerais de desenvolvimento». Por
um lado, é profundamente de lamentar que estes princípios
não sejam especificados na comunicação; por outro lado, cabe
frisar mais uma vez que muitas regiões deram já, no passado,
um contributo para a configuração das suas políticas de
investigação e inovação. Importaria assim que, ao elaborar as
suas propostas em matéria de investigação, a Comissão
respondesse ao empenhamento das regiões, dando ainda maior
atenção aos interesses regionais e atribuindo às regiões uma
ponderação política mais efectiva.

7.
Gostaria de continuar a debater a ideia do «desenvolvimento de uma economia do conhecimento». E gostaria de
deixar claro que o conhecimento, por si só, não pode constituir
a base da inovação económica. O conhecimento, sem mais,
está ao alcance de qualquer um, com a maior das facilidades
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(p. ex., via Internet). Só com a aplicação do conhecimento
se logrará produzir uma mais-valia. Como tal, revela-se
determinante não só possuir uma vantagem em termos de
conhecimento, mas também estar em posição dianteira no que
respeita à utilização do conhecimento. A socialidade e a
criatividade humanas desempenham aqui, a par do conhecimento, um papel particularmente decisivo, pelo que também
deverão ser fomentadas.

Adaptação da política de investigação às condições territoriais
8.
Apoia o objectivo da territorialização, desde que por tal
se entenda uma orientação, tanto nacional como europeia, das
iniciativas e sinergias em matéria de investigação, que tenha
em conta as realidades e especificidades socioeconómicas e as
necessidades das regiões. Se por trás deste objectivo estiver
a ideia de uma investigação ou fomento da investigação
centralizados e «planeados» a nível europeu, esta abordagem é
de rejeitar, à luz da subsidiariedade e da competência regional
em matéria de investigação. Permanece pouco claro como se
poderá criar, no âmbito do reordenamento das competências
entre a Comunidade, os Estados-Membros e as regiões, uma
base jurídica viável para a integração das regiões nas actividades
de coordenação da política de investigação. A Comissão
poderia definir uma abordagem para focalizar a sua política
regional nos níveis políticos competentes. Espera-se que,
paralelamente, seja garantida uma colaboração política mais
intensa das regiões na preparação e realização das actividades
de investigação a nível da Comunidade.

9.
Subscreve a opinião da Comissão de que as respostas
locais devem ser coerentes com uma abordagem supra-regional, mas gostaria de observar que as medidas devem
tomar como ponto de partida uma análise conjunta do
território e a definição de objectivos comuns, tendo em grande
atenção as regiões.
10.
Considera que o desenvolvimento e a concepção de
abordagens regionais destinadas a promover a investigação e a
inovação se deveriam pautar pelo princípio da parceria,
iniciativa e auto-responsabilidade regionais. As colaborações e
os parceiros regionais nas actividades de investigação deveriam,
neste contexto, beneficiar de especial apoio financeiro por
parte da União Europeia. Deveriam também poder beneficiar
dos novos instrumentos ao abrigo do Sexto Programa-Quadro
de investigação e desenvolvimento.

Promoção e transferência do conhecimento, em vez de
mera disponibilização de capital
11.
Duvida que «a actualização de conhecimentos e a
difusão tecnológica», com vista a fomentar o desenvolvimento
regional, possam ter lugar sem uma disponibilização de capital.
A promoção da transferência do conhecimento é um
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importante domínio de actividade no contexto do fomento da
investigação. A comunicação não explicita se a Comissão vai
disponibilizar recursos suplementares especificamente destinados a esse fim. Trata-se de um elemento que é necessário, do
ponto de vista das regiões, para a concretização dos objectivos
estabelecidos pela Comissão. Mais uma vez se assinala que,
para a constituição de agregados, é decisivo o papel que as
regiões desempenham em matéria de formação de novas
gerações de cientistas nas universidades e de conservação e
desenvolvimento de instituições de investigação públicas e
privadas, bem como de configuração da política regional de
investigação e das condições de base para as PME.

Governação em matéria de investigação nas regiões
12.
Salienta que algumas regiões já têm mostrado que estão
em condições de contribuir para a configuração das suas
políticas de investigação e inovação. É importante que todas
as regiões não deixem, no futuro, de prosseguir de forma
responsável a política subjacente
13.
Deseja deixar claro que não é possível «copiar» à
vontade modelos bem sucedidos de investigação e inovação.
Só através da criação de novos métodos ou áreas de investigação, tendo em conta as circunstâncias estruturais, poderão
as regiões desfavorecidas associar-se ao êxito das «regiões de
melhores práticas» (inspirando-se, como é óbvio, em modelos
que já tenham dado as suas provas). Uma das oportunidades
de o fazer consiste na ocupação de «nichos», à medida que as
áreas de investigação tradicionais vão dando lugar a novas
áreas interdisciplinares.

Continuar a promover a investigação a nível supra-regional
14.
Subscreve a opinião da Comissão de que importa
manter o carácter das actividades de investigação a nível supra-regional e, em especial, preservar, também no futuro, a mais-valia europeia e a complementaridade, elementos característicos da política de investigação da Comunidade. A este respeito,
revelam-se particularmente interessantes as configurações que
permitam reunir parceiros de cooperação oriundos de regiões
com posições muito diferentes.
15.
Defende a integração dos países da Europa Central e
Oriental, candidatos à adesão, na promoção da investigação a
nível europeu, sobretudo através do apoio à criação e ao
desenvolvimento de modalidades de cooperação interregional
com os países candidatos. Tais medidas permitirão conferir
um novo impulso à coesão.

Conjugação das políticas estruturais e da política de
investigação
16.
Reconhece, na perspectiva das regiões dos Objectivos 1
e 2, que a Comissão Europeia tem em conta o valor de que
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a política de investigação e desenvolvimento se reveste,
precisamente para as regiões desfavorecidas. Simultaneamente,
gostaria de assinalar que muitas regiões estão já a implementar
— com ou sem o acompanhamento activo da UE — as suas
próprias estratégias e programas de investigação, que também
são importantes no contexto de uma política comum de
investigação e inovação.

17.
Chama a atenção para o facto de, no âmbito da política
estrutural europeia, as regiões europeias se encontrarem
divididas entre regiões elegíveis e regiões não elegíveis para
fins de apoio, com base em indicadores objectivos. Na
concretização do apoio estrutural, a União Europeia tem
até hoje confiado, em vastíssima medida, no princípio da
subsidiariedade: a Comissão Europeia reconheceu, e com
razão, que o desenvolvimento das empresas e das instituições
de investigação pode ser acompanhado com mais rigor pelas
regiões do que por instâncias políticas superiores.

18.
Assinala que o apoio estrutural se reveste de acentuada
importância para que se possa responder à necessidade de
recuperação das regiões atrasadas. O apoio estrutural persegue,
no entanto, objectivos mais abrangentes, em termos regionais,
do que a promoção da investigação. Assim, há que diferenciar
em conformidade, na comunicação, as funções do apoio
estrutural e da política de investigação da UE, tendo em
atenção que, entre as regiões desfavorecidas, não se contam
apenas as regiões do Objectivo 1, mencionadas na comunicação, mas também as regiões do Objectivo 2, que estão a
atravessar uma fase difícil de mudança estrutural. Assim, a
Comunicação deveria ser mais precisa em relação a estas
regiões, evocando deste modo e de maneira explícita as regiões
do Objectivo 2. É necessária uma análise precisa de cada caso,
a fim de apurar as causas reais das fraquezas estruturais e tirar,
a partir daí, conclusões adaptadas a cada situação específica.

19.
É a favor de uma conjugação de ambos os domínios
políticos. No que respeita aos conteúdos e aos recursos
financeiros, deve ser mantida a separação já prevista, a fim de
garantir a transparência da execução. A proposta é apoiada no
que se refere à análise dos potenciais para o desenvolvimento
de sinergias, já explorados nalgumas regiões, de forma exemplar, no contexto da criação de centros científicos.

20.
É a favor do empenhamento em prol das «regiões
ultraperiféricas», a fim de as apoiar na continuação do processo
de desenvolvimento. Também estas regiões deverão, como é
óbvio, de acordo com as competências que lhes são conferidas
pelo Tratado CE, decidir livremente se e em que sentido
pretendem ficar integradas na política de investigação e
inovação da UE. Na opinião do Comité das Regiões, a
atribuição de determinadas áreas de investigação não se revela
adequada para alcançar os objectivos da Comissão.

C 278/4

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Papel das «acções inovadoras»

21.
Apoia a Comissão na sua tentativa de criar ou reforçar
redes de cooperação. Estas redes não deverão, contudo, ser
concretizadas apenas por via de centros de transferência de
tecnologia ligados a pessoas; em muitos domínios, poderão
com igual eficácia assumir a forma de plataformas electrónicas
de informação e funcionar mais em moldes de parceria entre
os sectores público e privado, conduzindo assim a um
equilíbrio em termos de recursos humanos ou de conhecimentos.

22.
Saúda as medidas propostas na comunicação para
aumentar e promover a mobilidade, tanto geográfica como
intersectorial dos cientistas, nomeadamente através da criação
de centros de mobilidade a um nível próximo dos cidadãos,
em particular ao nível regional. Neste contexto, entende que
também é necessário tornar conviviais e colocar em rede os
bancos de dados e as plataformas em domínios especializados,
no intuito de fomentar a mobilidade do conhecimento e a sua
transferência, através do recurso aos mais modernos meios de
informação e comunicação. Como exemplo a seguir nesta
matéria, são de referir os bancos de dados sobre genómica e
proteómica utilizados em biotecnologia, os quais são alimentados por cientistas de todo o mundo com os resultados mais
recentes da investigação. Os cientistas têm assim oportunidade
de pôr as suas descobertas à disposição dos seus colegas, sendo
totalmente irrelevante qual o local onde o investigador se
encontra. A orientação de projectos especializados conjuntos
no sentido da transferência de conhecimentos deverá constituir
mais um dos objectivos primordiais do fomento da inovação.
Estar-se-á desse modo a contribuir para que cientistas de
diferentes locais conduzam investigações sobre os mesmos
temas.

23.
Subscreve a opinião da Comissão quanto ao desenvolvimento do apoio à investigação em favor e dentro das PME,
bem como de uma política de incentivo às PME a participarem
nas actividades de investigação no âmbito do Sexto Programa-Quadro. Deste ponto de vista, deveriam ser envidados esforços
específicos para garantir a participação plena das PME nos
instrumentos de dimensão mais importante que constituem os
projectos integrados e as redes de excelência. Neste contexto,
o CR solicita novamente à Comissão que melhore a cooperação
entre as Direcções-Gerais competentes, bem como a cooperação entre os organismos que prestam serviços às PME e os
pontos de contacto nacionais. A participação das PME poderia
ser ainda mais reforçada através da promoção da transferência
e absorção de conhecimentos e tecnologia e da exploração dos
resultados da investigação, mediante o acesso, a criação e o
financiamento de redes electrónicas de grande capacidade para
projectos de investigação e inovação.

24.
Aplaude a intenção manifestada pela Comissão no
sentido de desenvolver estratégias de tecnologia em diálogo
com as regiões. Para tal, é precisamente às regiões desfavorecidas que a Comissão poderia atribuir os devidos recursos.
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25.
Apoia as acções inovadoras propostas, destinadas a
fomentar os «ninhos de empresas», as empresas procedentes
de universidades, as empresas saídas da enxamagem (spin-offs)
e as empresas principiantes.
26.
Pretende que as instâncias responsáveis se consultem
entre si com o objectivo de reduzir, no futuro, os encargos
associados à apresentação de pedidos para obtenção de apoio
da CE no domínio da investigação, encargos esses que,
actualmente, constituem muitas vezes um obstáculo ao desenvolvimento. Em numerosos encontros com empresas e universidades, ficou patente que, na maior parte dos casos, não havia
sido solicitado apoio da CE devido aos excessivos encargos (de
pessoal) que tal implicaria, mesmo com uma apreciação
positiva da Comissão. Esta situação é particularmente lamentável para as jovens empresas inovadoras, que têm de planear
cuidadosamente as suas mobilizações de pessoal e dispõem de
reduzidos recursos financeiros. Seria aqui de contemplar, entre
outros elementos, um processo em duas etapas (selecção
prévia): na primeira etapa do pedido, é tomada uma decisão
sobre a elegibilidade do projecto, em moldes relativamente
pouco burocráticos; o projecto poderá então ser concretizado
numa segunda fase. Desta forma, poder-se-á evitar a criação
de novas estruturas para apoiar o pedido, bem como os custos
daí decorrentes.

Medidas de promoção da abordagem regional do Espaço
Europeu da Investigação
27.
Apoia a ideia de criar e desenvolver redes de excelência,
concebidas para actuar a nível regional, supra-regional e
internacional.
28.
Duvida, porém, que a medida em questão (criação de
redes de excelência) possa constituir uma barreira contra a
fuga de cérebros a nível interregional. Além de factores de
ordem científica, a fuga de cérebros deve-se, em especial, a
factores sociais e económicos, e não será essa medida que
permitirá, por si só, pôr cobro ao problema.

A aferição competitiva como objectivo a alcançar
29.
Assinala que a aferição competitiva já empreendida
pela Comissão em determinados domínios — tanto junto dos
peritos económicos como em matéria de ensino — tem
frequentemente sido alvo de cepticismo e rejeição. Para que
seja possível realizar com êxito, nas regiões, uma aferição
competitiva que contribua para que o futuro apoio da UE à
investigação seja concebido em moldes mais adaptados às
necessidades, é imperioso estabelecer indicadores e métodos
adequados de análise que permitam uma comparação entre
regiões e conduzam a resultados úteis e aplicáveis na prática.
Os instrumentos devem ser escolhidos de modo a permitir
apontar as causas dos défices estruturais existentes, e o seu
estabelecimento não deve implicar encargos que não sejam
aceitáveis. Cabe salientar, uma vez mais, que as regiões
desfavorecidas, em especial, apenas têm hipóteses se explora-
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rem novas formas de inovação. Para essas regiões, não é muito
útil uma aferição competitiva orientada para a experiência, no
sentido de «melhores práticas», uma vez que não é possível
copiar exemplos proeminentes (como, nomeadamente, Mar-
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tinsried, na Alemanha). As regiões devem colaborar no desenvolvimento de métodos adequados, especificamente adaptados
ao seu próprio meio, e partilhar as experiências que já tiveram
até à data com instrumentos comparáveis.

Bruxelas, 16 de Maio de 2002.

O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE

Parecer do Comité das Regiões sobre a «Proposta de regulamento do Conselho relativo à
constituição da empresa comum Galileo»
(2002/C 278/02)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho relativo à constituição da empresa comum
Galileo [COM(2001) 336 final — 2001/0136 (CNS)];
Tendo em conta a decisão da Comissão Europeia, de 25 de Junho de 2001, de consultar o Comité das
Regiões, nos termos do n.o 3 do artigo 265. o do Tratado que institui a Comunidade Europeia;
Tendo em conta as decisões da Mesa de 12 de Junho de 2001 de incumbir a Comissão 3 (Redes
transeuropeias, transporte, sociedade da informação) da elaboração de parecer e de 6 de Fevereiro de
2002 de incumbir a Comissão Política de Coesão Territorial de elaborar o respectivo parecer;
Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de Colónia, de 3 e 4 de Junho de 1999 e da Feira
(19 e 20 de Junho de 2000 sobre a empresa comum Galileo;
Tendo em conta a resolução do Conselho de 5 de Abril de 2001;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 380/2001 fin) adoptado pela Comissão de Política de Coesão
Territorial (1), em 5 de Março de 2002 (CdR 380/2001 rev. 2) (relator: N. Tabakídis — EL/PSE), Presidente
do Município de Aghii Anargyri;
Considerando que os primeiros contratos de investigação e estudos de viabilidade foram financiados
através dos Quarto e Quinto Programas-Quadro de Investigação e Desenvolvimento;
Considerando que em Abril de 2001 o programa Galileo completou a fase de definição e entrou na fase
de desenvolvimento, que se destina a verificar e ensaiar as possibilidades consideradas durante a fase de
definição, nomeadamente quanto à estrutura do sistema;
Considerando que à fase de desenvolvimento se seguirá a fase de execução, que consiste na construção de
satélites e de componentes terrestres, no lançamento de satélites e na instalação do restante equipamento,
de modo a que o sistema esteja operacional em 2008;
(1 ) Designação decorrente da reorganização das comissões e das respectivas competências.
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Considerando que o programa Galileo tem uma importante componente de investigação e desenvolvimento, o que justifica a constituição uma empresa comum nos termos do artigo 171.o do Tratado CE;
Considerando que a empresa comum terá como objectivo completar a fase de desenvolvimento do
sistema Galileo e garantir a participação eficaz de capitais privados e públicos,
adoptou por unanimidade na 44.a reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 15 de Maio) o
seguinte parecer.

Observações e recomendações do Comité das Regiões
1. A empresa comum deverá observar os princípios de
transparência e igualdade de tratamento previstos na legislação
comunitária.
2. Os critérios adoptados pela empresa comum na outorga
dos contratos deverão respeitar o direito comunitário vigente
na matéria.
3. Em cada fase de realização do sistema deverá ser garantido
o controlo político por parte dos Estados-Membros da União
Europeia.
4. Para que a participação dos Estados-Membros seja profícua, deverá ser criado um organismo específico, um comité de
acompanhamento, constituído por representantes dos Estados-

-Membros e da empresa comum. O comité de acompanhamento deverá poder rejeitar liminarmente as propostas da
Comissão Europeia.
5. Ao comité de acompanhamento competirá, a título
principal, a decisão política, cabendo ao conselho de administração decidir sobre a gestão corrente da empresa comum e a
realização dos objectivos fixados.
6. A Agência Espacial Europeia estará representada no
conselho de administração e terá um papel fundamental de
assistência técnica à empresa comum para que esta possa
cumprir os objectivos fixados.
7. O estatuto da empresa comum deve definir com precisão
o papel de cada órgão e delimitar as respectivas competências.
8. Deviam ser clarificadas as regras sobre direito de autor e
propriedade dos serviços.

Bruxelas, 15 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE
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Parecer do Comité das Regiões 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»
(2002/C 278/03)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta 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)];
Tendo em conta a decisão do Conselho Europeu, de 14 de Novembro de 2001, de consultar o Comité
das Regiões, em conformidade com as disposições do artigo 156.o, do Tratado que institui a Comunidade
Europeia;
Tendo em conta a decisão da Mesa, de 13 de Junho de 2000, de incumbir a Comissão 3 («Redes
Transeuropeias, Transportes e Sociedade da Informação») da elaboração do correspondente parecer;
Tendo em conta o seu parecer anterior sobre o «Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões — Rede Transeuropeia de Transportes:
Relatório de 1998 sobre a execução das orientações e as prioridades para o futuro» (em conformidade
com o artigo 18.o da Decisão n.o 1692/96/CE) (COM(98) 614 final) (CdR 60/1999 fin) ( 1);
Tendo em conta o seu parecer anterior sobre a «Proposta de Regulamento (CE) do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n.o 2236/95 que determina as regras gerais para a concessão de apoio financeiro no
domínio das redes transeuropeias» [COM(98) 172 final — 98/0101(COD) (ex-SYN)] (CdR 217/98 fin) (2);
Tendo em conta o projecto de parecer adoptado pela Comissão de Política de Coesão Territorial (3) em
5 de Março de 2002 (CdR 284/2001 rev.) (relator: Ramón Luis Valcárcel Siso (E-PPE), presidente da
Comunidade Autónoma da Região de Murcia),
adoptou por unanimidade o presente parecer na 44.a reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002
(sessão de 15 de Maio).

1.

Observações gerais

O Comité das Regiões acolhe com agrado o esforço do
Parlamento Europeu e do Conselho de conceber novas políticas
em prol da realização efectiva das RTE-T e da resolução dos
desequilíbrios que a sua construção está a gerar, embora
lamente novamente a oportunidade perdida de dar uma
abordagem única, sistematizada e coordenada à política de
transportes europeia, da qual as RTE-T são apenas uma parte,
certamente muito qualificada, mas incapaz por si só de
resolver as graves disfunções que se observam nos sistemas de
transporte europeus.

O CR recomenda novamente a realização dos esforços necessários para reunir num instrumento único as futuras políticas
europeias de estímulo ao transporte de mercadorias e de
passageiros.

( 1) JO C 293 de 13.10.1999, p. 9.
( 2) JO C 93 de 6.4.1999, p. 29.
( 3) Nova organização das comissões e respectivas competências (6 de
Fevereiro de 2002).

Neste sentido, reconhece e aprecia as últimas realizações,
especialmente o Livro Branco, como elementos válidos de
reflexão e debate.

Deve ser considerada a revisão previsível das orientações
comunitárias hoje alteradas, que já se anunciam para 2004,
com a actualização do sistema de transportes prevista no Livro
Branco, a modificação dos fluxos de transporte, a revisão
dos projectos nacionais e o alargamento previsto da União
Europeia.

O CR reafirma o seu parecer de que não se pode analisar uma
situação tão complexa como o transporte a partir de uma
perspectiva única; os desequilíbrios modais e zonais nos
corredores da rede não podem ser a única causa da maior ou
menor capacidade e acessibilidade das RTE-T; sendo este um
elemento essencial, não deveriam ser esquecidas as outras
muitas políticas com incidência, como é o caso (sem pretender
aprofundar o tema) das políticas de liberalização realizadas no
âmbito de alguns modos de transporte em detrimento de
outros, que obviamente alteram os interesses dos operadores a
favor de um ou de outro modo de transporte.
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Por tudo isto, o Comité das Regiões recomenda que a próxima
revisão das orientações seja, desta vez, consequência de um
projecto conjunto integral para o sistema de transportes
europeu.

1.1.

Observações sobre as prioridades

As intenções do relatório que justifica as novas orientações das
RTE-T reflectem-se com mais ou menos sucesso na nova lista
de prioridades.

1.1.1. N o v a s p r i o r i d a d e s p r o p o s t a s

A principal prioridade é o fomento de uma nova rede
interoperável ferroviária que dê prioridade ao transporte de
mercadorias, bem como à sua interconexão com os portos
marítimos e fluviais e com os aeroportos.
O CR aceita plenamente estas propostas, que foram amplamente solicitadas em pareceres anteriores do Comité, em que
este observava com preocupação o insuficiente esforço de
investimento no transporte ferroviário, claramente ultrapassado pelo transporte rodoviário. As interconexões com o
transporte marítimo e aeroportuário devem ser meios de
indubitável eficácia no relançamento do transporte ferroviário,
tanto de passageiros como, e sobretudo, de mercadorias.

Dito isto, o CR considera oportuno referir que devem ser
acrescentados mais dois aspectos a estas propostas apresentadas, sem os quais a consecução do objectivo pretendido poderá
estar seriamente comprometida.
O primeiro aspecto seria evitar que a rede ferroviária competisse com a rede rodoviária através de uma rede paralela e
desconexa, pois isto seria desastroso para o sector ferroviário,
a não ser que se pretenda estabelecer uma tarifação penalizadora para o transporte rodoviário, medida de grande complexidade que ultrapassa o âmbito deste parecer e cujos resultados,
para além da inflação, teriam que ser analisados em pormenor,
especialmente a sua aplicação nas regiões periféricas, nas
regiões insulares e nas menos favorecidas em termos de
acessibilidade.

Não esqueçamos que uma das grandes fraquezas do transporte
ferroviário é a sua rigidez, e por isso, a sua inevitável
dependência em relação a outros modos de transporte, em
especial ao transporte rodoviário.

Por este motivo, o CR propõe a criação de uma rede ferroviária
ligada à rede rodoviária e que seja capaz de colaborar com ela,
como ocorre com os restantes modos de transporte.
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Esta reflexão leva-nos à segunda questão, ou seja, que o
transporte ferroviário sem plataformas intermodais perde
grande parte da sua funcionalidade.

O novo artigo 5.o, alínea c), proposto refere no final: «incluindo
medidas em matéria de terminais intermodais». O CR recomenda que o Parlamento Europeu e a Comissão reflictam
sobre este aspecto; a concepção dos terminais como simples
espaços limitados e residuais de integração de diferentes modos
de transporte está ultrapassada e é, em grande parte, causa dos
estrangulamentos actualmente existentes.

O CR considera necessário conceber plataformas logísticas
integrais dotadas de todas as instalações e serviços necessários,
integradas como parte essencial nas RTE-T como grandes
módulos de diversificação de modos e auxiliadas pelos novos
sistemas de transporte inteligentes capazes de facilitar a sua
gestão. Este é o único meio de minimizar o inconveniente do
transporte intermodal, o transbordo, que é uma penalização
importante que até hoje impediu a sua implantação efectiva e
que deve começar a desaparecer com estas plataformas logísticas intermodais.

Para optimizar o funcionamento destas infra-estruturas deve
ser introduzido um novo conceito nos sistemas de transporte
que ainda não foi utilizado, o conceito de «interoperabilidade
da intermodalidade».

O CR considera imprescindível o papel protagonista das
autarquias locais e regionais na criação e gestão destas
plataformas, pois a sua situação e funcionalidade são de grande
importância para o ordenamento dos respectivos territórios.

1.1.2. P r i o r i d a d e s q u e s e m a n t ê m

O CR congratula-se com o facto de se manter como prioritário
o desenvolvimento de infra-estruturas que possibilitem a
conexão entre as regiões insulares, encravadas e periféricas, e
faz votos por que esta prioridade seja efectivamente considerada e apoiada.

Recorde-se, além disso, que a realização de infra-estruturas
para a ligação directa das regiões periféricas e insulares à rede
transeuropeia de transportes (RTE-T) representa a efectiva
garantia de uma real liberdade de circulação de pessoas e bens
no território europeu e deve ser apoiada, até na perspectiva de
uma interligação estratégica da Europa com os países da zona
mediterrânea e as regiões insulares. Deste ponto de vista, as
regiões insulares do Mediterrâneo constituem para a União
uma extraordinária oportunidade estratégica para o desenvolvimento de uma política de relações euromediterrâneas.
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Neste sentido, o CR apoia decididamente a alteração introduzida à redacção do artigo 5.o, alínea b), na medida em
que considera a conexão com este grupo de regiões não
simplesmente ao nível do acesso mas enquanto conexão
nuclear das RTE-T. É razoável propor que, nestas regiões
penalizadas pelo seu afastamento, devam ser realizados os
esforços necessários para ligá-las ao resto do território europeu
nas melhores condições.

Por outra ordem de ideias, mantém-se igualmente a primeira
prioridade do texto anterior que pretende eliminar os pontos
de estrangulamento, completando os grandes eixos e os
troços pendentes (especialmente nas zonas transfronteiriças) e
desenvolvendo conexões e interconexões fundamentais.

Neste ponto, o CR deseja insistir no facto de que, sendo uma
necessidade imprescindível evitar os estrangulamentos que
congestionam as RTE-T mediante a optimização da sua
capacidade, não deve ignorada a situação de muitas regiões
com falta de acessos e que solicitam com urgência o cumprimento do artigo 154.o, n.o 1, do Tratado, que prevê a
participação plena das autarquias regionais e locais nos
benefícios resultantes da criação de um espaço sem fronteiras
interiores através do estabelecimento de uma rede transeuropeia; embora os factores de competitividade ameaçados pelos
pontos de estrangulamento mereçam a atenção comunitária,
não menos interesse deve merecer a coesão económica e social,
que ficará prejudicada se não se atender à acessibilidade de
todas as regiões, em especial das mais necessitadas.

O Comité salienta que as orientações relativas às RTE-T
deveriam dar igual importância à resolução dos problemas de
fluidez do tráfego nas zonas centrais e à melhoria do acesso
das zonas periféricas da Comunidade ao mercado único.

O CR reitera a recomendação incluída em pareceres anteriores,
que reclamava a realização de um novo «Mapa de Acessibilidade Interterritorial» para eliminar as limitações de acesso de
que padecem muitas regiões e que constitui um obstáculo ao
desenvolvimento efectivo e harmonioso do mercado interno,
conseguindo uma acessibilidade mínima (quantificada
mediante indicadores objectivos de tempo e de custos) a partir
de todos os pontos do território da União.

O CR propõe que se reforce o grau de participação das
autarquias locais e regionais na criação de infra-estruturas e
sugere que, na próxima revisão das orientações, se estudem
fórmulas de cooperação dos distritos e regiões na concepção
dos acessos locais e regionais das RTE-T, cuja falta contribui,
em muitos casos, para os actuais problemas de congestionamento.
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Estas redes regionais e locais que capilarizam a rede nuclear
têm igualmente estrangulamentos que devem ser resolvidos.
Neste mesmo sentido, a realização dos nós intermodais
também vai pressupor redes regionais que os alimentem e que
são indispensáveis para lograr a sua funcionalidade.

O CR congratula-se com o facto de se continuar a dar
prioridade ao desenvolvimento de sistemas de transporte
inteligentes e com o progresso verificado neste aspecto,
apoiando a interoperacionalidade no território comunitário.

No mesmo sentido, o CR reconhece plenamente a necessidade
de integrar a dimensão ambiental na concepção da rede,
entendendo-se esta abordagem como a absoluta obrigatoriedade de estabelecer as necessárias medidas de correcção que
reduzam ao mínimo os possíveis impactos ambientais dos
projectos seleccionados com base no seu interesse para o
transporte europeu.

1.1.3. P r i o r i d a d e s q u e d e v e r i a m s e r a c r e s ce nt adas

O CR propõe que se reconsidere a supressão do texto sobre a
prioridade incluída na Decisão n.o 1692/96/CE, que se refere à
«criação e melhoria dos nós de interconexão e das plataformas
logísticas».

Em parágrafos anteriores, foi feita referência à sua enorme
utilidade e à consideração de que a sua falta faria perder
funcionalidade às RTE-T, carentes que estão de uma rede
adequada e extensa de zonas intermodais, sobretudo quando se
pretende o fomento do transporte ferroviário de mercadorias.

O CR considera oportuno que se estabeleça como uma
das prioridades a segurança do transporte. Embora se faça
referência à segurança no parágrafo sobre o fomento dos
sistemas de transporte inteligentes, a segurança deve ser
considerada como um elemento básico e prioritário na própria
criação e desenvolvimento das infra-estruturas; os problemas
de segurança têm vindo a agravar-se nas RTE-T nos últimos
anos perante a multiplicação dos pontos de congestionamento
e a ausência de infra-estruturas adequadas em numerosos
troços da rede.

1.2. Observações sobre os projectos específicos

O CR acolhe favoravelmente a lista de projectos específicos
que consta do Anexo III, que são perfeitamente justificados,
viáveis e, em todo o caso, de indubitável importância para o
desejado desenvolvimento das RTE-T.
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O CR congratula-se, em particular, com o facto de ter sido
incluída nos projectos específicos a melhoria da navegabilidade
do Danúbio entre Straubing e Vilshofen como projecto de via
navegável e apela também a uma melhoria do tráfego fluvial
no Danúbio, para leste de Viena. É de notar que o Comité tem
insistido bastante na viabilização deste modo de transporte.

Por último, o CR acolhe com enorme satisfação a alteração ao
artigo 18.o, em que se revê a denominação do actual Comité
de Intercâmbio de Informação, que passa a designar-se por
Comité de Acompanhamento e de Revisão das Orientações,
embora o articulado não explique claramente o que a mudança
de nomenclatura implica.

De igual modo, o CR congratula-se com a inclusão do sistema
mundial de radionavegação e de determinação da posição por
satélite (Galileo), como fórmula de viabilizar de modo eficaz as
novas tecnologias ao serviço do transporte.

Em relação ao Comité, propõe-se analisar a conveniência de
incluir um representante do CR no Comité de Acompanhamento para fazer ouvir a voz das cidades e regiões sobre os
múltiplos aspectos em que são afectadas pela evolução das
RTE-T.

Não obstante o que precede, o CR pretende que sejam tomados
em consideração os respectivos pedidos de adopção de medidas
que permitam a participação das autarquias locais e regionais
na concepção e configuração das infra-estruturas.
2. Recomendações
O atraso no lançamento dos projectos apresentados em 1996,
que o CR lamenta, revela a sua preocupação e interesse pela
procura de soluções que permitam apressar os trâmites
necessários à sua realização. Estes atrasos são, em grande parte,
devidos à ausência de co-participação das regiões no seu
desenvolvimento, o que provocou controvérsias e reticências
sociais que as autoridades comunitárias e nacionais têm graves
dificuldades em resolver. A participação das autarquias locais
e regionais pode e deve ajudar a resolver estes conflitos, na
medida em que estas administrações estão mais próximas do
cidadão.

O CR solicita que se introduzam as alterações seguintes na
proposta de decisão do Parlamento Europeu e pelo Conselho
que altera a Decisão n.o 1692/96/CE sobre as orientações
comunitárias para o desenvolvimento da rede transeuropeia
de transportes.

2.1. Recomendações respeitantes aos considerandos da Decisão
n. o 1692/96/CE
1.3.

Observações sobre as restantes alterações
Aditar o seguinte considerando 2a):

O CR acolhe favoravelmente a substituição do artigo 8.o, que
se refere ao ambiente, na medida em que responsabiliza os
Estados-Membros pela realização das avaliações de impacto
ambiental necessárias, uma vez estabelecida a Directiva 2001/
/42/CE, que prevê os procedimentos a seguir.

As administrações locais e regionais, na medida em que são as
instâncias que melhor conhecem as suas zonas do ponto de
vista ambiental, devem participar activamente no processo de
avaliação e estabelecimento de medidas de correcção aplicáveis
aos seus casos particulares.

«Em conformidade com o Tratado de Maastricht, a Rede
Transeuropeia de Transportes deve contribuir para o reforço
da coesão económica e social, para a melhoria da acessibilidade das regiões periféricas e insulares e para uma gestão
sustentável do tráfego nos eixos de trânsito europeus.
Deve ser concebida e concretizada em ligação com a
programação dos Fundos Estruturais, Objectivos 1 e 2 e
Interreg, bem como com o Esquema de Desenvolvimento
do Espaço Comunitário.».

Aditar o seguinte considerando 5a):
De igual modo, o CR considera adequadas as alterações
introduzidas nos artigos 9.o, 10.o, 11.o, 13.o e 18.o, embora
considere insuficientemente ordenada a lista prevista no
artigo 13.o, n.o 4, que se refere à rede ferroviária, que
inclusivamente surpreende no seu primeiro ponto (desaparece
a menção a mercadorias), no terceiro (introduz na rede
ferroviária rotas destinadas ao transporte de mercadorias por
camião) e no sexto (desaparece a referência a uma interconexão
intermodal da rede ferroviária com o resto das redes).

«A RTE-T deve constituir um dos instrumentos de uma
política marítima europeia ambiciosa, ao serviço do desenvolvimento do transporte marítimo a curta distância, como
é preconizado no Livro Branco da Comissão. Também deve
permitir a inscrição plena e integral das bacias marítimas
do continente nos fluxos de comércio mundial, mediante a
promoção do transporte marítimo de média e de longa
distância.».
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instalações necessárias aos serviços de transporte
aéreo, marítimo e ferroviário, sempre que as
características territoriais o permitam;».

Recomendações respeitantes ao artigo 3.o da Decisão
n.o 1692/96/CE

O CR entende que as orientações do artigo 3.o da Decisão
n.o 1692/96/CE deveriam ser alteradas, introduzindo um novo
ponto com a seguinte redacção:

—

Incluir uma nova alínea no artigo 5.o com a seguinte
redacção:
«concepção e desenvolvimento de plataformas logísticas intermodais, tanto nas suas infra-estruturas (como
as instalações e os serviços auxiliares), como nos seus
acessos adequados às redes regionais e locais.».

«4. As plataformas logísticas intermodais são elementos
necessários à efectiva integração dos diferentes modos de
transporte, das suas infra-estruturas, instalações e serviços
complementares, assim como dos seus acessos regionais e
locais.».

2.3.

Recomendações respeitantes ao artigo 5.o da Decisão
n.o 1692/96/CE
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2.4. Recomendações respeitantes ao artigo 10.o da Decisão
n. o 1692/96/CE
Alterar a formulação do artigo 10.o como segue:

—

Alínea a)
Alterar como segue:
«a) estabelecimento e desenvolvimento das ligações
e interconexões de base necessárias à eliminação
dos pontos de estrangulamento, criação dos elos
de ligação em falta, designadamente dos troços
junto às fronteiras, ou de ligação com regiões
com falta de comunicações, e completar os
grandes eixos, considerando em todo o caso
como objectivo a melhoria da segurança.».

—

«b) estabelecimento e desenvolvimento de infra-estruturas de ligação das regiões insulares, dos
enclaves e das regiões periféricas e ultraperiféricas
às regiões centrais da Comunidade e entre si,
para favorecer um desenvolvimento equilibrado
e policêntrico do território comunitário, tendo a
devida consideração pelas zonas mais sensíveis
do ponto de vista ecológico;».
Alínea d)
Alterar como segue:
«d) criação de infra-estruturas ferroviárias de ligação
aos portos, com vista a promover a navegação de
longa e curta distância e a navegação interior;».
—

Alínea e)
Alterar como segue:
«e) adopção de medidas de integração dos transportes ferroviários e marítimos aos transportes
aéreos, incluindo os acessos por via férrea e por
via marítima aos aeroportos e as infra-estruturas e

A rede deverá:

—

Desempenhar um importante papel no tráfego ferroviário de passageiros e de mercadorias de longa distância;

—

Promover a interconexão com as redes dos outros
modos de transporte, especialmente com o transporte
aéreo e o transporte marítimo de mercadorias e por
via navegável;

—

Facilitar o acesso às redes ferroviárias regionais e
locais;

—

Desempenhar um papel importante em matéria de
transporte combinado, fundamentalmente através das
plataformas logísticas intermodais;

—

Promover o transporte de mercadorias mediante a
definição e realização de rotas complementares e
alternativas ao transporte rodoviário e dando prioridade aos comboios de mercadorias em determinados
corredores ferroviários;

—

Ter em igual conta os objectivos de desenvolvimento
da própria região e contribuir para a sua concretização.».

Alínea b)
Alterar como segue:

—

«4.

Aditar no final do n.o 4 do artigo 10.o um novo travessão com
a seguinte redacção:
«— proporcionará uma mais-valia ecológica em comparação com a rede rodoviária transeuropeia.».
Alterar o n.o 6 do artigo 10.o como segue:
«6. A rede compreende as infra-estruturas e instalações
necessárias à integração de serviços de transportes aéreos,
marítimos e ferroviários.».
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Recomendações respeitantes ao artigo 13.o da Decisão
n.o 1692/96/CE

Alterar o n.o 3 do artigo 13.o como segue:
«1. A rede transeuropeia de aeroportos será constituída
pelos aeroportos situados no território da Comunidade
e abertos ao tráfego aéreo comercial que respeitem as
especificações do anexo II. Esses aeroportos serão designados de forma diferente, consoante o nível e o tipo de
tráfego que assegurem e de acordo com as funções que
desempenhem dentro da rede. Estes aeroportos permitirão
o desenvolvimento de ligações aéreas e a interconexão do
transporte aéreo com os outros modos de transporte. Será
indispensável para a consecução dos referidos objectivos a
participação das autoridades regionais na gestão aeroportuária.
2.

(sem alterações).

3.
Sempre que adequado, as componentes internacionais
e comunitárias deverão ser progressivamente ligadas às
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linhas de alta velocidade da rede ferroviária. A rede
deve incluir as infra-estruturas e instalações necessárias à
integração dos serviços de transporte aéreo, marítimo e
ferroviário.».
2.6. Recomendações respeitantes ao artigo 18.o da Decisão
n. o 1692/96/CE
Alterar o n.o 2 do artigo 18.o como segue:
«2. É criado na Comissão um Comité da Rede Transeuropeia de Transporte, a seguir denominado “Comité”, composto por representantes dos Estados-Membros, por um
representante das cidades e regiões proposto pelo Comité
das Regiões, e presidido por um representante da Comissão.
O referido Comité procederá ao seguimento e avaliação da
revisão das orientações para o desenvolvimento da rede
transeuropeia de transportes e ao intercâmbio de informações sobre os planos e programas notificados pelos
Estados-Membros e poderá proceder ao estudo de qualquer
questão relativa ao desenvolvimento das RTE-T.».

Bruxelas, 15 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE
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Parecer do Comité das Regiões sobre:
—

a «Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu “Programa de acção
para a realização do céu único europeu”»,

—

a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o quadro
para a criação do céu único europeu»,

—

a «Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a realização do
céu único europeu»,

—

a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prestação de
serviços de navegação aérea no céu único europeu»,

—

a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à organização e
utilização do espaço aéreo no céu único europeu», e

—

a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à interoperabilidade da rede europeia de gestão do tráfego aéreo»
(2002/C 278/04)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a «Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu “Programa de acção
para a realização do céu único europeu”» e a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece o quadro para a criação do céu único europeu» [COM(2001) 123 final — 2001/
/0060 (COD)];
Tendo em conta a «Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a realização
do céu único europeu», a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
prestação de serviços de navegação aérea no céu único europeu», a «Proposta de Regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à organização e utilização do espaço aéreo no céu único
europeu» e a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à interoperabilidade
da rede europeia de gestão do tráfego aéreo» [COM(2001) 564 final — 2001/0235-0236-0237 (COD)];
Tendo em conta a decisão do Conselho, de 15 de Novembro de 2001, de, nos termos e para os efeitos do
n.o 2 do artigo 80.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, o consultar nesta matéria;
Tendo em conta a decisão da sua Mesa, de 12 de Junho de 2001, de incumbir da elaboração de parecer a
Comissão 3 — Redes Transeuropeias, Transportes e Sociedade da Informação;
Tendo em conta o projecto de parecer emitido pela Comissão de Política de Coesão Territorial ( 1) em 5 de
Março de 2002 (CdR 4/2002 rev.) (relator: B. Verburg Membro do Conselho Provincial da Holanda do
Norte) (NL, PPE);
Considerando que a realização de um espaço aéreo europeu contribui para uma gestão segura e eficiente
do tráfego aéreo no espaço aéreo superior;
Considerando que o elevado número de atrasos registados nos últimos anos revela a necessidade premente
de melhorar a eficiência do tráfego — mantendo o nível mais elevado possível de segurança — para que
o sistema de transporte aéreo europeu continue a satisfazer os requisitos de qualidade que cumprirá
impor para assegurar e, se possível, melhorar a posição concorrencial da Europa e das regiões europeias;
Considerando que o aumento da capacidade das rotas no espaço aéreo superior e o aumento da eficiência
da gestão do tráfego são necessários, a par de diversas outras medidas, para concretizar as almejadas
melhorias,
(1 ) Designação decorrente da reorganização das comissões e das respectivas competências.
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adoptou na 44.a reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 15 de Maio) o seguinte parecer.

O Comité das Regiões,
1. manifesta a sua satisfação com as propostas da Comissão.
Uma Europa sem fronteiras internas terá, em todo o caso, que
permitir a livre circulação de pessoas e de mercadorias também
no espaço aéreo. Actualmente, as sérias falhas de pontualidade
no tráfego aéreo causam prejuízos económicos e ambientais
aos aeroportos e às zonas adjacentes. O Comité considera as
propostas da Comissão parte integrante das medidas a tomar
para solucionar estes problemas. Defende que a concretização
das medidas propostas se oriente pelos seguintes três objectivos:
—

manutenção e, na medida do possível, aumento do grau
de segurança;

—

aumento da capacidade do sistema de transporte aéreo;

—

aumento da eficiência em função das possibilidades de
manutenção de normas ambientais para a aviação.

2. declara-se a favor da racionalização da utilização do
espaço aéreo superior. A organização da gestão do tráfego
aéreo terá de ser reestruturada, de modo a poder-se reduzir
drasticamente o número de centros de controlo de tráfego
aéreo e a harmonizar a regulamentação. Em relação à harmonização da utilização civil e militar do espaço aéreo, o Comité
defende uma optimização baseada nas exigências de ambas as
partes adaptadas às possibilidades reais de utilização. De uma
maneira geral e, em particular, nestes pontos, o céu único
europeu só pode ser realizado mediante a remoção das
barreiras institucionais e organizacionais existentes. O Comité
lança um apelo ao Conselho Europeu para que se empenhe
nesse sentido.
3. entende que um dos primeiros requisitos para uma
utilização segura e eficaz do espaço aéreo é uma regulamentação independente e eficiente. No que respeita à melhoria da
eficácia, o Comité aprova a proposta de adesão da Comunidade

ao Eurocontrol, para que as decisões regulamentares possam
rápida e plenamente ter efeitos jurídicos nos Estados-Membros.
No atinente à independência, o Comité insiste na separação das
responsabilidades em matéria de regulamentação, aplicação e
controlo, como ditam os princípios universais de gestão.
4. está persuadido de que o êxito do céu único europeu
depende grandemente das medidas concretas decorrentes dos
regulamentos ora propostos. Para facilitar a prossecução deste
objectivo, é importante ter presentes todos os requisitos e
exigências operacionais quando da elaboração das medidas de
aplicação, preconizando, para o efeito, que se proceda a uma
consulta das diversas organizações do ramo. Os interesses das
autoridades regionais com um aeroporto sob sua jurisdição
poderão assim ser levados em conta pela Conferência das
Regiões Aeroportuárias (ARC), que devia ser reconhecida
como a sua porta-voz a par das autoridades locais e regionais.
As regiões deviam ver garantida a participação dos governos
regionais na gestão aeroportuária.
5. propõe que no processo de construção do céu único
europeu se tenham em conta as necessidades específicas das
regiões periféricas e insulares, para as quais a distância
aos principais centros económicos e urbanos constitui uma
limitação relevante ao desenvolvimento. Recomenda, em especial, que, quando possível, se instituam medidas para tornar
mais funcionais e económicas as ligações entre os pólos de
transporte das regiões insulares e os centros de actividade e de
relações económicas, sociais e institucionais, derrogando,
mesmo, os programas gerais.
6. insiste em que a realização do «céu único europeu» seja
abordada com determinação. Convida todas as instâncias de
todos os Estados-Membros envolvidas neste projecto a fazerem
um esforço para que, o mais tardar em Dezembro de 2004, o
«céu único europeu» seja uma realidade. Quanto à adesão da
Comunidade ao Eurocontrol, deveria ter lugar já em 2002 (1).
(1 ) O Cimo do Barcelon de 15 e 16 de Marzo conseguir-se a própria
conclusão.

Bruxelas, 15 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE
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Parecer do Comité das Regiões sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à concessão de apoio financeiro comunitário para melhorar o desempenho
ambiental do sistema de transporte de mercadorias»
(2002/C 278/05)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta o Livro Branco da Comissão dirigido ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre «A política Europeia de transportes no
horizonte 2010: a hora das opções» (COM(2001) 370 final);
Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à concessão
de apoio financeiro comunitário para melhorar o desempenho ambiental do sistema de transporte de
mercadorias (COM(2002) 54 final);
Tendo em conta a decisão da Mesa, de 6 de Fevereiro de 2002, de encarregar a Comissão da Política de
Coesão Territorial de elaborar o parecer em questão;
Tendo em conta a decisão do Conselho, de 21 de Fevereiro de 2002, de consultar o Comité das Regiões
sobre esta matéria, ao abrigo do n.o 1 do art. 265.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia;
Tendo em conta o seu anterior parecer sobre «A intermodalidade e os transportes intermodais de
mercadorias na União Europeia — Uma abordagem aos transportes de mercadorias a nível dos sistemas»
(COM(97) 243 final) (CdR 398/98 fin) (1);
Tendo em conta o seu anterior parecer sobre a «Rede transeuropeia de transportes: Relatório de 1998
sobre a execução das orientações e as prioridades para o futuro» (COM(98) 614 final) (CdR 60/1999
fin) (2);
Tendo em conta o seu anterior parecer sobre «Coesão e transportes» (COM(98) 806 final) (CdR 390/1999
fin) (3);
Tendo em conta o seu anterior parecer sobre a «Interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu
convencional» (COM(1999) 617 final) (CdR 94/2000 fin) (4);
Tendo em conta o seu anterior parecer sobre a «Política Europeia de Transportes no horizonte 2010: a
hora das opções» (COM(2001) 370 final) (CdR 54/2001 fin) ( 5);
Tendo em conta a decisão da Assembleia Plenária, de 13 de Março de 2002, de designar Claude du
Granrut relatora-geral incumbida da elaboração de parecer sobre a matéria, em conformidade com o n.o 2
do art. 40.o do Regimento;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 103/2002) elaborado pela relatora-geral, Claude du Granrut,
membro do Conselho Regional da Picardia, vice-presidente da Câmara Municipal de Senlis (FR-PPE);
Considerando que o papel dos transportes, tanto em infra-estruturas como em prestação de serviços,
reveste uma importância crucial para o ordenamento e para o desenvolvimento da totalidade do território
europeu;
Considerando que todos os níveis de governação — comunitário, nacional, regional, local — devem
cooperar em matéria de formulação das políticas dos transportes, sem prejuízo do princípio da
subsidiariedade, e que as autarquias locais e regionais são o nível governativo mais próximo do cidadão
europeu;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

JO C 198 de 14.7.1999, p. 21.
JO C 293 de 13.10.1999, p. 9.
JO C 226 de 8.8.2000, p. 22.
JO C 317 de 6.11.2000, p. 22.
JO C 107 de 3.5.2002, p. 51.
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Considerando que o transporte de mercadorias constitui um factor de importância vital, tanto para a
realização da integração europeia como para o desenvolvimento económico e social das regiões;
Considerando que a Comunidade não tem competência em matéria de ordenamento do território, mas
que a Comissão pode propor políticas «não jurídicas» susceptíveis de exercerem um efeito positivo não
despiciendo a favor do ambiente e do desenvolvimento sustentável;
Considerando que a União Europeia deve, segundo o Tratado de Amesterdão, integrar as exigências de
protecção ambiental na definição e aplicação das políticas comunitárias, com vista a promover um
desenvolvimento sustentável;
Considerando os ensinamentos do programa PACT 1997-2001, que visava fomentar a utilização do
transporte combinado mediante apoio financeiro a iniciativas comerciais inovadoras no sector dos
serviços de transporte combinado;
Considerando os efeitos positivos das acções do PACT sobre o ambiente, e em particular sobre a redução
do dióxido de carbono;
Considerando que os projectos de interoperabilidade dos transportes, para poderem ter algum impacto
sobre o mercado do transporte de mercadorias, devem incluir opções tecnológicas, um roteiro inovador,
modalidades de prestação de serviços e uma combinação de todos estes aspectos;
Considerando que é necessário prever uma difusão mais eficaz e mais acentuada das acções do tipo das
que foram realizadas no âmbito do programa PACT;
Considerando que os modos de transporte não rodoviário destinados a mitigar o congestionamento do
sector rodoviário são o transporte ferroviário, o transporte marítimo de curta distância e a navegação
interior;
Considerando que, tendo em conta as experiências positivas do programa PACT, a Comunidade deveria
dispor de um instrumento de luta contra o congestionamento do sector do transporte rodoviário de
mercadorias e de transferência de uma parte desse transporte para a navegação marítima de curta
distância, para o transporte ferroviário e para a navegação interior,
adoptou, por unanimidade na 44.a reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 15 de Maio),
o seguinte parecer.

O Comité das Regiões

1.

Introdução

—

subscreve uma nova política comum do transporte de
mercadorias baseada na intermodalidade e no recurso ao
transporte ferroviário, ao transporte marítimo de curta
distância e à navegação interior, que combaterá energicamente o congestionamento rodoviário e terá como
prioridades a segurança e a qualidade dos serviços;

—

acolhe favoravelmente o novo programa de promoção da
intermodalidade denominado «Marco Polo», cujo objectivo
geral é transferir o transporte de mercadorias para outros
modos mais compatíveis com o ambiente, tais como o
transporte ferroviário, o transporte marítimo de curta
distância e a navegação interior;

—

regista com interesse os três grandes eixos de acção do
programa «Marco Polo»:

colocada no apoio ao arranque de novos serviços
comercialmente viáveis a longo prazo e que permitam transferências modais significativas da estrada
para outros sistemas de transporte, sem serem
necessariamente inovadores do ponto de vista tecnológico. O apoio financeiro será limitado ao período
de lançamento desses serviços e compensará o risco
comercial incorrido.

—

—

o primeiro diz respeito às iniciativas oriundas dos
actores do mercado da logística. A tónica será

o segundo inclui acções no mercado susceptíveis de
agir como catalisadores da mudança estrutural. Essas
acções devem visar superar os problemas estruturais
à escala da UE que entravam o bom funcionamento
dos mercados de transporte de mercadorias, a
competitividade do transporte marítimo de curta
distância, do transporte ferroviário ou da navegação
interior e/ou a eficácia das cadeias que recorrem a
esses modos. Essas acções podem incluir a criação
de auto-estradas do mar ou de comboios de mercadorias de alta velocidade, serviços de navegação
interior, assim como parques de material para
unidades de carga intermodais compatíveis com três
modos.
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o terceiro consiste em acções de aprendizagem
comum sobre o mercado da logística do transporte
de mercadorias a fim de reforçar o espírito de
cooperação deste sector fragmentado e complexo
do transporte intermodal e de optimizar os métodos
e os procedimentos de trabalho para melhorar o
desempenho comercial e ambiental das empresas
em questão. Pode tratar-se igualmente de medidas
de acompanhamento, controlo ou avaliação dos
projectos, assim como de recolha e análise de dados
estatísticos.

Todas as acções devem abranger o território de pelo menos
dois Estados-Membros ou de um Estado-Membro e de um país
candidato ou terceiro.

Os três tipos de acção estão interligados e devem agir
beneficamente sobre o funcionamento do sistema de transporte intermodal a desenvolver, permitindo-lhe superar os
obstáculos comerciais que poderão surgir.

O orçamento previsto para os anos 2003 a 2007 é de
115 milhões de euros, ou seja, uma média de 23 milhões por
ano.

O programa «Marco Polo» representa uma nova abordagem
que visa melhorar o desempenho ambiental do sistema de
transporte de mercadorias.

Com efeito, se não forem tomadas medidas, o transporte
rodoviário de mercadorias na UE aumentará cerca de 50 % até
2010. Esta evolução resultaria num maior congestionamento,
no aumento da poluição e em mais acidentes. O custo
socioeconómico de 12 mil milhões de tkms (toneladas/
/quilómetro: o transporte de uma tonelada de carga numa
distância de um quilómetro) suplementares foi estimado em
mais de três mil milhões de euros por ano.

Para manter a distribuição do transporte de mercadorias entre
os diferentes modos de transporte ao nível de 1998, é preciso
que o transporte ferroviário, a navegação marítima de curta
distância e a navegação interior absorvam 12 mil milhões de
tkms suplementares por ano e comecem a inverter a tendência.
É nisso que consiste o desafio do sistema de transporte de
mercadorias na UE.

O objectivo do «Marco Polo» é, pois, contribuir para a
transferência de um volume de mercadorias correspondente ao
crescimento previsto do transporte de mercadorias rodoviário
internacional para outros modos de transporte. O programa
apoiará as grandes opções estratégicas no sector do transporte
de mercadorias previstas para o horizonte 2010, pelo que
deverá durar até essa data. Serão previstos mecanismos para
assegurar a flexibilidade, o que deverá permitir reagir às
evoluções do mercado não previstas actualmente.
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A execução do programa «Marco Polo» deverá permitir economias de custo para a sociedade. Com efeito, relativamente ao
transporte rodoviário, o transporte intermodal de mercadorias
preconizado pelo «Marco Polo» reduz o custo social de 60 a
80 %, em número de acidentes, e as emissões de CO2 de 40 a
65 %. Globalmente, o transporte intermodal permite uma
economia de custos sociais de 33 a 72 % em comparação com
o conjunto dos transportes rodoviários.

2. Considerações gerais sobre o programa «Marco Polo»

2.1.
O Comité das Regiões aplaude os objectivos do
programa «Marco Polo», que visa «melhorar o desempenho
ambiental do sistema de transporte de mercadorias na União
Europeia», e espera que o mesmo tenha êxito, tanto ao serviço
do ambiente como do dinamismo económico do espaço
comunitário e, consequentemente, das suas regiões.

2.2.
O exame das modalidades de execução do programa
«Marco Polo» permitiu ao Comité das Regiões detectar algumas
fraquezas em relação às necessidades dos modos de transporte
que deverão ser privilegiados (o transporte ferroviário, a
navegação interior e o transporte marítimo de curta distância),
à organização logística da sua interoperabilidade, aos serviços
a criar, assim como à criação de novas funções. O CR permitese recordar o papel dos transportes no desenvolvimento de
um território regional ou interregional (e em particular de
plataformas intermodais) e, por conseguinte, a importância de
ter em devida conta os projectos das autarquias e/ou dos
organismos que lhes estão associados.

2.3.
O Comité das Regiões considera que os apoios «transparentes, objectivos e claramente limitados» devem ser proporcionais às economias realizadas pela sociedade através do
recurso aos modos menos prejudiciais para o ambiente, o que
se quadra com o proposto pela Comissão no seu projecto de
regulamento relativo aos apoios concedidos para a coordenação dos transportes.

2.4.
O cálculo proposto, tendo em conta os acidentes, o
ruído, os poluentes, os custos climáticos (CO2), a infraestrutura e a saturação mas excluindo a poluição dos solos e
das águas e a afectação dos solos, e que resulta num apoio de
1 euro por cada transferência de 500 km a partir do transporte
rodoviário (a ajustar em função da redução efectiva dos custos
externos da utilização do transporte ferroviário, do transporte
marítimo de curta distância ou da navegação interior), afigura-se relativamente arbitrário e muito inferior ao ganho teórico
do custo externo calculado para cada modo.
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O Comité das Regiões considera que o método empregue pela
Comissão em matéria de custos externos representa um
primeiro passo encorajador num domínio em que há ainda
forte oposição a vencer, e que é necessário apoiar a abordagem
da Comissão e encorajá-la a afectar recursos adicionais às
políticas de transferência modal, quer directamente, através de
um aumento do orçamento do «Marco Polo», quer indirectamente, favorecendo os Estados-Membros através da adaptação
das normas aplicáveis às ajudas de Estado.
2.5.
O Comité das Regiões está consciente de que os
obstáculos de natureza comercial e operacional que ainda
dificultam os outros modos de transporte, que não o rodoviário, terão de ser superados, para que os mercados do transporte
de mercadorias possam desenvolver todo o seu potencial. Crê
ainda o Comité das Regiões que, para desenvolver cadeias
intermodais de transporte de mercadorias de elevada qualidade,
é igualmente necessário resolver os problemas e deficiências
modais.
2.6.
A fim de optimizar a intermodalidade entre o transporte ferroviário e o transporte marítimo e/ou entre a navegação interior e a navegação marítima, o Comité das Regiões
insiste na provisão do equipamento necessário para que esses
modos de transporte possam ser articulados da maneira mais
racional e sem ruptura de carga.
2.7.
O CR considera que as acções propostas não devem
ter como objectivo único a indispensável transferência para
outros modos, mas também oferecer ao sector dos transportes
e da logística um instrumento e um quadro para solucionar
os problemas estruturais que afectam o funcionamento do
mercado dos transportes e melhorar o desempenho ambiental
dos transportes.
2.8.
A esse respeito, o Comité reitera a sua convicção, já
expressa no seu parecer sobre a interoperabilidade do sistema
ferroviário transeuropeu convencional ( 1), de que o transporte
de mercadorias, para que venha a registar um equilíbrio entre
os diferentes modos de transporte e a promover a utilização
prioritária de modos de transporte mais compatíveis com o
ambiente, com um menor consumo de energia e menos custos
externos, deve basear-se na harmonização das tecnologias
telemáticas e de informação dos diferentes modos de transporte, assim como todas as novas tecnologias susceptíveis de
contribuir para a interoperabilidade transfronteiriça das redes
nacionais de transporte.
Para assegurar a viabilidade de um transporte intermodal
competitivo, o Comité das Regiões considera indispensável
definir uma arquitectura comum de sistemas intermodais de
informação electrónica em tempo real, para que os clientes
disponham de uma informação contínua sobre cada etapa do
transporte da sua carga.
Por outro lado, uma análise da situação do transporte ferroviário, da navegação marítima de curta distância, da navegação
interior, do mercado comunitário dos terminais intermodais e
( 1) CdR 94/2000 fin.
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das tecnologias da informação demonstra que o quadro
regulamentar que governa o acesso aos mercados do transporte
de mercadorias deve ser completamente revisto e melhorado.

2.9.
O Comité das Regiões sugere que a Comissão deve
promover a criação de uma nova função de «integrador»
do transporte de mercadorias, incumbido de organizar o
transporte integrado de mercadorias independentemente dos
modos seleccionados; do mesmo modo, os contentores e as
caixas móveis deveriam ser estandardizados, de modo a que os
transbordos, de um modo para outro, possam decorrer sem
dificuldade.

2.10.
O Comité das Regiões assinala que actualmente não
estão disponíveis dados nem avaliações sobre o que seria a
repartição ideal entre os diferentes modos de transporte do
ponto de vista macro-económico e social.

2.11.
Por este motivo, e tendo em conta a situação dificilmente contornável do transporte rodoviário, que beneficia de
uma rede «capilar» que lhe permite levar as mercadorias
directamente às empresas ou aos particulares e desempenha
um papel nos serviços terminais dos modos de transporte
alternativos, o Comité das Regiões pergunta-se se é legítimo
excluir este último completamente do programa «Marco Polo»,
designadamente das acções catalisadoras. O transporte rodoviário poderia ser integrado no programa «Marco Polo» quando:

—

assegura os serviços terminais dos modos alternativos;

—

está associado a um trajecto efectuado por via marítima
(Ro-Ro, tipo ferries) ou por um sistema de estrada-rolante.

2.12.
O Comité lembra que um dos objectivos da política
de transportes consiste em reduzir as diferenças entre os níveis
de desenvolvimento das diversas regiões e o atraso das regiões
mais desfavorecidas. O CR lastima que este objectivo não seja
referido no programa «Marco Polo». A proposta da Comissão
não menciona em momento algum a utilização das redes
ferroviários secundárias e a sua contribuição para a economia
local. Embora refira a navegação interior, a proposta não
alude ao seu potencial contributo para as regiões e cidades
percorridas.

2.13.
O Comité das Regiões recorda que os transportes
desempenham um papel muito importante no conjunto
dos factores susceptíveis de favorecerem o desenvolvimento
económico de um território, quer este seja regional quer
interregional. Em seu entender, é fundamental procurar integrar os projectos de desenvolvimento de uma região com o
sistema de transporte intermodal mais adequado.
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O Comité está preocupado com a tendência para inscrever os
novos transportes intermodais a privilegiar em eixos que
atravessem regiões economicamente desenvolvidas, em detrimento de regiões isoladas ou periféricas. O programa «Marco
Polo» deve manter-se vigilante para evitar estas situações.
2.14.
No que toca, por exemplo, às vias de navegação
interior, o Comité das Regiões insiste na importância de
plataformas intermodais, interconexões ou pontos modais de
valor acrescentado para favorecer a sua coadunação com os
outros modos de transporte e, consequentemente, a sua
rendibilidade. Esses «pontos de correspondência» devem tornar-se igualmente verdadeiros centros de actividade económica, encorajando a implantação de empresas à escala regional
e a criação de emprego.
2.15.
Concluindo, e tendo em mente estes objectivos
adicionais necessários ao êxito do programa, assim como os
estudos técnicos e as experiências que a consecução desses
objectivos implica, o CR põe em dúvida que o orçamento
provisório do programa «Marco Polo» seja suficiente.

3.

3.1.

Conclusões e principais propostas

Artigo 1.o

Correndo embora o risco de parecer contraditório, o Comité
das Regiões gostaria de recordar a importância incontornável
da rede rodoviária e que pode ser imprudente não a ter em
conta na execução do programa «Marco Polo».

3.2.

Artigo 4.o

O Comité das Regiões considera que as autarquias locais ou
regionais que reúnam organismos públicos ou privados devem
poder apresentar directamente à Comissão pedidos de apoio
financeiro para projectos que se inscrevam nos sistemas de
serviços de transportes colectivos.

3.3.

Artigo 5.o

3.3.1.
No que concerne ao transporte ferroviário, o Comité
das Regiões apela a que seja adoptada não apenas uma nova
política tarifária, mas que seja igualmente facilitada a circulação
transfronteiras e assegurada a segurança ferroviária.
O Comité constata que o transporte ferroviário de mercadorias
não poderá desenvolver todo o seu potencial se o seu principal
concorrente, o transporte rodoviário, não restituir à sociedade
a totalidade dos seus custos.
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Por outro lado, o Comité das Regiões receia que o desenvolvimento do transporte ferroviário de mercadorias e de soluções
inovadoras para a transferência modal, conforme proposto
pelo «Marco Polo», favoreça os novos operadores em detrimento
dos «operadores ferroviários históricos». Estes últimos podem
desempenhar um papel importantíssimo na promoção de um
sistema de transporte intermodal e convém que o «Marco Polo»
os encoraje a fazê-lo da maneira mais adequada.

O Comité das Regiões põe à consideração a criação de uma
agência ferroviária europeia que colabore com os operadores
ferroviários «históricos».

3.3.2.
No que respeita à navegação interior, o Comité das
Regiões entende que esta se desenvolverá plenamente a partir
do momento em que as fases antes e depois do transporte por
navegação interior sejam facilitadas por sistemas de transbordo
eficientes nas plataformas logísticas interiores dos portos
marítimos. O Comité recomenda igualmente que as condições
de tratamento das embarcações fluviais nos portos marítimos
não sejam discriminatórias relativamente ao transporte rodoviário.

O Comité considera que deve apoiar-se as experiências inovadoras em matéria de linhas regulares multimodais que integrem
um elo logístico fluvial. O Comité das Regiões teme, porém,
que a fraca capacidade actual, ocasionada pelos planos de
desmantelamento, não permita satisfazer a procura crescente
das vias navegáveis por parte dos transportadores. Recomenda,
pois, que sejam promovidas iniciativas destinadas à renovação
de uma capacidade moderna e adaptada aos novos volumes de
tráfego e que seja realizado um esforço de promoção da
profissão junto dos jovens.

A navegação interior está actualmente adaptada a todos os
tipos de tráfego desde que estejam regulamentadas todas as
condições de massificação. Para responder adequadamente a
esta procura de transporte de granéis e contentores, de
produtos químicos, materiais perigosos ou objectos pesados,
importa que a Europa disponha de uma rede de grande
gabarito e bem interligada, que permita uma grande fluidez
comercial entre as diferentes regiões da UE. O Comité das
Regiões preconiza, por isso, que sejam prosseguidos os
esforços em matéria de infra-estruturas para promover essa
interligação.

O CR sugere que as melhorias infra-estruturais (tirantes de ar e
de água, gabarito, plataformas interiores) sejam acompanhadas
de certas adaptações institucionais (regulamento, acesso aos
equipamentos) para aumentar o nível médio global de produtividade deste modo.

C 278/20

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

3.3.3.
Quanto à navegação marítima de curta distância, o
Comité das Regiões aprova a referência às auto-estradas do
mar e à cabotagem, ou seja, ao dinamismo económico dos
portos da Europa, quer estes sejam ou não de importância
internacional, promovendo uma logística racional e a fluidez
do comércio comunitário sem ruptura do transporte.

3.4.

Artigo 6.o

O Comité das Regiões recorda que o programa «Marco
Polo» deve permanecer vigilante para impedir que os novos
transportes intermodais a apoiar se implantem apenas nas
regiões já desenvolvidas e assegurar, isso sim, que privilegiem
novos itinerários susceptíveis de reduzir o isolamento das
regiões remotas ou periféricas.
O Comité das Regiões insiste na importância das plataformas
intermodais, das interconexões e dos pontos modais de valor
acrescentado para criar verdadeiros centros de actividade
económica, encorajando a implantação de empresas à escala
regional e a criação de emprego.

3.5.

Artigo 7.o

O Comité das Regiões propõe que o programa «Marco
Polo» apoie a harmonização das tecnologias telemáticas e de
informação dos diferentes modos de transporte, assim como
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todas as medidas que possam contribuir para a sua interoperabilidade transfronteiras.
O Comité propõe a definição de uma arquitectura comum dos
sistemas intermodais de informação electrónica em tempo
real para colocar à disposição dos clientes uma informação
contínua sobre cada etapa do transporte da sua carga; sugere
ainda a criação de uma nova função de «integrador» do
transporte de mercadorias e a estandardização dos contentores
e das caixas móveis.
3.6. Artigo 8.o
O Comité das Regiões apela a que sejam incluídas no «Marco
Polo» todas as acções que, mesmo de pequenas dimensões,
possam contribuir para o desenvolvimento económico de um
território. A título de exemplo, refiram-se os «elos que faltam»
dos projectos transfronteiras e as «ligações sobre-utilizadas»
que permitam diferenciar o tráfego de passagem do tráfego
local.
3.7. Artigo 12.o
O Comité das Regiões entende que o orçamento do programa
talvez seja insuficiente para realizar os seus objectivos.
Considera que se o programa «Marco Polo» permitir efectivamente economias directas e indirectas para a sociedade, as
ajudas financeiras atribuídas devem ser proporcionais às
economias previstas.

Bruxelas, 15 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE
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Parecer do Comité das Regiões sobre a «Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que institui o Ano Europeu da Educação pelo Desporto 2004»

(2002/C 278/06)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Ano Europeu
da Educação pelo Desporto 2004 [COM(2001) 584 final — 2001/0244 (COD)];
Tendo em conta a Decisão do Conselho da União Europeia, de 23 de Novembro de 2001, de o consultar
nos termos do n.o 1 do artigo 265. o do Tratado que institui a Comunidade Europeia;
Tendo em conta a Decisão adoptada pela Mesa, em 6 de Fevereiro de 2002, de incumbir a Comissão de
Cultura e Educação da elaboração de um parecer sobre este assunto;
Tendo em conta os artigos 13.o e 149.o do Tratado de Amesterdão;
Tendo em conta a Declaração sobre o Desporto do Tratado de Amesterdão;
Tendo em conta o documento de consulta da Comissão sobre o modelo europeu do desporto, de
Novembro de 1998;
Tendo em conta o Relatório de Helsínquia sobre o Desporto, de Dezembro de 1999;
Tendo em conta a Declaração do Conselho Europeu de Nice sobre as características específicas do
desporto e a sua função social na Europa (Anexo IV), de Dezembro de 2000;
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre o modelo europeu do desporto (CdR 37/1999
fin) (1);
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre a igualdade de oportunidades para raparigas e
rapazes nas actividades de lazer e particularmente nos programas desportivos e destinados à juventude da
UE (CdR 182/97 fin) (2);
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre a interacção entre a educação dos jovens e o
desporto: Proposta de acção a nível da União com vista a promover os efeitos positivos da cultura física e
do desporto na Europa (CdR 222/96 fin) ( 3);
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre o Memorando sobre a Aprendizagem ao longo
da vida (CdR 19/2001 fin) (4);
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre o plano de apoio comunitário à luta contra a
dopagem no desporto (COM(1999) 643 fin) (CdR 22/2000 fin) (5);
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 388/2001 rev. 2) adoptado pela Comissão de Cultura e
Educação em 22 de Março de 2002 (relatores: Udo Mientus, presidente da Comissão de Assuntos Federais
e Europeus do Parlamento Estadual da Baixa Saxónia, D/PSE, e Susie Kemp, líder da Oposição na Junta
do Condado de West Berkshire, UK/PPE),
adoptou, na reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 15 de Maio), o seguinte parecer.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

JO C 374 de 23.12.1999, p. 56.
JO C 64 de 27.2.1998, p. 81.
JO C 337 de 11.11.1996, p. 60.
JO C 357 de 14.12.2001, p. 36.
JO C 317 de 6.11.2000, p. 63.
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Observações na generalidade sobre a comunicação

1.1.
O Comité apoia a iniciativa da Comissão Europeia no
sentido de designar 2004 Ano Europeu da Educação pelo
Desporto (designado «Ano Europeu»), contanto que se atenda
devidamente ao princípio da subsidiariedade. O ano de 2004
proporcionará uma oportunidade única de conferir destaque à
dimensão educativa e social do desporto, num momento em
que o desporto na Europa constituirá um grande foco da
atenção dos meios de comunicação social, em virtude da
realização dos Jogos Olímpicos e do campeonato de futebol
EURO 2004.

1.2.
Considera o Comité que a participação das autoridades
locais e regionais é crucial para o êxito do «Ano Europeu». À
luz do espírito de subsidiariedade, o papel das autoridades
locais e regionais deverá ser respeitado ao longo desse ano,
em reconhecimento da proximidade que existe entre estas
entidades e os cidadãos.

1.3.
O Comité é de opinião que, tirando partido do
potencial das autoridades locais e regionais, a Comissão
Europeia maximizará o impacto do Ano Europeu, mobilizará
eficazmente todos os actores envolvidos (no caso vertente, os
estabelecimentos de ensino e desporto) e fará aderir ao Ano
Europeu pessoas de todas as idades, especialmente os jovens.

1.4.
As autoridades locais e regionais estão numa posição
ímpar para assegurar um acesso tão vasto quanto possível às
acções da Comunidade, com particular realce para os grupos
desfavorecidos. O Ano Europeu da Educação pelo Desporto,
que tem como base o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência (2003), permitirá que, durante o ano dos Jogos Olímpicos,
sejam incentivadas em toda a União Europeia políticas de
educação e desporto em prol dos deficientes. Os pontos
específicos do presente projecto de parecer estão subordinados
a dois temas: por um lado, os objectivos estabelecidos pela
Comissão Europeia para o Ano Europeu e, por outro lado, a
subsequente execução dos projectos e acções, à qual deverão
ser estreitamente associadas as autoridades locais e regionais.

2.

Objectivos do Ano Europeu

2.1.
O Comité considera que 2004 constitui uma excelente
oportunidade para exaltar o valor ímpar do desporto na
sociedade europeia. Este ano especial deveria trazer um
complemento à tónica colocada no desporto de alto nível e na
correspondente competição e comercialização, adoptando
para tal uma perspectiva mais vasta, focalizada em todos os
desportos que são factor de aproximação entre os cidadãos
europeus.
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2.2.
O Comité pretende, em especial, que seja dado realce
ao papel desempenhado pelos particulares e voluntários que
dedicam os seus tempos livres aos outros. Isto é de particular
importância nas zonas socialmente mais desfavorecidas, em
que escasseia o apoio voluntário a clubes em comparação
com comunidades mais favorecidas. O Comité reconhece o
contributo do desporto para a educação e a aprendizagem ao
longo da vida, bem como para as qualidades de chefia,
cidadania e trabalho em equipa, e gostaria que o Ano
Europeu se concentrasse nas abordagens mais inovadoras da
participação das pessoas nestas comunidades, sublinhando o
princípio fundamental da integração social que preside ao Ano
Europeu. O desporto favorece a integração racial e também
contribui para o sentido de fair play e melhora a saúde e o
bem-estar das comunidades que as autoridades locais e regionais servem.

2.3.
Embora reconheça claramente o contributo do desporto para as competências a nível do ensino básico, o Comité
insta a Comissão Europeia a alargar os seus objectivos por
forma a abranger todas as camadas etárias, agora que a
aprendizagem ao longo da vida está a merecer uma aceitação
mais generalizada. O desporto contribui, pelo seu papel, para
a compreensão, a integração e o bem-estar de pessoas de todas
as idades.

2.4.
Tal como a Comissão Europeia, também o Comité
considera que a iniciativa «2004, Ano Europeu da Educação
pelo Desporto» proporciona uma oportunidade única de dar
uma certa consistência e visibilidade às possibilidades de
mais cooperação desporto/escola. O Comité gostaria que a
Comissão Europeia definisse prioridades no âmbito dos actuais
programas comunitários «Educação» e «Juventude», de modo a
complementar os recursos limitados que estão disponíveis no
orçamento para o Ano Europeu. Para que o Ano Europeu seja
um êxito e vá além de uma série de meras acções simbólicas,
entende o Comité que têm que ser mobilizados mais recursos
de outros programas, incluindo dos programas Socrates, Leonardo da Vinci e Juventude para a Europa. Em claro reconhecimento da juventude, estes programas deverão orientar-se
especificamente para o apoio à mobilidade dos jovens e dos
professores de educação física. Contribuir-se-á desta forma
para o incentivo às competições transnacionais e para a
promoção das melhores práticas no que respeita ao papel e ao
exercício da actividade desportiva nas escolas. Durante o Ano
Europeu, também deveriam ser fortalecidas, nas comunidades,
as parcerias locais entre clubes e escolas, nos casos em que
tal contribua para incentivar a participação dos jovens em
actividades desportivas fora do horário escolar. De resto,
ao desporto é reconhecido um importante papel enquanto
instrumento de comunicação.

2.5.
O Comité entende que, para captar a atenção dos
jovens de modo eficaz, todos os desportos devem ser reconhecidos durante o Ano Europeu e não só as modalidades
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desportivas correntes com elevado interesse para os meios de
comunicação social e a televisão. As autoridades locais e
regionais estão muito interessadas em incentivar todos os
desportos que desempenham um papel significativo na educação, no desenvolvimento das competências profissionais dos
jovens e da integração social (por exemplo, os desportos
minoritários).
2.6.
No espírito da Declaração de Nice sobre o desporto, o
Comité gostaria que o papel do desporto fosse tomado em
consideração em várias políticas comunitárias. Não obstante a
base jurídica do Ano Europeu, o Comité verifica que a
Comissão Europeia dá uma ênfase particular ao papel dos
Fundos Estruturais, às estratégias europeias para o emprego e
a integração social e a outros programas comunitários, tais
como o Programa Geminação.
2.7.
No entender do Comité, durante o Ano Europeu,
as autoridades locais e regionais devem ser estreitamente
associadas aos estudos financiados pela Comissão Europeia
que procuram identificar as melhores práticas de integração
social dos grupos desfavorecidos através do desporto na
educação. O Ano Europeu proporciona uma oportunidade
única de pôr em evidência as acções bem sucedidas que vieram
contribuir para a integração dos grupos desfavorecidos, com
base nos trabalhos já realizados nos Estados-Membros.
2.8.
O Comité anseia por que o Ano Europeu apresente
claramente a justificação económica do valor que assume para
os Estados-Membros um investimento a longo prazo no
desporto. O Comité está convencido de que a União Europeia
pode apresentar uma justificação económica para o investimento em instalações desportivas a nível local e regional, que
contribuirão a longo prazo para a redução dos custos sociais e
de saúde a que os governos têm de fazer frente numa sociedade
sedentária em envelhecimento.
2.9.
O Comité considera que as autoridades locais e regionais têm grande interesse na protecção dos jovens, tanto nas
escolas como nos centros de excelência em toda a União
Europeia, contra as pressões da concorrência, da comercialização e da toxicodependência. As autoridades locais e regionais
dos Estados-Membros já desempenham um papel fundamental
na sensibilização para os problemas da toxicodependência e
precisam de garantir que determinados jovens não se expõem
à pressão da dopagem nas suas actividades desportivas.
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3. Execução
3.1.
O Comité saúda a proposta da Comissão Europeia e
espera que tanto ele próprio como as autoridades locais e
regionais sejam estreitamente consultados sobre a gestão e a
execução do Ano Europeu, a nível nacional, regional e local.
Para o efeito, o Comité gostaria de ficar representado na task
force à escala comunitária, cuja criação é proposta pela
Comissão.
3.2.
O Comité concorda com a Comissão Europeia quanto
ao papel-chave das parcerias para o êxito do Ano Europeu.
Os Estados-Membros deverão ser incentivados pela União
Europeia a garantir que sejam criadas as estruturas de execução
mais apropriadas que maximizem a participação das autoridades locais e regionais por forma a que as associações e os
fóruns desportivos, os clubes e o sector do voluntariado
participem. O Comité entende que o Ano Europeu deve
constituir uma oportunidade para um amplo intercâmbio de
experiências no domínio do desporto e da educação. O Comité
gostaria que fosse feita uma recolha, ao nível local e regional,
de exemplos de melhores práticas e que esses exemplos fossem
documentados e publicados pela Comissão durante o Ano
Europeu.
3.3.
Considera o Comité que a Comissão Europeia deveria
dar mais realce à importância de que se reveste a mobilização
de todos os intervenientes regionais e locais no sentido da
concretização do Ano Europeu. São numerosas as autoridades
locais e regionais que organizam fóruns desportivos ou neles
participam e que poderão dar um contributo específico para
assegurar o êxito do Ano Europeu nas suas regiões.
3.4.
O Comité insta a Comissão Europeia a incluir uma
referência às autoridades locais e regionais, por intermédio das
respectivas associações nacionais ou por outros meios, no
fórum nacional que deverá ser criado.
3.5.
O Comité exorta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a assegurarem que todas as acções financiadas
durante o Ano Europeu assumam um carácter inclusivo e
englobem todos os grupos sociais, com especial destaque para
os jovens, as pessoas desfavorecidas e os deficientes.

Bruxelas, 15 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE
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Parecer do Comité das Regiões sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões — eEurope 2002: Acessibilidade
dos sítios Web públicos e do respectivo conteúdo»
(2002/C 278/07)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a «Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité
Económico e Social e ao Comité das Regiões — eEurope 2002: Acessibilidade dos sítios Web públicos e
do respectivo conteúdo» (COM(2001) 529 final);
Tendo em conta a decisão da Comissão, de 25 de Setembro de 2001, de o consultar sobre a matéria, nos
termos do primeiro parágrafo do artigo 265.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia;
Tendo em conta a decisão da Mesa, de 6 de Fevereiro de 2002, de incumbir a Comissão de Cultura e
Educação de elaborar o parecer;
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre o «Quinto relatório
sobre a aplicação do pacote regulamentar das telecomunicações» e a Comunicação da Comissão ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões — «Por um
novo quadro para as infra-estruturas de comunicações electrónicas e os serviços afins — Reexame 1999
do quadro regulamentar das comunicações» (COM(1999) 537 final) (COM(1999) 539 final) (CdR 520/
/1999 fin) ( 1);
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços
de comunicações electrónicas» [COM(2000) 392 final — (COD) (2000/0183)] (CdR 274/2000 fin) ( 2);
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 397/2001 rev. 2) adoptado pela Comissão de Cultura e
Educação em 22 de Março de 2002 (relator: R. Ervelä, presidente do Conselho Municipal de Sauvo e da
Federação de Municípios da Finlândia do Sudoeste, FIN/ELDR);
adoptou, na 44.a reunião plenária, realizada em 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 15 de Maio), o
seguinte parecer por unanimidade.

O Comité das Regiões

Wide Web Consortium relativamente à facilidade de dar
resposta às necessidades de diversos grupos de utilizadores
através do desenvolvimento do acesso aos serviços públicos
através da Internet;

1.1.
considera a iniciativa «eEurope» de importância primordial para a realização dos objectivos da sociedade da informação europeia;

1.2.
apoia as conclusões e recomendações apresentadas na
comunicação sobre o desenvolvimento da acessibilidade dos
serviços em rede do sector público;

1.3.
constata que as regiões e municípios da Europa já têm
bastantes serviços especialmente destinados a deficientes e
idosos e considera extremamente importante o apoio da
Comissão às orientações e directrizes concebidas pelo World

( 1) JO C 226 de 8.8.2000, p. 56.
( 2) JO C 144 de 16.5.2001, p. 60.

1.4.
considera que as directrizes relativas à acessibilidade
das redes públicas têm um carácter demasiado geral, uma vez
que os serviços em rede de parte dos municípios e regiões já
se encontram à disposição dos deficientes e idosos ou de
outros grupos definidos de utilizadores, não necessitando os
aspectos de acessibilidade de ser tidos em conta do mesmo
modo;

1.5.
salienta que os utilizadores dos serviços municipais e
regionais constituem actualmente na Europa um grupo bastante heterogéneo. Além dos deficiente e idosos, o desenvolvimento da acessibilidade dos serviços deverá ter igualmente em
conta os diferentes grupos étnicos, linguísticos e religiosos. Em
parte, as directrizes apresentadas na comunicação também se
adequam ao desenvolvimento da acessibilidade para estes
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grupos, mas o Comité das Regiões desejaria que, no futuro, a
Comissão pudesse alargar as orientações concretas por forma
a abranger as necessidades específicas destes grupos;
1.6.
chama a atenção da Comissão para o rápido aumento
da utilização das aplicações Internet também no interior das
organizações, de modo que as directrizes apresentadas na
comunicação poderão ter um impacto decisivo na promoção
da igualdade de tratamento também na vida laboral;
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1.9.
salienta que os serviços do sector público deverão ser
analisados, em função das necessidades dos cidadãos, como
um todo, sem diferenciar a parte dos serviços disponíveis
apenas em rede. É muito importante o desenvolvimento dos
serviços aos deficientes e idosos disponíveis através de canais
tradicionais a par do desenvolvimento dos serviços em rede,
abandonando a concepção que exclui este grupo e considerando em consciência os deficientes como titulares de direitos;

1.7.
sugere que o desenvolvimento da acessibilidade dos
serviços públicos em rede das autarquias locais e regionais
passe por projectos-piloto também ao nível europeu, dado este
sector das autarquias oferecer uma parte importante dos
serviços destinados a deficientes e idosos;

1.10.
recomenda que as autarquias locais e regionais apliquem o mais rapidamente possível ao desenvolvimento dos
serviços em rede as directrizes apresentadas na comunicação e
conjuguem os esforços necessários para conseguir eliminar as
barreiras de acesso, por forma que as novas tecnologias e os
sistemas de informação não criem novas dificuldades adicionais aos deficientes;

1.8.
sugere que, a fim de melhorar a acessibilidade dos
serviços em rede do sector privado, se desenvolvam portais de
serviços que abranjam os diferentes sectores públicos e privados locais e regionais;

1.11.
sugere que se faça um esforço suficiente de divulgação
das directrizes, particularmente junto das empresas conceptoras e prestadoras de serviços, uma vez que se verificam lacunas
de conhecimentos para melhorar a acessibilidade, mesmo
relativamente às soluções mais simples.

Bruxelas, 15 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE

C 278/26

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

14.11.2002

Parecer do Comité das Regiões sobre a «Comunicação da Comissão “Tornar o espaço europeu de
aprendizagem ao longo da vida uma realidade”»
(2002/C 278/08)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Tornar o espaço europeu de aprendizagem ao longo da
vida uma realidade» (COM(2001) 678 final);
Tendo em conta a decisão da Comissão Europeia, de 22 de Novembro de 2001, conforme com o n.o 1
do art. 265.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, de consultar o Comité das Regiões sobre
esta matéria;
Tendo em conta a decisão da Mesa de 6 de Fevereiro de 2002 de incumbir a Comissão de Cultura e
Educação de elaborar o respectivo parecer;
Tendo em conta o Memorando da Comissão (SEC(2000) 1832);
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre o Memorando da Comissão (CdR 19/2001
fin) (1);
Tendo em conta as conclusões da Presidência de Lisboa, em 23-24 de Março de 2000, da Feira, em 19-20 de Junho de 2000 e de Estocolmo, em 23-24 de Março de 2001;
Tendo em conta o Livro Branco da Comissão de 1995 (COM(95) 590 final) e a Comunicação da Comissão
(COM(97) 563 final);
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (CdR 244/94) ( 2), sobre a Proposta de decisão que
declara 1996 o Ano Europeu da Aprendizagem ao Longo da Vida;
Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre eLearning (COM(2000) 318 final) e o parecer do
Comité das Regiões sobre o assunto (CdR 212/2001 fin) ( 3);
Tendo em conta o relatório da Comissão «Os objectivos futuros concretos dos sistemas educativos»
(COM(2001) 59 final) e o parecer do Comité das Regiões sobre o assunto (CdR 89/2001 fin) (4);
Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o Sexto Programa-Quadro (COM(2001) 94 final) e o
parecer do Comité das regiões sobre o assunto (CdR 283/2001 fin) (5);
Tendo em conta o acordo europeu sobre o «plano de acção para o desenvolvimento de competências no
mundo laboral como parte integrante da aprendizagem ao longo da vida» celebrado entre a CES, a UNICE
e o CEEP;
Tendo em conta as conclusões da Presidência no Conselho Europeu de Barcelona de 15-16 de Março de
2002;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 49/2002 rev.) adoptado pela Comissão de Cultura e Educação
em 22 de Março de 2002 (relatora: Christina Tallberg, vice-presidente da Assembleia Municipal de
Estocolmo (S/PSE),
adoptou, na 44.a reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 15 de Maio), o seguinte parecer.

Pontos de vista e recomendações do Comité das Regiões
1.
O Comité das Regiões aplaude a comunicação da Comissão «Tornar o espaço europeu de aprendizagem ao longo da
vida uma realidade» por representar um passo extremamente
importante no desenvolvimento de um espaço europeu de
aprendizagem ao longo da vida.
2.
O Comité das Regiões concorda com a Comissão quando
diz que este processo não é novo e não é seu propósito
harmonizar a legislação e as disposições em vigor.
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

JO C 357 de 14.12.2001, p. 36.
JO C 210 de 14.8.1995, p. 74.
JO C 19 de 22.1.2002, p. 26.
JO C 19 de 22.1.2002, p. 23.
JO C 107 de 3.5.2002, p. 111.

3.
O Comité das Regiões aprecia com agrado o facto de a
Comissão o considerar seu parceiro fundamental de cooperação, o que se traduz, por exemplo, na actualização das
tarefas específicas do Comité.

4.
O Comité das Regiões constata que a definição geral em
que se funda o conceito de aprendizagem ao longo da vida
contou com um amplo apoio no processo de consulta.
O Comité das Regiões saúda a visão defendida de que a
aprendizagem deve acompanhar os cidadãos desde a mais
tenra idade até à idade mais avançada e de que a aprendizagem
ao longo da vida deve abranger todo o espectro da aprendizagem, formal, não formal e informal.
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5.
Um importante campo de acção será promover a
participação na sociedade, a cidadania activa e a consciência
dos nossos direitos e deveres como membros da sociedade.
Deve procurar-se por todos os meios evitar que surjam novas
desigualdades e dar a todos a oportunidade de participarem
activamente quer na vida profissional quer na vida cívica. A
heterogeneidade dos problemas colocados às pessoas com
deficiência e a outros grupos vulneráveis requerem soluções
individualizadas, acessibilidade e infra-estruturas adaptadas
capazes de responder a necessidades diversas.

6.
O Comité das Regiões salienta que a estratégia para uma
aprendizagem ao longo da vida toca de perto o poder local e
regional, que arca frequentemente com a responsabilidade
política e económica pela área da educação e da formação nos
Estados-Membros. Com efeito, as autarquias locais e regionais
exercem muitas vezes, lado a lado com as entidades competentes pelas questões sociais, a função de coordenadoras do
desenvolvimento e do crescimento com responsabilidade pelo
bem-estar dos cidadãos e pelas infra-estruturas. Assumem
igualmente o papel de empregadoras com a obrigação e o
interesse de desenvolver as competências do pessoal ao seu
serviço. Contudo, o Comité das Regiões entende que na
Comunicação não é dado o devido valor ao papel fundamental
desempenhado pelas autarquias locais e regionais na definição
e aplicação das estratégias de aprendizagem ao longo da vida.

7.
O Comité das Regiões tomou conhecimento do acordo
sobre o «plano de acção para o desenvolvimento de competências no mundo laboral como parte da aprendizagem ao longo
da vida» entre a CES, a UNICE e o CEEP. A abordagem
característica deste acordo enquadra-se perfeitamente na tese
agora defendida pelo Comité das Regiões, o qual considera,
aliás, a participação do CEEP como uma forma de envolvimento seu nesse plano de acção.

8.
O Comité das Regiões acolhe favoravelmente que se
recomende o desenvolvimento de redes de consulta sobre a
aprendizagem ao longo da vida a todos os níveis (nacional,
regional e local) para apoiar a sua realização. Não obstante,
lamenta que não sejam expressamente mencionadas as autarquias locais e regionais quando se faz referência explícita a que
os Estados-Membros, o Espaço Económico Europeu e os países
candidatos prolongarão, reforçarão e ampliarão as estruturas
de coordenação interministerial já estabelecidas para promover
a coerência interna das políticas.

9.
O Comité das Regiões dá o seu aval à estrutura descrita
no relatório que consiste em «estratégias coerentes e globais»,
«acções prioritárias» e medidas tendo em vista a «progressão da
agenda». É, contudo, necessário que essas estratégias sejam
postas em prática simultaneamente ao nível europeu, nacional,
local e regional, e não sejam impostas «do topo para a base»,
um estilo hierárquico obsoleto na época em que vivemos. Urge
igualmente insistir, mais do que até aqui, no papel fundamental
que caberá ao poder local e regional no desenvolvimento
futuro de um espaço europeu de aprendizagem ao longo da
vida.
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10.
O Comité das Regiões vê com satisfação que uma das
pedras angulares da estratégia da Comissão é o desenvolvimento de parcerias ao nível local envolvendo as autarquias
locais, as escolas, a universidade, as instituições de formação
contínua, outros estabelecimentos de ensino, as empresas, os
serviços públicos de emprego e o mundo associativo. É que só
deste modo será possível gerar novas formas de contacto. Os
contactos entre a escola e o mundo laboral poderão assumir
novas formas cujo alcance possa ir para além das tradicionais
visitas de estudo e dos estágios. Tanto mais que as empresas
da nova economia baseada no conhecimento têm todo o
interesse em estimular nos alunos a curiosidade, o espírito de
iniciativa e a visão de conjunto em vez de se bastarem com as
aplicações restritivas de elementos avulsos. Os estudantes
poderão, de facto, dar um contributo para a empresa com os
seus conhecimentos. Em todo o caso, o Comité das Regiões
entende que também são essenciais as parcerias a nível regional
e deveriam, por conseguinte, ser mencionadas expressamente
na Comunicação.

11.
O Comité das Regiões considera que as parcerias podem
contribuir para criar nas escolas e nas empresas um ambiente
de aprendizagem mais aberto. As actividades escolares terão
um carácter cada vez menos fechado e deixarão de dirigir-se
exclusivamente àqueles que frequentam a escola a tempo
inteiro. Em vez disso, essas actividades passarão a ter uma
relação mais estreita com a comunidade envolvente. O
ambiente de aprendizagem mudará ainda graças à maior
penetração do mundo virtual. Haverá que ter em igual conta a
importância das bibliotecas, as quais, como um ambiente
aberto de aprendizagem para todos os cidadãos, merecem
apoio.

12.
O novo ambiente de aprendizagem, mais aberto, que
caracterizará a escola do futuro exige o apoio à formação dos
professores, ao seu aperfeiçoamento profissional, bem como
aos centros de ensino locais, graças aos quais a sua função
poderá adquirir contornos mais definidos. O Comité das
Regiões saúda a proposta da Comissão de recorrer, por
exemplo, ao Banco Europeu de Investimento, para medidas de
apoio a esta iniciativa. Se se pretende que os professores
desempenhem cabalmente o seu papel na aprendizagem ao
longo da vida, é necessário incentivá-los a assumirem a
responsabilidade contínua pelo seu próprio desenvolvimento.

13.
O Comité das Regiões gostaria de realçar que a nova
visão e a nova abordagem com incidência na aprendizagem
em variadas formas — ao contrário do que acontece no
ensino — colocarão exigências aos estabelecimentos de ensino
superior, às instituições de formação contínua e aos centros de
investigação sob a forma de educação e investigação no
domínio da aprendizagem ao longo da vida.

14.
Podem suprir-se as necessidades da aprendizagem de
múltiplas formas e a partir de perspectivas diversas: indivíduos,
grupos, mundo laboral ou organizações da sociedade civil.
Ora, numa Europa assente no conhecimento, é imprescindível
levar a cabo um debate sobre estas necessidades, ao nível local
e regional.
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15.
O Comité das Regiões defende ainda que se lance
um debate prospectivo reagindo aos sinais emitidos local e
regionalmente pela sociedade, pelo mundo laboral e as suas
várias empresas. Convém distinguir aqui, por um lado, os
sectores inovadores e mais expansivos com uma organização
de trabalho moderna e, por outro, as empresas ou os sectores
mais tradicionais com métodos de trabalho que não passaram
por qualquer transformação.

16.
Paralelamente às competências consideradas básicas na
perspectiva mais tradicional, o Comité das Regiões gostaria de
destacar vários outros aspectos, como a compreensão, o
respeito e a empatia para com os outros, independentemente
da sua origem étnica, língua ou religião, em conjugação com
o reconhecimento do valor que representa a diversidade
linguística, cultural e natural da Europa.

17.
Eis outras aptidões essenciais para enfrentar os reptos
da nossa época:
—

uma perspectiva da própria aprendizagem,

—

a capacidade de funcionar e trabalhar em equipa,

—

a capacidade de compreender pontos de vista diferentes,

—

a capacidade de lidar com problemas complexos e
informação abundante,

—

a capacidade de marcar presença e fazer valer os seus
pontos de vista.

18.
O Comité das Regiões concorda com o postulado da
Comissão de que o maior investimento na educação deve
enquadrar-se nas estratégias concebidas ao nível local. Contudo, insiste em que este investimento deve ter igualmente em
conta as estratégias ao nível regional. Seria oportuno um
debate sobre a responsabilidade da sociedade e ou dos
empresários pela educação.

19.
Há que apoiar, sobretudo, a possibilidade de completar
a educação escolar numa segunda fase. São colocadas as mais
elevadas exigências à educação do nível superior ou póssecundário. É, pois, muito importante que aqueles que o
desejarem possam aceder à educação desse nível sem serem
detidos por obstáculos de ordem geográfica, social, financeira
ou outra.

20.
É igualmente fundamental proporcionar às autarquias
locais e regionais e a outros actores as condições necessárias
para dinamizarem ou desenvolverem as infra-estruturas locais
de aprendizagem bem como a aprendizagem nas horas, nos
locais e ao ritmo mais convenientes para os vários tipos de
pessoas. As TIC continuam a ganhar terreno e a criar
novas possibilidades de flexibilidade de aprendizagem bastante
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distintas das modalidades de ensino à distância mais tradicionais. Também não deixa de ser importante dar àqueles
que, assim o desejarem ou precisarem, a oportunidade de
aperfeiçoarem as suas aptidões na companhia de outras
pessoas, o que tem benefícios potenciais quer para o processo
de aprendizagem propriamente dito quer para a harmonia
social.

21.
O Comité das Regiões concorda que é preciso fomentar
uma cultura de aprendizagem positiva. Como plataforma da
aprendizagem ao longo da vida e em todas as esferas da vida,
talvez caiba à educação primária e secundária, bem como às
instituições de formação de adultos, a tarefa mais importante
na estimulação constante da curiosidade e da vontade de
aprender. É ainda fundamental incitar os indivíduos que
guardam recordações menos agradáveis dos seus tempos de
escola ou se sentem desmotivados a retomar a formação.
Reveste-se de particular importância a melhoria das condições
de aprendizagem dos jovens que desistem do ensino básico, e
dos imigrantes, por forma a criar as condições para uma
aprendizagem ao longo da vida.

22.
Nas infra-estruturas locais e regionais do futuro serão
valorizadas todas as competências e aptidões — independentemente de terem sido adquiridas nos níveis formal, não formal
ou informal da aprendizagem. O Comité das Regiões chama,
contudo, a atenção para o risco de esta valorização generalizada poder gerar sistemas técnicos complexos de avaliação das
competências ou sistemas que consideram os indivíduos como
objectos em vez de lhes darem o apoio de que necessitam para
obter o reconhecimento e a certificação das suas habilitações.
Sistemas deste tipo só servem para intimidar e acabam por
produzir o efeito contrário ao almejado. É, pois, crucial que
os indivíduos se vejam a si próprios como portadores de
informação. O Comité das Regiões insiste em ser associado às
iniciativas a empreender neste contexto. Como exemplo pode
citar-se o «Central European Language Portfolio», que já é
utilizado em muitos países.

23.
O Comité das Regiões não pode deixar de sublinhar o
papel activo que lhe tem de ser confiado na promoção da
aprendizagem ao longo da vida a nível local e regional. Há
boas perspectivas para continuar a desenvolver os acordos de
geminação existentes e entabular novos contactos. A plena
utilização das novas tecnologias de informação e comunicação
cria possibilidades para lançar pontes entre diversas formas de
aprendizagem nas diversas partes da Europa. O Comité das
Regiões aguarda o momento em que, ombro a ombro com a
Comissão, saia em busca de novas vias inovadoras de identificação das melhores práticas, ao nível local e regional, no
âmbito da aprendizagem ao longo da vida.

24.
O Comité das Regiões acolhe com agrado o propósito
da Comissão de apoiar por várias formas o estabelecimento de
redes entre as regiões e as cidades com estratégias bem
sucedidas de aprendizagem ao longo da vida. O Comité das
Regiões está disposto a cooperar nestes esforços para, assim,
partilhar das experiências e das boas práticas.
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25.
A Comissão anuncia recomendações europeias sobre a
promoção da qualidade da educação. No entender do Comité
das Regiões, é essencial desenvolver instrumentos capazes de
apoiar os vários actores nos seus esforços de melhoria
constante tendo em vista os objectivos definidos, as expectativas e as exigências colocadas, mas não como um mecanismo
central de controlo accionado por rotinas rígidas.
26.
O Comité das Regiões considera muito positivo o
desenvolvimento de um número limitado de indicadores, mas
pensa que seria conveniente aproveitar para esse fim a
experiência adquirida no âmbito das actividades da OCDE. O
Comité das Regiões comunica desde já o seu interesse em
tomar parte neste processo.
27.
O Comité das Regiões tem para si que é condição
fundamental para manter a dinâmica do processo de aprendi-
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zagem ao longo da vida envolver o poder local e regional de
toda a Europa no diálogo vivo e no debate sobre os programas
de acção. O Comité preconiza a presença consistente de
representantes das regiões e autarquias locais nos órgãos
previstos, ou eventualmente a prever, de forma a maximizar a
qualidade da consulta e da formulação de propostas no
atinente à aprendizagem ao longo da vida.
28.
Parece lógico que o Comité das Regiões, na sua
qualidade de representante do poder local e regional da Europa,
seja associado aos futuros trabalhos destinados a transformar
em realidade a aprendizagem ao longo da vida. A Comissão
aponta já numerosas tarefas práticas neste sentido. Seria
importante que estas fossem regularmente actualizadas em
concertação com o Comité, por exemplo, através de um comité
misto Comissão-Comité das Regiões, aliás, já preconizado no
parecer sobre o Memorando da Comissão sobre Aprendizagem
ao Longo da Vida.

Bruxelas, 15 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE

Parecer do Comité das Regiões sobre:
—

a «Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e
Social e ao Comité das Regiões relativa a combustíveis alternativos para os transportes
rodoviários e a um conjunto de medidas destinadas a promover a utilização de biocombustíveis»,

—

a «Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da
utilização de biocombustíveis nos transportes», e

—

a «Proposta de Directiva do Conselho que altera a Directiva 92/81/CEE relativamente à
possibilidade de aplicar uma taxa reduzida de imposto especial de consumo a certos óleos
minerais que contêm biocombustíveis e aos biocombustíveis»
(2002/C 278/09)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a «Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité
Económico e Social e ao Comité das Regiões relativa a combustíveis alternativos para os transportes
rodoviários e a um conjunto de medidas destinadas a promover a utilização de biocombustíveis», a
«Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da utilização de
biocombustíveis nos transportes» e a «Proposta de Directiva do Conselho que altera a Directiva 92/81/
/CEE relativamente à possibilidade de aplicar uma taxa reduzida de imposto especial de consumo a certos
óleos minerais que contêm biocombustíveis e aos biocombustíveis» (COM(2001) 547 final);
Tendo em conta a decisão do Conselho de 18 de Janeiro de 2002, nos termos do primeiro parágrafo do
artigo 175.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, de consultar o Comité a este propósito;
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Tendo em conta a decisão da Mesa de 6 de Fevereiro de 2002 de encarregar a Comissão do
Desenvolvimento Sustentável da preparação do parecer;
Tendo em conta o projecto de parecer adoptado pela Comissão do Desenvolvimento Sustentável em
25 de Março de 2002 (CdR 34/2002 rev. — relator: R. Bocklet, Ministro dos Assuntos Federais e
Europeus do Estado federado da Baviera, D/PPE),
adoptou o presente parecer na 44.a reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 15 de Maio).

O Comité das Regiões
1.
louva os esforços da Comissão no sentido de, através de
duas Directivas da Comunidade, promover a utilização de
biocombustíveis;
considera que a comunicação e as propostas de directivas
relativas à promoção da utilização de fontes de energia
renováveis, em princípio, vão no bom sentido da aplicação do
Protocolo de Quioto, particularmente no que diz respeito
à maior utilização de biocarburantes nos transportes. A
comunicação e as propostas de directivas são igualmente
importantes no que respeita à auto- suficiência energética e à
política agrícola e de emprego da União;
considera que, em relação ao artigo 2.o da Directiva relativa à
promoção da utilização de biocombustíveis, os óleos vegetais
puros deveriam ser definidos explicitamente no Anexo A
como biocombustíveis, face à evolução muito promissora em
utilizar óleos vegetais quer em forma pura quer em mistura
com o combustível para motores diesel. As quantidades
utilizadas por esta via terão de entrar no cálculo das quotas
dos biocombustíveis;
2.
desejaria, todavia, chamar a atenção para a necessidade
de alterar a proposta de directiva relativa à «Promoção da
utilização de biocombustíveis nos transportes» 2001/0265
(COD), em particular o artigo 3.o, no sentido de que os
Estados-Membros continuem a ter o direito de decidir o
conteúdo das políticas nacionais de redução de emissões
de gases com efeito de estufa, as respectivas modalidades,
prioridades e calendários em matéria do aumento de quotas de
utilização de biocombustíveis. Do ponto de vista custo/
/benefício, não se justifica que a União Europeia vincule os
Estados-Membros a uma quota fixa de 2 % de mercado de
gasolina e gasóleo até 2005;
3.
considera que, em relação ao artigo 3.o da proposta de
Directiva relativa à promoção da utilização de biocombustíveis,

as quotas de mercado mínimas previstas só serão alcançadas
no caso de os biocombustíveis ficarem isentos do imposto
sobre os óleos minerais. Só então se obterá, tanto para a
agricultura como também para a economia daí resultante,
a segurança de planeamento necessária para efectuar os
investimentos requeridos para a produção e comercialização
dos biocombustíveis;
4.
considera que, em relação ao n.o 2 do artigo 8.o C da
proposta de Directiva que altera a Directiva 92/81/CEE, para
os biocombustíveis puros e misturas constituídas por mais de
50 % de biocombustível, deve haver uma redução da taxa de
imposto superior a 50 %;
5.
considera que, em relação ao artigo 8.o B e ao n.o 3 do
artigo 8.o C da Directiva citada, a taxa reduzida de imposto
para os biocombustíveis puros e misturas deveria ser permitida,
sem qualquer pedido, para além de, respectivamente,
31.12.2003 e 31.12.2010, contanto não seja alcançada a
quota constante do Anexo B da Directiva de promoção da
utilização de biocombustíveis ou a mesma apenas possa ser
mantida graças a este incentivo;
6.
considera que, em relação ao artigo 8.o B da Directiva
citada, os biocumbustíveis originados por transformação química, como por exemplo o éster de metilo de colza (EMC) ou
o éter etil-ter-butílico (ETBE), têm de ser incluídos no âmbito
de aplicação da referida Directiva;
7.
considera que, em relação ao artigo 8.o D da Directiva
supra citada, a tributação reduzida contínua para os transportes
públicos de passageiros, incluindo taxis e veículos sob a
responsabilidade de autoridades públicas, deveria estender-se
às seguintes áreas mais sensíveis ao ambiente: embarcações de
navegação interior, barcos a motor, veículos a motor em
barragens e saibreiras, agricultura e silvicultura no seu conjunto
e sectores a elas associados, e ainda os veículos de intervenção
nas zonas de montanha, como lagartas de pista e equipamentos
de apoio aos refúgios de montanha (veículos a motor, fornecimento de energia e de calor, instalações para a produção
combinada de calor e electricidade, instalações com cabo).

Bruxelas, 15 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE
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Parecer do Comité das Regiões sobre:
—

a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a alimentos
geneticamente modificados para a alimentação humana e animal»,

—

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», e

—

a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à transferência
transfronteiras de organismos geneticamente modificados»
(2002/C 278/10)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta 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);
Tendo em conta a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a alimentos
geneticamente modificados para a alimentação humana e animal» — COM(2001) 425 final —
2001/0173 (COD);
Tendo em conta a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
transferência transfronteiras de organismos geneticamente modificados» — COM(2002) 85 final —
2002/0046 (COD);
Tendo em conta a «Proposta de Directiva relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos
geneticamente modificados e que revoga a Directiva 90/220/CEE do Conselho» — COM(2000) 293 final;
Tendo em conta as decisões do Conselho de 15 de Setembro, 2 de Outubro de 2001 e de 1 de Março de
2002 de consultar o Comité das Regiões nesta matéria, nos termos e para os efeitos do 1.o parágrafo do
artigo 265.o e dos artigos 152.o e 175.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia;
Tendo em conta a decisão da Mesa de 6 de Fevereiro de 2002 de confiar a elaboração do parecer à
Comissão do Desenvolvimento Sustentável;
Tendo em conta o seu parecer de 12 de Abril de 2001 sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho,
ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões relativa ao «Livro Branco
sobre Segurança dos Alimentos» — COM(1999) 719 final — CdR 77/2000 fin ( 1);
Tendo em conta o seu parecer de 14 de Junho de 2001, respeitante à criação de uma Autoridade Europeia
de Segurança Alimentar — CdR 64/2001 fin ( 2);
Tendo em conta o projecto de parecer adoptado pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável em
25 de Março de 2002 (CdR 33/2002 rev. — relator: O. Bertrand, Presidente da Câmara de Saint-Silvain-Bellegarde, F/PPE),
adoptou, na 44.a reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 16 de Maio) o seguinte parecer.

POSIÇÃO E RECOMENDAÇÕES
DO COMITÉ DAS REGIÕES

Preâmbulo
1.
A realidade de uma situação extra e intracomunitária em
matéria de aspectos técnicos, científicos e jurídicos requer um
aprofundamento da regulamentação da UE respeitante aos
( 1) JO C 226 de 8.8.2000, p. 7.
( 2) JO C 357 de 14.12.2001, p. 22.

alimentos geneticamente modificados destinados ao consumo
humano e animal e releva-se necessária com a criação da
futura Autoridade Europeia de Segurança Alimentar. O Comité
das Regiões apoia a iniciativa da Comissão Europeia com vista
a tornar coerente a aplicação de um regulamento comunitário
que reforce a segurança alimentar em todo o território da
União Europeia.
2.
O Comité das Regiões é a favor da elaboração de
regulamentação nesta matéria que assegure a máxima transparência na utilização dos OGM na cadeia agroalimentar. Essa
transparência diz respeito ao procedimento de autorização
dos produtos geneticamente modificados, mas também à
rastreabilidade dos mesmos ao longo da cadeia agroalimentar.
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Para o efeito, o Comité das Regiões sublinha que o conceito de
«da exploração agrícola até à mesa» se afigura demasiado
restritivo, visto a cadeia agroalimentar integrar também os
fornecedores industriais dos agricultores, indo até ao consumidor final. Assim, o Comité das Regiões prefere utilizar o
conceito «da charrua ao prato».

3.
A regulamentação deve igualmente permitir a livre
escolha dos compradores, sejam eles utilizadores intermediários, tais como, em particular, os criadores de gado, ou
consumidores finais. Toda a informação deve ser clara e
assegurar a protecção sanitária e jurídica dos utilizadores de
géneros destinados à alimentação humana e animal.

4.
O Comité das Regiões assinala que a rastreabilidade e a
rotulagem são duas noções diferentes e complementares. A
rastreabilidade é a criação de um sistema de acompanhamento
que permite reconstituir a história de um produto e identificar
a sua origem. Quanto à rotulagem, é garante de transparência
nas transacções comerciais. A rotulagem implica também um
compromisso e uma responsabilidade jurídica por parte da
entidade que rotula um produto.

5.
O Comité das Regiões defende que a consecução do
objectivo de um elevado nível de protecção da vida e da saúde
humana e animal, como também do ambiente, só pode ser
atingido num quadro regulamentar comunitário coerente e
mediante a responsabilização de todos os intervenientes na
cadeia agroalimentar, o que faria aumentar também a maior
confiança dos consumidores em relação aos aspectos de
segurança sanitária e alimentar.

Situação e evolução da regulamentação comunitária

6.
O quadro regulamentar comunitário em vigor desde o
início dos anos 90 foi completado e aperfeiçoado ao longo da
década. A Directiva 90/219/CEE, ela própria modificada, trata
da utilização confinada de microrganismos geneticamente
modificados para fins de investigação ou de aplicações industriais.

7.
A Directiva 90/220/CEE relativa à libertação no ambiente
de organismos geneticamente modificados estabeleceu as
primeiras regras em matéria de procedimento de autorização.
Esta directiva engloba a colocação no mercado de OGM e de
produtos que sejam constituídos por OGM ou contenham
OGM, mas não abrange os produtos derivados de OGM. Prevê
uma avaliação ambiental e uma autorização faseada. Está
previsto proceder-se em cada um dos Estados-Membros a uma
avaliação caso a caso dos riscos para a saúde humana, para a
saúde animal e para o ambiente, antes que ocorra qualquer
libertação de OGM.
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8.
Em Outubro de 2002, com a aplicação da Directiva
2001/18/CE modificada, assistir-se-á ao desenvolvimento e
reforço da legislação em vigor, a fim de:
—

aumentar a eficácia e a transparência do processo decisório, garantindo simultaneamente um elevado nível de
protecção da saúde humana e do ambiente,

—

clarificar vários aspectos operacionais, em especial no
campo da aplicação,

—

promover a harmonização da avaliação dos riscos,

—

melhorar a transparência do processo decisório pela via
da consulta e da elaboração de relatórios sobre questões
éticas e a participação do público no processo de
autorização,

—

melhorar o controlo dos OGM libertados no ambiente,
impondo aos Estados-Membros a obrigação de tomarem
medidas que garantam a rotulagem e a rastreabilidade em
todas as fases da comercialização, bem como reforçando
os planos de monitorização dos OGM.

9.
O Regulamento (CE) n.o 258/97 relativo a novos alimentos e ingredientes alimentares fixa regras para a autorização e
rotulagem dos produtos alimentares derivados de OGM e dos
outros novos alimentos. No entanto, não indica como formular
essa informação, nem define a noção de equivalência. Quanto
ao Regulamento (CE) n.o 50/2000, não está previsto um limite
para a presença fortuita desses materiais. No tocante aos
produtos derivados de OGM destinados ao consumo animal, a
situação é idêntica, na medida em que não foi adoptada
nenhuma outra disposição específica de rotulagem dos produtos derivados de OGM. As propostas em apreço vêm facultar
a informação sobre a noção de equivalência e sobre o limiar
de presença fortuita.

10.
Em 24 de Maio de 2000, a Comunidade Europeia e
todos os seus Estados-Membros assinaram o Protocolo de
Cartagena sobre a prevenção dos riscos biotecnológicos. Este
acordo multilateral, no qual serão abrangidos os principais
produtores mundiais de OGM, foi conseguido com o objectivo
de melhorar a protecção no que respeita a transferência,
manipulação e utilização de organismos vivos modificados
(OVM) entre países. Através de uma das propostas ora
em apreço ( 1), a Comissão propõe a ratificação do referido
protocolo, o qual só poderá entrar em vigor 90 dias a
contar da data do depósito do quinquagésimo instrumento de
ratificação pelas partes na Convenção. O Comité das Regiões,
tal como os Estados-Membros e o Parlamento Europeu, advoga
uma rápida ratificação deste protocolo.

(1 ) COM(2002) 85 final.
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Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo a alimentos geneticamente modificados
para a alimentação humana e animal (1)
11.
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15.
Para garantir a segurança e a confiança dos consumidores e do conjunto dos actores da cadeia agroalimentar, a
autorização dos alimentos deve ser subordinada à observância
dos seguintes critérios:

Esta proposta da Comissão prevê:

—

um procedimento melhorado, harmonizado, uniforme e
transparente para a avaliação da segurança de alimentos
geneticamente modificados;

—

uma avaliação da segurança e um procedimento de
autorização dos alimentos geneticamente modificados
para animais com base no mesmo procedimento de
autorização melhorado e transparente aplicável aos alimentos geneticamente modificados destinados ao consumo humano;

—

a proibição de conceder essa autorização para uma única
utilização na alimentação humana ou animal, quando tais
produtos forem susceptíveis de ser utilizados simultaneamente como alimentos para pessoas e para animais;

—

requisitos de rotulagem harmonizados e exaustivos para
os alimentos geneticamente modificados destinados aos
animais, por forma a fornecer aos utilizadores informação
exacta acerca da respectiva composição e propriedades.

12.
O regulamento proposto abrange os produtos «produzidos a partir de um OGM», mas não os produtos «produzidos
com um OGM».
13.
O Comité das Regiões aprova o reforço e a clarificação,
pela Comissão, deste procedimento de avaliação dos alimentos
geneticamente modificados para consumo humano e animal,
com vista a fornecer uma base regulamentar indispensável
para assegurar um elevado nível de protecção da vida e da
saúde humanas.
O parecer da autoridade alimentar europeia constituirá a
garantia científica, que será dada no âmbito do procedimento
de autorização. Para o efeito e em conformidade com o seu
parecer, o Comité das Regiões renova a sua posição favorável
à instalação, o mais rápido possível, dessa entidade, necessária
à aplicação dos regulamentos propostos.
14.
O Comité das Regiões congratula-se em particular com
o procedimento «uma porta, uma chave», que permitirá um
melhor acompanhamento dos pedidos de autorização de
compromisso e de acelerar o seu tratamento. Tal procedimento
deverá em princípio reforçar a segurança e a confiança dos
consumidores. A experiência mostrou que quando um produto
é susceptível de ser utilizado como alimento para consumo
humano e animal, deve satisfazer os critérios aplicáveis a essas
duas categorias de alimentos.

( 1) COM(2001) 425 final — 2001/0173 (COD).

—

ausência de riscos para a saúde humana e animal e para
os alimentos destinados aos animais;

—

informação do utilizador e do consumidor.

16.
A fixação de um limiar para o procedimento de
autorização da colocação em circulação é vista pelo Comité das
Regiões como susceptível de garantir a necessária segurança
sanitária e jurídica. Neste contexto, o nível do limiar a fixar
deve ser aplicável ao longo de toda a cadeia e basear-se na
noção de «vestígio», utilizada para definir a pureza de um
produto alimentar. Ademais, o Comité das Regiões realça que
esse limiar deve ser coerente com a fixação de outros limiares,
em especial o fixado para a obrigação de rotulagem das
sementes de OGM (Directiva 98/95/CE).

17.
O procedimento de autorização aplica-se aos alimentos
para consumo humano e animal que contenham ou sejam
produzidos a partir de um OGM. O Comité das Regiões
sublinha que a coerência da legislação comunitária deve ser
reforçada para os produtos alimentares aos quais devam ser
aplicados pedidos específicos de autorização de colocação no
mercado. Trata-se de aditivos alimentares, alimentos para
bebés, fórmulas para lactentes e complementos alimentares.
Essa autorização tem um prazo de validade, 10 anos no
máximo, renovável em função dos resultados de um plano de
vigilância.

18.
O Comité das Regiões é favorável à criação do registo
comunitário de alimentos geneticamente modificados destinados à alimentação humana e animal, incluindo a informação
específica do produto, os estudos que demonstram a respectiva
segurança e os métodos de detecção. O Comité das Regiões
recomenda à Comissão que facilite e defina as modalidades de
acesso do público a esse registo comunitário, a fim de assegurar
uma informação completa sobre esses alimentos.

19.
O Comité das Regiões deseja que o período transitório
de vigência da autorização de colocação no mercado termine
o mais depressa possível.

20.
O Comité das Regiões é favorável ao princípio de
rotulagem constante no regulamento proposto pela Comissão,
uma vez que os textos actuais são dificilmente aplicáveis e
oponíveis a terceiros e não garantem absoluta transparência,
nem ao consumidor final, nem à totalidade dos operadores do
sector alimentar, como sejam os criadores de gado.
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21.
A Comissão propõe que se estenda esta rotulagem aos
alimentos para consumo humano e animal, independentemente da detectabilidade do ADN ou das proteínas. O Comité
das Regiões tem reservas quanto a essa intenção pelas seguintes
razões:
—

—

as recentes crises sanitárias mostraram que, por si só, a
rastreabilidade documental não é suficiente para assegurar
um acompanhamento rigoroso dos alimentos para animais;
só o controlo baseado na detecção do ADN e da estrutura
proteica de um produto comercializado pode assegurar a
inexistência de fraude nas transacções comerciais.

22.
O comprador (utilizador ou consumidor final) deve
poder escolher com total conhecimento de causa e em função
dos seus próprios critérios jurídicos, sanitários e comerciais, a
qualidade dos alimentos que adquire. O Comité das Regiões
recomenda ao Conselho e ao Parlamento Europeu que se faça
uma distinção ao mencionar produtos contendo OGM e
produtos já não contendo vestígios de OGM.

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 ( 1)
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25.
O Comité das Regiões requer que sejam dados poderes
à Comissão Europeia para conseguir uma harmonização dos
procedimentos de avaliação dos alimentos geneticamente
modificados destinados ao consumo humano e animal e das
medidas de rastreabilidade ao nível internacional com as que
serão aplicáveis na União.

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo à transferência transfronteiras de
organismos geneticamente modificados ( 2)
26.
O Comité das Regiões aprova o procedimento previsto
no Protocolo de Cartagena pelas seguintes razões:
a)

necessidade de informação entre as partes exportadoras e
importadoras através de notificação completa antes da
primeira transferência transfronteiras;

b)

criação de um sistema de intercâmbio de informações
sobre os produtos, anteriormente à sua colocação no
mercado;

c)

estabelecimento de uma relação entre os acordos bilaterais e a legislação comunitária, dando aos Estados-Membros, nomeadamente, a possibilidade de utilizarem
a legislação comunitária, e não as disposições do Protocolo, para as transferências transfronteiras de OGM na
União Europeia e no Espaço Económico Europeu;

d)

reconhecimento do procedimento comunitário de autorização de colocação no mercado de OGM, sujeita ao
parecer da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar.

23.
O Comité das Regiões apoia a proposta de regulamento
que visa definir as modalidades de execução da rastreabilidade
e da rotulagem dos alimentos geneticamente modificados,
destinados ao consumo humano e animal.

27.
O Comité das Regiões é favorável à proposta da
estratégia de implementação de:
24.
A Comissão propõe que essas modalidades sejam
aplicáveis tanto aos alimentos produzidos na União como aos
importados. O controlo das importações é da responsabilidade
de cada um dos Estados-Membros, bem como a determinação
das sanções a aplicar em caso de fraude.

e)

introduzir obrigações para o exportador, que actualmente
não existem na legislação comunitária;

f)

utilizar a legislação comunitária em vigor para o importador na União Europeia.

O Comité das Regiões é favorável a este princípio e à
clarificação das competências a nível da Comunidade.
Não obstante, faz questão de acentuar que as modalidades
constantes nesta proposta de regulamento não propiciam a
coerência entre as disposições sobre a rastreabilidade dos
produtos provenientes de países terceiros e as medidas por que
ansiamos e que vão para além das já previstas, nomeadamente
no Protocolo de Cartagena.

28.
Comité das Regiões reitera a sua posição favorável à
ratificação do Protocolo de Cartagena. A proposta em apreço
contempla as exigências específicas para as exportações de
OGM para os países terceiros, ao passo que o protocolo apenas
se refere aos organismos vivos modificados, o que nem
sempre permite precisar as modalidades de rastreabilidade e de
rotulagem dos produtos que contêm um OGM «não vivo» ou
provêm de um OGM importado de um país terceiro.

( 1) COM(2001) 182 final — 2001/0180 (COD).

(2 ) COM(2002) 85 final — 2002/0046 (COD).
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29.
O Comité das Regiões realça a importância do
intercâmbio de informações entre os Estados-Membros no
caso de transferências transfronteiras não intencionais. Na
medida em que este domínio afecta a segurança alimentar, o
CR propõe que o sistema de alerta rápido seja incluído neste
procedimento e convida a Comissão a verificar a aplicação dos
procedimentos adequados por cada um dos Estados-Membros.
30.
O Comité das Regiões observa que a proposta de
regulamento não trata a noção da responsabilidade jurídica no
caso de retirada devido a uma transferência não intencional de
OGM, a fim de garantir a segurança jurídica dos actores da
cadeia alimentar.
31.
O Comité das Regiões apoia as conclusões da Cimeira
Europeia de Lisboa que têm em vista tornar a UE um espaço
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de conhecimento e competitividade escorado, designadamente,
pelas biotecnologias.
O Comité das Regiões deseja que a segurança alimentar seja
objecto de atenção acrescida nas trocas mundiais e se mantenha
a competitividade dos territórios da União Europeia no
conjunto do comércio das trocas comerciais do produtos agroalimentares.
Conclusão
32.
O Comité das Regiões vê na elaboração e aplicação
destes regulamentos a nível comunitário um reforço da
qualidade e da segurança sanitária dos produtos provenientes
do território da União, bem como a melhoria da informação
disponibilizada aos compradores (utilizadores ou consumidores), que lhes permitirá maior liberdade de escolha. Solicita
ainda que esta mesma exigência seja feita a nível extracomunitário.

Bruxelas, 16 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE

Parecer do Comité das Regiões sobre a «Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Decisão n. o 1254/96/CE que estabelece um conjunto de orientações
respeitantes às redes transeuropeias no sector da energia»
(2002/C 278/11)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta o relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e
Social e ao Comité das Regiões sobre a aplicação das orientações respeitantes às redes transeuropeias no
sector da energia no período 1996-2001;
Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu — «Infra-estrutura
europeia da energia»;
Tendo em conta a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a decisão
n.o 1254/96/CE que estabelece um conjunto de orientações relativas às redes transeuropeias no sector da
energia (COM(2001) 775 final);
Tendo em conta a decisão do Presidente do Comité, de 8 de Abril, de nomear Mauro Pili, Presidente da
região autónoma da Sardenha (I/PPE), relator-geral, incumbido da elaboração do presente parecer
(artigo 40.o, n.o 2 do Regimento);
Tendo em conta os artigos 154. o, 155.o, 156.o, 158.o e 265.o do Tratado de Amesterdão e em particular
o n.o 2 do artigo 154.o onde se dispõe que: «Terá em conta, em especial, a necessidade de ligar as regiões
insulares, sem litoral e periféricas às regiões centrais da Comunidade»;

C 278/36

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

14.11.2002

Tendo em conta a Decisão n.o 1254/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Junho de
1996, que estabelece um conjunto de orientações respeitantes às redes transeuropeias no sector da
energia;
Tendo em conta a Decisão n.o 1047/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Maio de
1997 que altera a Decisão n.o 1254/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Junho de
1996, que estabelece um conjunto de orientações respeitantes às redes transeuropeias no sector da
energia;
Tendo em conta a Decisão n.o 1741/99/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Julho de
1999 que altera a Decisão n.o 1254/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Junho de
1996, que estabelece um conjunto de orientações respeitantes às redes transeuropeias no sector da
energia;
Tendo em conta a Decisão n.o 761/2000/CE da Comissão, de 16 de Novembro de 2000, respeitante às
especificações dos projectos de interesse comum identificados no sector das redes transeuropeias da
energia pela Decisão n.o 1254/969/CE do Parlamento Europeu e do Conselho alterada pela Decisão
n.o 1047/96/CE e n.o 1741/99/CE do Parlamento Europeu e do Conselho;
Tendo em conta a Decisão do Conselho n.o 96/391/CE, de 28 de Março de 1996, que determina um
conjunto de acções destinadas a criar um contexto mais favorável ao desenvolvimento das redes
transeuropeias no sector da energia;
Tendo em conta a recomendação 1999/28/CE da Comissão, de 14 de Dezembro de 1998, respeitante ao
melhoramento dos processos de autorização para as redes transeuropeias do sector da energia;
Tendo em conta o Regulamento do Conselho (CE) n.o 2236/95 de 18 de Setembro de 1995 que estabelece
as regras gerais para a concessão de apoio financeiro comunitário no domínio das redes transeuropeias
alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1655/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Julho;
Tendo em conta as directivas do Parlamento Europeu e do Conselho n.o 96/92/CE de 19.12.1996 e
n.o 98/30/CE de 22.6.1998 que estabelecem regras comuns para o mercado interno da electricidade e do
gás natural;
Tendo em conta o Livro Verde da Comissão «Para uma estratégia europeia de segurança do
aprovisionamento energético» (COM(2000) 769 final);
Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de Estocolmo de 23 e 24 de Março de 2001;
Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de Barcelona de 15 e 16 de Março de 2002,
adoptou, na 44.a reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 16 de Maio) o seguinte parecer.

1.

Observações na generalidade

1.1.
O Comité das Regiões, na generalidade, congratula-se
com a iniciativa do Parlamento Europeu e do Conselho para
elaborar um conjunto de novas orientações respeitantes às
redes transeuropeias no sector da energia.
Em particular, concorda com a necessidade de se proceder à
revisão das orientações respeitantes às redes transeuropeias de
energia (TEM-Energia) tendo em conta a evolução verificada
desde 1996 (aplicação das directivas sobre a liberalização dos
mercados da electricidade e do gás natural, tendência de
aumento da dependência de fontes externas, fixação de
objectivos mais ambiciosos para a utilização de energias
renováveis).
1.2.
Além disso, concorda com a proposta de identificar,
entre os projectos de interesse comum, uma categoria de
projectos prioritários que possam ter um impacto relevante
nos objectivos essenciais da política energética, ou seja, a
realização de um mercado interno concorrencial e o reforço
da segurança do aprovisionamento.

1.3.
Acolhe favoravelmente a proposta de redefinição das
prioridades políticas de modo que os critérios principais da
política relativa às RTE-Energia correspondam efectivamente
às necessidades actuais neste sector introduzindo, a par das
prioridades políticas relativas à segurança do aprovisionamento, ao alargamento e à coesão (interoperabilidade das redes
eléctricas, desenvolvimento das infra-estruturas no sector do
gás, ligação das regiões periféricas, à qual acresce a dimensão
ultraperiférica) duas novas prioridades políticas: aplicação de
medidas de apoio à criação do mercado interno; ligação da
produção de energia renovável às redes interligadas.

1.4.
Na especialidade, a proposta de redefinição das prioridades políticas evidencia o contributo directo que as RTE-Energia podem dar ao desenvolvimento da política energética
e à execução das políticas a favor do desenvolvimento
sustentável regional e do alargamento.

1.5.
No que respeita ao desenvolvimento regional cabe
dizer que o Comité das Regiões já afirmou expressamente que
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as prioridades apresentadas pela Comissão devem abranger
além das regiões periféricas as regiões insulares.

1.6.
Concorda com a necessidade de identificar os eixos
prioritários e com a proposta de definir de modo mais amplo
os projectos de interesse comum identificando, com base
em avaliações idóneas, um número limitado de projectos
temáticos, de especial valor estratégico, em vez dos
actuais 90 (1), na medida em que assim se criam condições de
maior flexibilidade para uma aplicação equilibrada da política
e do programa RTE-Energia.
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2.3.
De facto, parece lógico supor que o grau dos auxílios
deva ser também determinado em função da necessidade de
intervir nas áreas que, embora se caracterizem por grandes
défices energéticos, apresentam tais condições de densidade e
distribuição das instalações que tornam a implantação de infra-estruturas especialmente onerosa.
Às regiões com população muito dispersa ou com terreno
particularmente difícil e em que tais condições constituam
evidentes obstáculos para a gestão económica da energia, a
concessão de apoio financeiro poderá voltar a proporcionar
condições mínimas de competitividade face a regiões onde a
implantação de infra-estruturas é mais fácil.
As referências feitas às redes eléctricas aplicam-se igualmente
aos pontos referentes às redes de gás natural.

2.

Observações sobre as prioridades

2.1.
Contudo, é muito claro que a identificação dos eixos
prioritários, tal como consta do texto e é especificada no anexo,
se traduz em opções territoriais e estratégicas excessivamente
vinculativas no que respeita à necessidade de propor adaptações aos documentos referidos.

O Comité considera que é necessário identificar os critérios e
as estratégias adoptadas pela Comissão Europeia em especial
na determinação dos projectos prioritários. Neste sentido, o
Comité considera adequado que, na selecção dos projectos
prioritários, a Comissão identifique claramente o carácter de
região periférica e isolada como critério principal.

2.2.
Quanto aos eixos das redes de electricidade destaca-se
que, mau grado o compromisso de seleccionar cinco projectos
prioritários, o documento indica sete ( 2) que não surgem
ordenados nem apresentam significado estratégico em função
do valor económico, identificando contudo interconexões
territorialmente definidas.

Na identificação dos eixos prioritários e sobretudo na sua
aplicação às propostas de projectos prioritários, aos quais será
atribuído o máximo auxílio financeiro, o Comité sublinha a
necessidade de identificar melhor o carácter de apoio «estrutural» e «estratégico» que tais auxílios devem ter. Identificando,
para tal efeito, como sendo estratégico para a União o
equilíbrio da capacidade de diversificação das fontes energéticas, o respeito da coesão interna sobretudo no que toca às
regiões periféricas e isoladas do resto do continente e economia
dos projectos.

( 1) Cfr. ponto 4 II do relatório.
( 2) Ver nota 1 e artigo 6.o-A, ponto 2, da proposta de decisão.

2.4.
As opções estratégicas adoptadas na programação
geral poderão ter também e utilmente localização territorial
relativamente precisa, desde que sejam feitas com base em
justificações fundamentadas, avaliação económica e partindo
das posições expressas pelos Estados-Membros.
Trata-se de decisões de grande relevância política para as quais
é indispensável um processo de decisão fundamentado e sobre
o qual haja acordo.
2.5.
A exposição de motivos revela a necessidade de
incrementar as condutas de gás natural em razão de um
constante aumento dos consumos dos Estados-Membros,
sendo este ponto um dos núcleos da política energética
comunitária. Tal ponto, porém, deve ser visto enquadrando-o
num cenário internacional complexo e nem sempre de fácil
leitura.
2.6.
Através do mecanismo utilizado para a identificação
dos eixos prioritários que, como se disse, necessita de maior
clareza, o documento traça de facto as novas linhas de
abastecimento do sistema comunitário que representam
opções claras e alternativas a outras hipóteses indicadas pelos
Estados-Membros.
2.7.
À luz das considerações precedentes, parece evidente
que é necessário reequilibrar a relação entre a grande importância das decisões adoptadas e o processo de avaliação utilizado
para chegar à sua identificação.
Deve antes de mais observar-se que tais escolhas precisam de
ser mais justificadas em função do mérito e da coerência com
as referências da própria exposição de motivos ( 3).

(3 ) Ver a incoerência entre o mapa indicativo dos projectos de
abastecimento de gás na Europa e o mapa do Anexo II sobre
especificações dos projectos de interesse comum: gás natural.
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Os eixos e projectos de interesse comum devem assumir um
valor estratégico para o interesse geral do sistema energético
continental. Assim, parece que a sua identificação deve ser
feita por comparação de propostas alternativas, comparação
que deve constar na exposição de motivos ou na proposta de
decisão.

2.8.
Assim, o Comité sublinha que é necessário avaliar
atentamente os efeitos das considerações sobre a viabilidade
dos projectos sem os quais não pode ser razoavelmente
adoptada qualquer distinção entre projectos prioritários e não-prioritários.

As escolhas efectuadas em tal quadro precisam de ser consensuais, tomando em consideração as propostas dos Estados-Membros que, aliás, são mencionadas.

Uma maior ponderação das propostas e exigências apresentadas pelos Estados-Membros é, além disso indispensável para
uma correcta programação que tenha em devida conta as
exigências de reequilíbrio da implantação de infra-estruturas
energéticas próprias das políticas estratégicas de apoio ao
desenvolvimento económico definidas por cada país.

A tal propósito, parece indispensável considerar o compromisso assumido pelos Estados-Membros de apoiar e promover
as iniciativas do seu interesse e que, nalguns e significativos
casos, pode ter já levado à adopção de medidas financeiras
específicas e/ou destinadas a facilitar o processo necessário
para a aplicação das mesmas.
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3.2.
Um maior e substancial melhoramento das actuais
condições operativas apenas poderá ser conseguido através de
um maior e melhor envolvimento das autarquias locais em
geral e das regiões em particular nos processos de decisão,
quer em sede das opções estratégicas, quer na definição das
especificações dos projectos.

3.3.
Para além da necessidade de prever a participação de
um representante do CR nos trabalhos do Comité «TEN —
Energia», deve prever-se prioritariamente a participação das
autarquias locais na identificação e definição dos projectos de
intervenção com especial referência para as variáveis que
determinam a sustentabilidade ambiental.

3.4.
Recomenda-se, na adopção de decisões específicas
sobre a promoção e apoio de projectos de interesse da União,
a participação e envolvimento do conjunto das autarquias
locais e regionais.

3.5.
Recomenda-se, além disso, a adopção de decisões
específicas destinadas a favorecer a promoção de projectos de
interesse regional e local e elevado valor ambiental que se
baseiem no aumento do aproveitamento diversificado de
energias renováveis na produção combinada de calor e electricidade.

4. Observações sobre o papel e funções da política
energética face a países terceiros
3.

Observações sobre o papel dos poderes públicos
regionais e locais

3.1.
Na exposição de motivos diz-se que «Serão respeitadas
as disposições comunitárias em vigor no domínio do ambiente
relativas à informação e consulta do público ( 1)». A referência
a esta obrigação comunitária deve ser reforçada quando se
tratar a questão fulcral da relação entre o desenvolvimento das
redes de energia e o ambiente sustentável.

Noutros pontos a exposição de motivos refere que as preocupações com o ambiente são factor de abrandamento da
execução dos projectos ou do seu traçado final ( 2).

( 1) Cfr. ponto 1.
( 2) Ver aumento da capacidade de troca de energia eléctrica entre
Espanha e França.

4.1.
O documento e a decisão colocam por diversas vezes
e correctamente o problema do papel estratégico da instalação
de infra-estruturas energéticas em função da fase de alargamento a Este da União Europeia. Parece importante sublinhar
a necessidade de diversificar as fontes de abastecimento
energético. Tal processo de diversificação deve ter em conta
duas áreas de extrema importância política para além da
económica: os Balcãs e o Mediterrâneo.

4.2.
Os Balcãs deveriam poder constituir para a União
Europeia, a curto prazo, uma plataforma giratória de ligação
dos países da União às reservas energéticas do Mar Cáspio
através do Adriático e do Mar Negro. Tal sistema poderia
permitir desenvolver um sistema de infra-estruturas, redes
eléctricas e gasodutos de modo a melhorar a ligação entre as
regiões do sudeste e as do centro-leste do Continente. Tal
sistema permitiria, nomeadamente, uma mais fácil reintegração
de toda a zona da ex-Jugoslávia no contexto regional europeu.
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4.3.
O Comité faz também notar que o sector energético
desempenha também esse papel primordial na bacia mediterrânea, que constitui uma outra área geográfica, económica e
comercial na qual a União não pode deixar de activar infra-estruturas de primeiro plano.

5.2. Artigo 6.o-A
a)

Tenham um impacto significativo no funcionamento da
concorrência no mercado interno da energia; e/ou

Em tal sentido, a concretização de infra-estruturas para a
energia destinadas a reforçar as relações comerciais entre a
margem meridional e os países da União assume, para além de
um claro e positivo valor económico, um relevante significado
nas relações estratégicas internacionais.

b)

Reforcem a segurança do aprovisionamento da Comunidade, com especial referência para o reequilíbrio das
capacidades de importação e comércio dos Estados-Membros.

c)

Constituam condições imprescindíveis para o apoio ao
desenvolvimento das regiões insulares, das regiões sem
acessos às redes e das regiões ultraperiféricas.

A oportunidade de comércio e desenvolvimento que se
proporciona aos países da União com particular, mas não
exclusiva, referência aos da bacia mediterrânea permite considerar a possibilidade e oportunidade de definição de uma
acção específica «EuroMed energia».
Recomendações

5.

O Comité solicita as seguintes alterações à proposta de Decisão
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão
n.o 1254/96/CE que estabelece um conjunto de orientações
respeitantes às redes transeuropeias no sector da energia.
5.1.

Artigo 4.o

Os números 2, 3 e 4 do artigo 6.o passam a ter a seguinte
redacção:
«2. A Comissão, nos termos do artigo 9.o, identifica os
projectos de interesse comum, avaliando a viabilidade em
concertação com as regiões territorialmente interessadas
com base nas disposições do artigo 6.o, n.o 8, tendo
em conta eventuais medidas específicas adoptadas pelos
Estados-Membros destinadas à promoção e ao cofinanciamento de projectos individuais.».

«A Comissão, nos termos do artigo 9.o, identifica, entre
os projectos de interesse comum, os dez projectos
prioritários, cinco por sector, propondo as escolhas
efectuadas por meio de decisões da Comissão.».

5.3. Artigo 9.o
A Comissão é assistida por um comité, que será designando
por Comité RTE-Energia composto por representantes dos
Estados-Membros, por um representante designado pelo
Comité das Regiões, e presidido pelo representante da
Comissão.

5.4. Artigo 10.o
A Comissão elaborará um relatório sobre a execução da
presente decisão de dois em dois anos, apresentando-o ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e
Social e ao Comité das Regiões.

Bruxelas, 16 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE
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Parecer do Comité das Regiões sobre a «Nota informativa da Comissão: Quadro financeiro
comum 2004-2006 para as negociações de adesão»
(2002/C 278/12)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a nota informativa emitida pela Comissão em 30 de Janeiro de 2002 sobre o Quadro
financeiro comum 2004-2006 para as negociações de adesão (SEC(2002) 102 final);
Tendo em conta a decisão da Mesa, de 12 de Março de 2002, em conformidade com o quinto parágrafo
do artigo 265.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia de incumbir a Comissão de Relações
Externas da elaboração de um parecer de iniciativa sobre esta matéria;
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 71/2001 rev.) adoptado pela Comissão de Relações Externas
em 3 de Abril de 2002 (relator: P. Hanningfield, membro da Junta do Condado de Essex [UK — PPE)];
Tendo em conta o documento de análise da Comissão de 30 de Janeiro de 2002: Alargamento e
agricultura: Integrar com êxito os novos Estados-Membros na PAC (SEC(2002) 95 final);
Tendo em conta a comunicação da Comissão publicada em 30 e Janeiro de 2002: Primeiro relatório
sobre a coesão económica e social (COM(2002) 46 final);
Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Berlim, de 24 e 25 de Março de
1999;
Tendo em conta o seu parecer sobre A importância da Política Agrícola Comum para as regiões na
perspectiva do alargamento da UE (CdR 416/2000 fin) ( 1);
Tendo em conta o seu parecer sobre o Apoio ao desenvolvimento das estruturas institucionais aos níveis
local e regional nos países candidatos (CdR 102/2001 fin) (2);
Tendo em conta o parecer sobre o Segundo relatório sobre a coesão económica e social (CdR 74/2001
fin) (3);
Tendo em conta o seu parecer sobre a Reforma da PAC — Desenvolvimento da competitividade rural
(CdR 526/1999 fin) ( 4);
Tendo em conta o seu parecer sobre a O impacto regional da política agrícola e rural europeia (CdR 253/
/2000 fin) ( 5);
Tendo em conta o seu parecer sobre a Agenda 2000: o financiamento da União Europeia após 1999
tendo em conta as perspectivas de alargamento e o desafio do século XXI COM(97) 2000 final (CdR 303/
/97 fin) (6);
Tendo em conta o relatório do grupo de ligação CR/países candidatos 1998-2001 (R/CdR 448/2001
ponto 13a);
Considerando que esta vaga de alargamento da União Europeia representa um desafio que transformará a
face da Europa por muito tempo e que terá repercussões em todas os aspectos do debate sobre a natureza
e estrutura futuras da União Europeia;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

JO C 107 de 3.5.2002, p. 3.
JO C 107 de 3.5.2002, p. 32.
JO C 107 de 3.5.2002, p. 27.
JO C 317 de 6.11.2000, p. 7.
JO C 357 de 14.12.2001, p. 29.
JO C 64 de 27.2.1998, p. 40.
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Considerando que as administrações locais e regionais, enquanto responsáveis pela aplicação de grande
parte do acervo comunitário, desempenham um papel determinante para o êxito do alargamento,
na 44.a reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 16 de Maio) aprovou, por unanimidade,
o presente parecer.

PARECER E RECOMENDAÇÕES
DO COMITÉ DAS REGIÕES

2. Agricultura
O Comité das Regiões

1.

Observações na generalidade sobre o conteúdo da
nota informativa

O Comité das Regiões

1.1.
Constata que, nos últimos meses, se assiste em alguns
países candidatos a um endurecimento das posições sobre a
adesão à UE. Corre-se o risco de agravamento destas posições
no decurso do período que antecede a adesão se as negociações
com os países candidatos gerarem nos mesmos a suspeita de
que não entram na UE em condições justas.

1.2.
Sublinha que, no âmbito do quadro financeiro, as
questões centrais são a Política Agrícola Comum e o Fundo de
Coesão. Actualmente, 80 % do orçamento da União Europeia
é destinado a financiar os agricultores e as regiões mais
desfavorecidas.

1.3.
Reconhece que proceder, no período de ajuda em
curso, a uma extensão pura e simples da totalidade das actuais
políticas aos novos Estados-Membros, não acompanhada de
fases transitórias ou de escalonamentos, constituiria um
encargo financeiro considerável para os actuais Estados-Membros. Neste contexto, o CR vinca a necessidade de não
associar os debates sobre a reforma da UE às negociações de
adesão.

1.4.
Considera que o estabelecimento de um período transitório para a plena adesão à Política Agrícola Comum e
aos Fundos Estruturais também é do interesse dos países
candidatos, sublinhando a adesão de novos países, mais uma
vez, a necessidade da reforma da PAC.

1.5.
Apoia a posição adoptada pela Comissão segundo a
qual, com base no pressuposto que, em 2004, poderão aderir
até dez novos Estados-Membros, deverão ser incorporados e
adaptados ao quadro definido em Berlim os limites máximos
das despesas dele constantes para o período até 2006.

1.6.
Solicita que, neste caso, as alterações ao quadro
financeiro global sejam revistas por forma a evitar repercussões
negativas desproporcionadas para as regiões, tanto nos actuais
como nos futuros Estados-Membros.

2.1.
Considera que é necessário prosseguir uma reforma da
PAC que leve em consideração o papel dos agricultores na
preservação da economia rural e que tenha particularmente
em conta as dificuldades dos agricultores de regiões desfavorecidas do ponto de vista natural e, ao mesmo tempo, promova
práticas agrícolas sustentáveis e compatíveis com o ambiente
como modelo europeu.
2.2.
Apoia a afirmação inequívoca contida no documento
SEC(2002) 95 final de que, a longo prazo, uma política
agrícola a dois níveis não é sustentável. O prosseguimento da
reforma da PAC deve garantir uma Política Agrícola Comum
para todos os Estados-Membros.
2.3.
Apoia o ajustamento do quadro de Berlim por forma a
garantir que os agricultores dos novos Estados-Membros
tenham progressivamente acesso às ajudas directas, dentro dos
limites financeiros daquele quadro.

2.4.
Concorda com a Comissão que a necessidade urgente
de restruturação da indústria agrícola nos novos Estados-Membros não beneficiará com o acesso imediato à totalidade
das ajudas directas e que este acesso poderia distorcer a posição
da agricultura em relação a outros sectores da economia e a
posição das zonas rurais em relação às urbanas.
2.5.
É da opinião de que os períodos de transição têm de ir
de par com reformas mais ambiciosas das políticas comunitárias «com um calendário perfeitamente aprazado», que deverá
ser fruto de amplo consenso dos actuais 15 Estados-Membros.

2.6.
Regista a referência feita no documento SEC(2002)
95 final ao risco de o processo de restruturação ser associado,
nos primeiros anos após a adesão, a desemprego rural e
pobreza e, portanto, que as medidas que prejudiquem a
agricultura de semisubsistência (1) e a sua função económica
poderem ser contraproducentes se não forem postos em
prática outros mecanismos de segurança.

(1 ) Na Polónia, as estatísticas nacionais indicam que existem
350 000 explorações agrícolas de semi-subsistência (3-15 hectares
de dimensão).
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2.7.
Apoia a proposta constante do documento SEC(2002)
95 final segundo a qual para proteger a agricultura de semi-subsistência dos efeitos do mercado único, deverá ser atribuído um subsídio compensatório fixo durante um período
transitório.
2.8.
Congratula-se com a proposta de simplificação da base
de acesso aos financiamentos para os novos Estados-Membros,
tendo em conta os custos administrativos relativamente altos
que implicam grande número de ajudas aos pequenos agricultores ( 1).
2.9.
Regista as preocupações expressas por alguns países
candidatos de que estas propostas contribuiriam para manter
o desequilíbrio dos financiamentos na União Europeia, beneficiando as regiões mais ricas em detrimento das mais pobres.
2.10.
Recomenda que, tendo em conta o que acima foi
dito, e ainda o argumento da qualidade avançado pela Comissão para não aplicar integralmente a PAC aos países candidatos
e a afirmação constante do documento SEC(2002) 95 final
segundo o qual as posições da UE «deverão ser de molde a
apoiar da melhor maneira possível os esforços de restruturação
e modernização levados a cabo pelos países candidatos», se
estabeleça uma condição de ordem qualitativa para efeitos da
plena adesão à PAC.
2.11.
Apoia as propostas da Comissão para aumentar a
despesa com o desenvolvimento social até 80 % das ajudas da
PAC, dentro do quadro financeiro de Berlim.

3.
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3.4.
Reconhece que a promoção da coesão económica e
social é um factor importante para o sucesso da UE. O
alargamento para 25 Estados-Membros é sinónimo de um
aumento das disparidades regionais e territoriais nunca verificado em qualquer dos anteriores alargamentos (2). Deverá ser
encontrado um equilíbrio entre as necessidades dos novos
Estados-Membros e as dos Estados-Membros que ainda não
tenham alcançado a convergência com os padrões da UE. É
igualmente necessário ter em conta que qualquer reforma ou
aprofundamento dos objectivos e procedimentos a utilizar em
matéria de acções estruturais deverá considerar todos os países
candidatos, sem esquecer as regiões mais pobres ou com
deficiências estruturais dos actuais 15 Estados-Membros da
União, já que, no seu território, continuam a existir grandes
disparidades inter-regionais.

3.5.
Entende que a política de coesão é benéfica para toda
a União. Incentiva a procura de bens e serviços e aumenta a
competitividade da União criando oportunidades de crescimento sustentável. O êxito da política de coesão pode ser
constatado nos quatro países da coesão (Espanha, Irlanda,
Portugal e Grécia) que se aproximaram todos da média
comunitária do PIB per capita. Na Irlanda, o PIB per capita
aumentou de 64 % da média comunitária em 1988 para 119 %
em 2000. Nos outros três países, o aumento foi, em média, de
68 % para 79 % da média comunitária.

3.6.
Apoia a posição tomada no documento COM(2002)
46 final, segundo a qual «nenhuma região deveria ser privada
de forma brusca da ajuda dos Fundos Estruturais» ( 3). Contudo,
a Comissão deve deixar claro que este apoio não deve ter por
consequência o aumento dos compromissos orçamentais dos
Estados-Membros.

Acções estruturais

O Comité das Regiões
3.1.
Reconhece que, em todos os países candidatos, a
existência de uma política e uma administração regionais
eficazes é fundamental para a aplicação do acervo comunitário
e para permitir a esses países tirar pleno partido da sua adesão
à UE.
3.2.
Apoia a adaptação do esquema de financiamento ao
abrigo do quadro de Berlim de modo a tomar em conta a
possibilidade de adesão de dez novos Estados-Membros em
2004.
3.3.
Concorda com a Comissão que a capacidade de
absorção destes financiamentos deve ser levada em consideração e que para promover essa capacidade deverá ser reforçada
a despesa do Fundo de Coesão.

( 1) Na maioria dos países, pelo menos metade das explorações
agrícolas têm dimensão inferior a 5 hectares (SEC(2002) 95 final).

3.7.
Deseja uma maior descentralização da política de
coesão de modo a que as parcerias possam ser geridas a nível
local e regional. A criação de parcerias a nível local e com a
participação dos actores locais é a chave para o êxito das

(2 ) Numa União com 25 Estados-Membros, o rácio entre os 10 % das
regiões mais ricas e os 10 % das mais pobres aumentará de
2,6 para 4,5. Os 10 % das regiões mais ricas teriam um PIB per
capita igual a 170 % da média comunitária, enquanto os 10 % das
regiões menos desenvolvidas se situariam em cerca de 38 % dessa
média.
(3 ) Numa União com 25 Estados-Membros, as regiões cujo PIB per
capita é inferior a 75 % da média comunitária (limite estabelecido
para o Objectivo 1) corresponderão a 115 milhões de habitantes,
ou seja, 25 % da população total. Em cada 10 habitantes, 4 fariam
parte das regiões dos actuais Estados-Membros e os restantes
6 seriam pertencentes às regiões dos países candidatos. As regiões
actualmente elegíveis para o Objectivo 1 que após o alargamento
ficarão acima do limite de 75 % contam com 37 milhões de
pessoas. De entre eles, aproximadamente 25 milhões vivem em
regiões que deixarão de ser elegíveis por causa da descida
estatística no PIB médio como consequência do alargamento. Os
restantes 12 milhões vivem em regiões que deixariam de ser
elegíveis, independentemente do alargamento, devido ao êxito da
convergência.
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estratégias de desenvolvimento regional. A Comissão deverá
ser mais receptiva às iniciativas regionais e locais criadas para
promover a cooperação transfronteiriça ao nível transnacional
e inter-regional.
4.

Políticas internas

O Comité das Regiões
4.1.
Congratula-se com o reconhecimento da Comissão de
que deverá ser dada prioridade ao reforço da capacidade
institucional. O trabalho do Grupo «Alargamento» do CR
demonstrou que os órgãos de poder local e regional desempenham um papel primordial para o sucesso da integração dos
países candidatos na UE. Estes países ainda requerem muito
apoio para a criação das suas estruturas de poder local e
regional. O êxito da futura aplicação do acervo comunitário e
das políticas agrícola e estruturais da União passam pelo
desenvolvimento de aptidões, competências e capacidades a
nível local e regional.
4.2.
As dificuldades dos países candidatos em retirar proveito dos recursos disponíveis no âmbito dos Fundos Estruturais devem merecer desde logo toda a atenção. É necessário
adoptar medidas específicas para aumentar rapidamente as
possibilidades de estes países desfrutarem das ajudas com
eficácia. A Comissão devia, por exemplo, ter em conta este

C 278/43

aspecto quando chegar o momento de ponderar sobre a
utilização dos fundos previstos pelo programa Phare. Uma
questão importante das negociações de adesão deveria ser: de
que forma as ajudas da UE poderão dar um contributo mais
palpável para a criação de estruturas locais e regionais estáveis
nos países candidatos.
4.3.
Concorda com o financiamento suplementar previsto
para o desmantelamento seguro de centrais nucleares na
Eslováquia e na Lituânia.
5. Chipre
O Comité das Regiões
5.1.
Apoia a intenção da Comissão de atribuir financiamento suplementar à parte Norte de Chipre se esta vier a
participar no processo de alargamento.
6. Regimes transitórios
O Comité das Regiões
6.1.
Apoia o estabelecimento de regimes transitórios por
forma a garantir que nenhum dos novos Estados-Membros
agrave a sua situação orçamental relativamente à que detinha
no ano anterior à adesão.

Bruxelas, 16 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE
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Parecer do Comité das Regiões:
sobre a Política de imigração:
—

a «Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa a uma política
comum em matéria de imigração clandestina»,

—

«Proposta de decisão do Conselho que adopta um programa de acção relativo à cooperação
administrativa nos domínios das fronteiras externas, dos vistos, do asilo e da imigração
(ARGO)»,

—

«Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa a um mecanismo
de coordenação aberto da política comunitária em matéria de imigração», e

sobre a Política de asilo:
—

«Proposta de Directiva do Conselho que estabelece normas mínimas relativas às condições a
preencher por nacionais de países terceiros e apátridas para poderem beneficiar do estatuto
de refugiado ou de pessoa que, por outros motivos, necessite de protecção internacional,
bem como normas mínimas relativas ao respectivo estatuto»,

—

«Documento de trabalho da Comissão: A relação entre a salvaguarda da segurança interna e
o respeito das obrigações e dos instrumentos internacionais de protecção»,

—

«Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa à política comum
em matéria de asilo com introdução de um mecanismo de coordenação aberto»
(2002/C 278/13)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a «Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa a um
mecanismo de coordenação aberto da política comunitária em matéria de imigração» — (COM(2001)
387 final); a «Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa à política comum
em matéria de asilo com introdução de um mecanismo de coordenação aberto» — (COM(2001) 710
final); a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa a uma política comum
em matéria de imigração clandestina — (COM(2001) 672 final); e o Documento de trabalho da Comissão
«A relação entre a salvaguarda da segurança interna e o respeito das obrigações e dos instrumentos
internacionais de protecção» — (COM(2001) 743 final);
Tendo em conta a decisão da Comissão Europeia, de 21 de Janeiro de 2002, conforme ao n.o 1 do
art. 265.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, de consultar o Comité das Regiões sobre esta
matéria;
Tendo em conta a «Proposta de Directiva do Conselho que estabelece normas mínimas relativas às
condições a preencher por nacionais de países terceiros e apátridas para poderem beneficiar do estatuto
de refugiado ou de pessoa que, por outros motivos, necessite de protecção internacional, bem como
normas mínimas relativas ao respectivo estatuto» — [COM(2001) 510 final — 2001/0207 (CNS)];
Tendo em conta a decisão do Conselho, de 15 de Novembro de 2001, conforme ao n.o 1 do art. 265.o
do Tratado que institui a Comunidade Europeia, de consultar o Comité das Regiões sobre esta matéria;
Tendo em conta a «Proposta de decisão do Conselho que adopta um programa de acção relativo à
cooperação administrativa nos domínios das fronteiras externas, dos vistos, do asilo e da imigração
(ARGO)» — [COM(2001) 567 final — 2001/0230 (CNS)];
Tendo em conta a decisão do Conselho, de 7 de Novembro de 2001, conforme ao n.o 1 do art. 265.o do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, de consultar o Comité das Regiões sobre esta matéria;
Tendo em conta a decisão da Mesa de 6 de Fevereiro de 2002 de incumbir a Comissão — Relações
Externas — de elaborar o respectivo parecer;
Tendo em conta o projecto de parecer adoptado pela Comissão de Relações Externas em 3 de Abril de
2002 (CdR 93/2002 rev.) (relatora: Ruth Bagnall, Conselho da Cidade de Cambridge, (UK-PSE);
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Considerando que o Comité das Regiões aprecia ter tido a oportunidade de tecer considerações sobre
projectos de directivas e de programas focando os temas do asilo e da imigração, os quais, embora
legalmente separados, apresentam na prática uma estreita correlação;
Considerando que o Comité das Regiões constata que os documentos tratados neste parecer fazem parte
de um pacote de medidas políticas que estão a ser desenvolvidas em conjugação com o estabelecimento
de um sistema de asilo comum europeu e de uma abordagem comum da imigração, incluindo a
consideração dos direitos humanos e as evoluções económica, demográfica e política quer nos Estados-Membros da EU quer nos países de origem e de trânsito de migrantes de todos os tipos;
Considerando que o Comité das Regiões reconhece o carácter delicado da apreensão dos Estados-Membros perante as questões de soberania em matéria de nacionalidade e de segurança nacional;
Considerando que o Comité das Regiões reafirma o valor e a necessidade de políticas e de procedimentos
comuns no âmbito da política de asilo, em virtude das nossas responsabilidades perante aqueles que
requerem asilo, de acordo com a Convenção de Genebra de 1951;
Considerando que o Comité das Regiões reafirma o valor e a necessidade de políticas e de procedimentos
comuns no âmbito da política de imigração, legal ou ilegal;
Considerando que o Comité das Regiões procura promover e aumentar a capacidade das autarquias locais
e regionais da UE, dos países candidatos à adesão à UE e dos países de origem e de trânsito dos fluxos
migratórios, enquanto prestadores directos de serviços, parceiros de outros prestadores de serviços — de
carácter estatutário ou voluntário — e líderes das comunidades, no que se refere à prestação de assistência
aos requerentes de asilo e às comunidades de refugiados ou imigrantes, e ainda como ponto de confluência
da responsabilidade política perante os respectivos eleitores,
adoptou, na 44.a reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 16 de Maio), o seguinte parecer.

No atinente à política de imigração, o Comité das Regiões
pronuncia-se sobre os seguintes documentos:
—

«Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu relativa a uma política comum em matéria de
imigração clandestina»;

—

«Proposta de decisão do Conselho que adopta um programa de acção relativo à cooperação administrativa nos
domínios das fronteiras externas, dos vistos, do asilo e da
imigração (ARGO)»; e

—

«Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu relativa a um mecanismo de coordenação aberto
da política comunitária em matéria de imigração».

O Comité das Regiões
1. louva o empenhamento da Comissão em melhorar a
compreensão das características do fenómeno migratório
«em traços largos», inclusivamente as repercussões para os
requerentes de asilo e o sistema de asilo implícito nas novas
políticas centradas, em simultâneo, no desenvolvimento e na
promoção dos meios legais da imigração e na adopção de
medidas de combate à imigração irregular;
2. felicita a Comissão pelos seus esforços no sentido do
lançamento de acções e iniciativas para reforçar a integridade

dos controlos nas fronteiras e do estabelecimento de sanções
contra aqueles que procuram retirar vantagens financeiras da
imigração ilegal através do tráfico de seres humanos e do
recrutamento de trabalhadores ilegais;

3. chama a atenção para o papel subsidiário do desenvolvimento económico e social nos países de origem e trânsito dos
fluxos migratórios;

4. congratula-se com a preocupação em traçar trajectos
seguros para o asilo, incluindo a assistência no processamento
de pedidos de asilo fora da UE, mas reconhece que, seja como
for, haverá sempre refugiados obrigados a recorrer a meios
irregulares de entrada na UE, facto este que não deveria ter
forçosamente uma influência negativa na análise do seu pedido
de asilo;

5. entende que as autarquias locais e regionais deveriam ser
convidadas a participar na elaboração dos planos de acção
nacionais; considera que esta medida facilitaria igualmente a
aferição e a identificação das melhores práticas e a análise do
impacto real e dos resultados das estratégias adoptadas pelos
Estados-Membros; estima que o método aberto de coordenação
não deveria ser aplicado, em vez de legislação, em domínios
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de ampla competência da Comunidade, mas que o poderia ser
para favorecer a coordenação das políticas dos Estados-Membros;

No atinente à política de asilo, o Comité das Regiões pronuncia-se sobre os seguintes documentos:
—

«Proposta de Directiva do Conselho que estabelece normas mínimas relativas às condições a preencher por
nacionais de países terceiros e apátridas para poderem
beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, por
outros motivos, necessite de protecção internacional,
bem como normas mínimas relativas ao respectivo
estatuto»;

—

«Documento de trabalho da Comissão “A relação entre a
salvaguarda da segurança interna e o respeito das obrigações e dos instrumentos internacionais de protecção”»;
e

—

«Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento
Europeu relativa à política comum em matéria de asilo
com introdução de um mecanismo de coordenação
aberto».

6. apraz-se em registar o reconhecimento do papel das
autarquias locais e regionais, lado a lado dos demais intervenientes, na integração dos trabalhadores migrantes na sociedade civil e no mercado de trabalho da UE;

7. constata com agrado a percepção da conveniência de os
países candidatos à adesão à UE participarem desde já num
intercâmbio de informações entre os Estados-Membros e realça
a necessidade de associar igualmente a este processo as
autarquias locais e regionais desses países;

8. saúda a proposta de um Programa Comunitário de Acção
para consciencializar e capacitar as organizações envolvidas
em todos os níveis da aplicação das estratégias de integração;

9. nota que as diferenças existentes entre os Estados da
União Europeia em matéria de legislação sobre admissão e
estada de migrantes constituem para os candidatos à imigração
uma barreira de entrada em certos Estados-Membros,

—

lamenta que esta situação obrigue a estabelecer, durante
longos períodos, centros de acolhimento para estes
migrantes no Estado vizinho pelo qual transitam,

—

convida a Comissão Europeia e os Estados-Membros a
harmonizar a breve prazo as respectivas legislações e a
criar estruturas de cooperação transfronteiriça apropriadas que permitam regular definitivamente as situações
difíceis em que se encontram os migrantes e aqueles que
os acolhem,

—

faz votos pela execução rápida do programa plurianual
ARGO sobre a cooperação administrativa nos domínios
do asilo e da imigração;

10. recomenda a integração explícita no programa ARGO
das autarquias locais e regionais e das suas redes nacionais
representativas, lado a lado com as autoridades nacionais, os
centros de investigação e as ONG, como parceiros na aplicação
das medidas delineadas nas propostas;

11. aplaude o compromisso de passar a associar o Comité
das Regiões, a par das outras instituições europeias, ao
desenvolvimento e à execução da política comunitária de
imigração;
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O Comité das Regiões
12. regista e aplaude o empenho da Comissão em dar o
primado à Convenção de Genebra de 1951;
13. considera imperioso ter em conta o impacto dos
acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 no contexto da
segurança quer ao nível nacional quer internacional;
14. toma conhecimento da obrigação conferida às autarquias locais e regionais para agir como líderes da comunidade
no processo de integração nos Estados-Membros dos refugiados e das comunidades imigrantes;
15. sublinha a importância de associar os próprios requerentes de asilo e refugiados ao melhoramento dos serviços
prestados ao nível local e regional, como meio de conseguir
serviços relevantes e eficazes e como primeiro passo na
promoção da integração activa dos refugiados na vida cívica e
laboral dos Estados-Membros;
16. louva os esforços dos Estados-Membros para fixar
normas comuns em matéria de reconhecimento e conteúdo
do estatuto de refugiado;
17. nota que, apesar do estabelecimento de medidas regulamentares para reduzir as desigualdades de tratamento na UE,
persistirá a compartimentação das comunidades de requerentes
de asilo/refugiados em vários Estados-Membros e em diversas
localidades e regiões dos Estados-Membros, face às normas
diferenciadas, aos laços culturais e aos factores geográficos.
Será, pois, também diferenciado o impacto sobre a capacidade
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das autarquias locais e regionais de corresponderem às necessidades e aos direitos dos requerentes de asilo e das comunidades
de refugiados/imigrantes, ombro a ombro com os outros
membros da comunidade de cada uma das localidades. Este
impacto diferenciado torna ainda mais evidente a premência
de os Estados-Membros proporcionarem às autarquias locais e
regionais recursos apropriados para poderem fazer face às
suas necessidades específicas, prevendo também intervenções
específicas para a criação e a consolidação de serviços de
acolhimento das autarquias locais coordenadas aos níveis
regional e nacional;

18. acolhe favoravelmente o propósito de tomar como
ponto de partida as melhores práticas existentes e reitera o seu
apelo no sentido de dar às autarquias locais e regionais a
oportunidade de participarem na partilha das melhores práticas
ao nível europeu;

19. entende que, relativamente aos direitos daqueles que
preenchem as condições para beneficiar do estatuto de refugiado ou de protecção subsidiária que lhes dá acesso aos
serviços e às oportunidades proporcionados ou coordenados
pelas autarquias locais e regionais em parceria com outras
entidades e agências, se assume normalmente que aqueles que
logram obter o estatuto de refugiado ou protecção subsidiária
adquirem o direito de acesso a esses serviços em pé de
igualdade com qualquer cidadão da UE; mas reconhece que,
em alguns aspectos, os que preenchem aquelas condições
podem ter direitos diferentes, como, por exemplo, o acesso ao
mercado do trabalho;

20. considera indispensável a existência de serviços especializados, independentes da prestação de serviços a muitos
cidadãos dos Estados-Membros, relativos, por exemplo, ao
fornecimento de informações numa língua compreensível, ao
aconselhamento jurídico, à assistência médica e psicológica e
à prestação de cuidados especiais aos menores não acompanhados e a outros grupos vulneráveis com necessidades
específicas, e entende que as autoridades locais e regionais (ou
outros prestadores de serviços) deveriam ser apoiadas para
poderem fazer face aos custos adicionais, recorrendo a meios
disponíveis através do Fundo Europeu para os Refugiados;

21. é de opinião que a tradução e a interpretação (incluindo
a comunicação de conceitos relacionados com os direitos a
protecção social que podem não ser norma no país de origem)
são serviços de apoio cruciais para os requerentes de asilo, os
refugiados e os prestadores de serviços de alojamento, saúde,
educação e formação, protecção social, etc., que procuram
ajudar estas pessoas;

22. entende que, tratando-se de assistência médica e psicológica, os requerentes de asilo e os refugiados que foram objecto
de violência física e mental, incluindo a tortura, poderão

C 278/47

precisar de serviços desligados das tarefas que incumbem
habitualmente às autarquias locais e regionais e aos organismos
com que colaboram. O facto de a violação poder ser utilizada
como forma de tortura poderá exigir serviços especializados
que respondam ao problema, facultando-se às mulheres requerentes de asilo o acesso a médicas, inquiridoras e intérpretes,
separadamente de outros membros da sua família, para assim
se obter mais facilmente informação sobre eventuais abusos
sexuais;

23. considera que a disponibilidade de serviços de apoio
especializados se confina frequentemente a grandes conurbações onde já existem populações de refugiados. A falta de
acesso a esses serviços desmotiva a dispersão das comunidades
de refugiados, que tendem a concentrar-se maciçamente em
determinadas localidades e regiões. A criação de serviços de
apoio especializados em todas as regiões dos Estados-Membros
da UE contribuirá para possibilitar uma distribuição homogénea dos requerentes de protecção na UE;

24. toma nota da criação do Fundo Europeu para os
Refugiados (FER), que poderá secundar o desenvolvimento de
serviços relevantes de assistência aos refugiados, e recomenda
a criação de um programa que promova o Fundo em toda a
UE, junto das agências responsáveis, prevendo também a
participação, como parceiros, das colectividades locais e regionais e das suas redes de representação na coordenação destes
serviços. Convinha incrementar outros programas comunitários tais como o Equal, que pretende encorajar a inclusão social
apoiando grupos desfavorecidos e os mais vulneráveis à
discriminação no acesso à educação e ao emprego e prevê
medidas explícitas para corresponder às necessidades dos
requerentes de asilo, em conjugação com o FER, aos quais
poderiam recorrer as autarquias locais e regionais na sua
missão de apoio à integração dos refugiados na sociedade e no
mercado de trabalho;

25. considera que as autarquias locais e regionais deveriam
participar na elaboração dos planos de acção nacionais; assim
se facilitaria igualmente a aferição e a identificação das
melhores práticas e a análise do impacto real e dos resultados
das estratégias adoptadas pelos Estados-Membros; estima que
o método aberto de coordenação não deveria ser aplicado, em
vez de legislação, em domínios de ampla competência da
Comunidade, mas que o poderia ser para favorecer a coordenação das políticas dos Estados-Membros;
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26. apraz-se em registar o reconhecimento do papel das
autarquias locais e regionais, lado a lado com os demais
intervenientes, na concepção de um sistema de asilo comum,
mas lamenta que os elementos do sistema descrito na orientação proposta neste contexto (n.o 2) se refiram meramente à
administração dos pedidos de asilo e não aos serviços de apoio
que as autarquias locais e regionais terão provavelmente de
prestar no decurso do período do acolhimento;
27. congratula-se com o reconhecimento do papel das
autarquias locais e regionais, lado a lado com os demais
intervenientes, na definição de estratégias de integração, mas o
acesso aos serviços de apoio e a preparação para o resultado
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eventual de uma decisão positiva ou negativa quanto à
obtenção do estatuto de refugiado deveria ser parte integrante
do processo de acolhimento;
28. constata com agrado a percepção da conveniência de os
países candidatos à adesão à UE participarem desde já num
intercâmbio de informações entre os Estados-Membros e realça
a necessidade de associar igualmente a este processo as
autarquias locais e regionais desses países;
29. aplaude o compromisso de, doravante, associar o
Comité das Regiões, a par das outras instituições europeias, ao
desenvolvimento e à execução da política comunitária de asilo.

Bruxelas, 16 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE

Resolução do Comité das Regiões sobre o «Desenvolvimento sustentável: Cimeira Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável — Joanesburgo, 2002»
(2002/C 278/14)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Gotemburgo de 15 e 16 de Junho
de 2001;
Tendo em conta a decisão do Conselho Europeu de 4 de Março de 2002 relativa à aprovação, em nome
da Comunidade Europeia, do Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as
Alterações Climáticas e ao cumprimento conjunto dos respectivos compromissos (COM(2001) 579 final);
Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu intitulada «Rio, dez
anos volvidos: Preparação da Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em 2002» (COM(2001)
53 final);
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 14 de Novembro de 2001 sobre a comunicação da
Comissão intitulada «Rio, dez anos volvidos: Preparação da Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável em 2002» (CdR 37/2001 fin) (1);
Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico
e Social e ao Comité das Regiões «Para uma parceria global no domínio do desenvolvimento sustentável»
(COM(2002) 82 final);
Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 5 de Dezembro de 2001, ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Programa de Trabalho da Comissão
para 2002 (COM(2001) 620 final);
(1 ) JO C 107 de 3.5.2002, p. 9.
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Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a sua estratégia
política anual para 2003 (SEC(2002) 217/7 final);
Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 15 de Janeiro de 2002, ao Conselho Europeu da
Primavera em Barcelona em 15 e 16 de Março de 2002, através da qual foi dado novo ímpeto à estratégia,
adoptada dois anos antes na Cimeira de Lisboa (COM(2002) 14 final), de tornar a Europa na economia
mais dinâmica, competitiva e sustentável do mundo;
Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Barcelona de 15 e 16 de Março de
2002, nas quais o Conselho reafirma que o desenvolvimento sustentável requer soluções globais que
integrem as dimensões económica, social e ambiental de uma forma equilibrada;
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre a aprovação do Protocolo de Quioto, a aplicação
da primeira fase do Programa Europeu para as Alterações Climáticas e a criação de um quadro de
comércio de direitos de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade Europeia e que altera a
Directiva 96/61/CE do Conselho (CdR 458/2001 fin) ( 1),
Considerando que, dez anos após a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento
realizada em 1992 no Rio de Janeiro (CNUAD), é forçoso concluir que, no século XXI, é necessário
aprofundar a estratégia internacional para uma abordagem equilibrada e coerente do desenvolvimento
sustentável económico, social e ecológico, também denominada Agenda 21;

Considerando que a Agenda 21 consiste numa orientação para o desenvolvimento de acções internas —
um programa de quinze anos para determinadas áreas políticas que tem por objectivo apoiar a interacção
e a cooperação entre o sistema das Nações Unidas e organismos governamentais, bem como não
governamentais, sub-regionais, regionais e mundiais, no domínio do ambiente e do desenvolvimento. É
necessário melhorar a gestão global internacional, colocando a tónica no aumento da cooperação entre
as diversas organizações internacionais;

Considerando que o papel de relevo desempenhado pelos órgãos de poder regional e local ao nível da
construção, do funcionamento e da manutenção das infra-estruturas económicas, sociais e ambientais, no
planeamento, criação e controlo das políticas ambientais regionais e locais, e respectiva legislação, bem
como a sua participação na aplicação das políticas nacionais, foi reconhecido na Agenda 21;

Considerando que o documento da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
conduzirá a um plano de acção que incluirá a gestão equilibrada das águas, uma política agrícola e rural
integrada, a conservação da bio-diversidade, medidas de controlo climático, de energias limpas e de gestão
dos transportes, e ainda uma política demográfica clara. Os órgãos de poder regional e local, bem como
a sociedade civil são actores importantes que deverão participar na execução deste plano de acção;

Considerando que 80 % da população europeia vive em zonas urbanas e que as suas necessidades e as
necessidades daqueles que vivem nas zonas rurais, que representam 80 % do território da UE, deverão ser
equilibradas em conjunto e de modo sustentável;

Considerando que existem fortes ligações entre a pobreza e a degradação ambiental. Muitos dos
problemas ambientais são causados pela falta de justiça social e de desenvolvimento económico e muitos
são os problemas ambientais que obstam à redução da pobreza e ao desenvolvimento económico;

Considerando que é necessário dar mais atenção à promoção da inclusão social e intensificada a luta
contra a pobreza;
(1 ) JO C 192 de 12.8.2002, p. 59.
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Considerando que também é necessário envidar esforços consideráveis no domínio da investigação e do
desenvolvimento tecnológico no quadro da política de investigação da UE, não apenas no sentido do
desenvolvimento de novas tecnologias, mas também para o desenvolvimento de instrumentos de apoio à
tomada de decisões, bem como métodos de avaliação e controlo,
adoptou por unanimidade, na 44.a reunião plenária de 15 e 16 de Maio de 2002 (sessão de 16 de Maio),
a seguinte resolução.

O Comité das Regiões

1. Congratula-se com as declarações políticas dimanadas
dos Conselhos Europeus de Gotemburgo e Barcelona sobre a
estratégia de desenvolvimento sustentável e exorta as instituições europeias a procederem à sua aplicação. O crescimento
económico hodierno não deve comprometer as possibilidades
de crescimento das gerações futuras.

2. Solicita à Comissão Europeia que convide o Comité das
Regiões e seus representantes dos órgãos de poder local e
regional dos quinze Estados-Membros da UE a tomarem
parte activa na preparação da Cimeira Mundial sobre o
Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, que terá lugar
de 26 de Agosto a 4 de Setembro de 2002. O CR requer a
sua representação na Conferência de Joanesburgo, pois que
desempenhará um papel de relevo na aplicação das decisões
após Joanesburgo.

3. Espera que a Comissão Europeia leve em consideração o
princípio da subsidiariedade. Para além disso, em vez de uma
abordagem linear de cima para baixo ou o inverso, os vários
níveis governamentais deverão agir em parceria, reconhecendo-se a sua interdependência.

4. Requer à Comissão Europeia que zele para as principais
propostas apresentadas na Conferência de Joanesburgo estejam
em conformidade com a estratégia de desenvolvimento sustentável da União Europeia.

5. Sublinha que muitos dos objectivos fixados há dez anos
na Conferência do Rio ainda não foram alcançados e pede à
delegação da UE que concentre esforços na obtenção de um
acordo sobre o cumprimento desses objectivos e que tome
medidas contra os Estados que não os respeitem.

6. Solicita que a estratégia para alcançar os objectivos e as
orientações decorrentes do processo da Agenda internacional
deverá basear-se nas novas abordagens do processo decisório
desenvolvidas pela Comissão Europeia no quadro das actuais
competências da UE.

7. Partilha o desejo expresso internacionalmente de necessidade de uma abordagem global de resolução dos problemas,

de estabelecimento de prioridades ambientais para o desenvolvimento sustentável, de combate às alterações climáticas, à
acidificação e à eutrofização, a preocupação com o transporte
sustentável (melhor coordenação entre os transportes rodoviário e ferroviário e promoção deste último), o incentivo do uso
de energias renováveis, medidas suplementares para combater
os perigos para a saúde pública e uma gestão mais responsável
dos recursos naturais.

8. Solicita à Comissão Europeia que apresente propostas
para melhorar o processo decisório com vista ao desenvolvimento sustentável. Essas propostas deverão promover a aplicação dos princípios da boa governação, os quais não deverão
ser ultrapassados mediante a utilização de instrumentos que
não se encontram previstos nos Tratados da UE.

9. Afirma que a União Europeia alargada necessita de
integrar plenamente o desenvolvimento sustentável desde o
início em todos os seus trabalhos, especialmente nas áreas das
políticas económica, social e ambiental. Como os países
candidatos constituem uma fonte de bio-diversidade para a
UE, deverá ser prestada particular atenção a essas regiões e às
regiões cujo ambiente seja mais vulnerável.

10. Defende uma melhor coordenação entre as políticas de
protecção ambiental e as políticas de erradicação da pobreza e
que estas deverão ser promovidas tendo em consideração que
as parcerias aos níveis local e regional constituem a maneira
mais eficaz de lutar contra a exclusão e de promover abordagens de integração com vista ao desenvolvimento sustentável.

11. Reconhece plenamente a necessidade de traduzir na
prática o direito de acesso de todos aos bens públicos mundiais
e, neste contexto, o papel desempenhado pelos serviços de
interesse geral e a sua contribuição para a qualidade de vida
das populações e para o desenvolvimento económico, social e
ambiental sustentável da nossa sociedade. Frisa que a necessária
revisão da situação deverá ser feita caso a caso, serviço por
serviço, de modo a encontrar a solução mais adequada entre
os objectivos de curto e longo prazo e entre as preocupações
de ordem económica e social.
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12. Concorda com o Parlamento Europeu que as comunicações da Comissão fazem muito pouca referência ao contributo dos órgãos de poder local e regional para o desenvolvimento sustentável.
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18.
O reconhecimento da necessidade de desenvolver a
qualidade da produção alimentar mundial mediante um melhor enquadramento regulamentar (controlos e sanções) das
tecnologias (e da biotecnologia). Poderão existir riscos desconhecidos ligados a certas tecnologias e os problemas éticos
(nomeadamente OGM) daí decorrentes poderão não ter sido
suficientemente debatidos.

Domínios temáticos que deverão ser desenvolvidos:

13. Deverá prestar-se atenção à política das águas no âmbito
das estratégias transnacionais de ordenamento territorial e nos
planos de acção estruturais regionais e locais que virão a ser
elaborados num futuro próximo, tendo em particular atenção
a protecção contra os alagamentos e o reforço das estruturas
de protecção marítimas e fluviais.

14. Actividades que promovem a utilização sustentável da
água e do ambiente aquático. O objectivo principal é garantir
uma utilização mais sustentável da água enquanto recurso
natural essencial, pelo que importa promover as tecnologias
de captação, tratamento e distribuição da água, evitando, ao
mesmo tempo, o efeito negativo sobre o ecossistema. A
organização da distribuição da água deve garantir também o
acesso igual de todos a este recurso. Deverão ser desenvolvidas
mais políticas que garantam um elevado nível de protecção
contra a poluição do mar e dos cursos de água doce. Acima de
tudo, a principal prioridade para a protecção da saúde pública
deverá ser garantir a segurança da água potável e a existência
de bons serviços sanitários.

15. Os Estados-Membros da União Europeia que ainda não
atingiram o valor de 0,7 % do PIB para a Ajuda Oficial ao
Desenvolvimento (AOD) deverão aumentar substancialmente
a sua contribuição.

16. A agricultura, associada a uma área territorial específica,
deverá ser tratada como uma actividade económica, não
empobrecendo os solos ou poluindo o ambiente através de
altos níveis de fertilização ou da utilização de pesticidas não
biodegradáveis.

17. A agricultura, respeitando os princípios do desenvolvimento sustentável, também deverá ser apoiada e beneficiar de
ajuda financeira adequada, pois que com isso lucraria a gestão
da Natureza, a preservação da bio-diversidade e o território
(em particular as zonas mais frágeis), devendo estimular-se a
agricultura sustentável do ponto de vista ecológico e garantir
a coesão social nas zonas rurais. A agricultura europeia deverá
garantir um alto nível de segurança alimentar. As normas em
matéria de traçabilidade e rotulagem deverão ser observadas.

19. O justo equilíbrio entre a perspectivada promoção a
grande escala de determinadas tecnologias (de energia e
transportes) e o uso de políticas genéricas de inovação que
fomentem o uso no mercado de tecnologias centradas na
sustentabilidade.

20. Em todos os domínios políticos, deverão ser desenvolvidos métodos de avaliação capazes de identificar os verdadeiros
progressos nos vários níveis do desenvolvimento sustentável
com base em critérios objectivos. O Comité das Regiões
entende que esses critérios deverão ser específicos, mensuráveis, aceitáveis, realistas e destinados a um período específico.

21. O desenvolvimento sustentável deverá constituir um
tema central de todos os novos projectos sectoriais, regionais
e empresariais financiados pelo orçamento da UE. Os responsáveis dos órgãos de poder regional e local deverão estabelecer
um diálogo com a comunidade empresarial e promover o
investimento sustentável.

22. Os instrumentos económicos e a política em matéria
de tributação e fiscalidade ecológica são fundamentalmente
importantes não só no domínio do ambiente, mas também no
que respeita ao desenvolvimento regional, a fim de favorecer
uma utilização mais racional dos recursos e das emissões
menos nocivas e financiar a igualdade de acesso aos bens
públicos necessários ao desenvolvimento sustentável.

23. Deverá ser adoptada uma abordagem equilibrada que
combine boas condições sociais, elevada produtividade e alta
qualidade dos bens e serviços. O princípio orientador deverá
ser o seguinte: mais e melhor emprego numa economia
dinâmica e competitiva reforça a coesão social.

24. A participação activa dos cidadãos nas modificações
sociais e ambientais deverá ser apoiada e os esforços no
domínio da educação e das campanhas de informação ao
público revelam-se cruciais. A educação e a formação, seguindo
uma abordagem da aprendizagem ao longo da vida, deverão
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ser vistas como instrumentos-chave do desenvolvimento de
uma mão-de-obra qualificada, elemento central do desenvolvimento económico e social sustentável.
25. Deverá prestar-se mais atenção à criação de um meio
ambiente sustentável, incluindo a utilização sustentável das
florestas, das zonas urbanas residenciais e dos ambientes de
trabalho.
26. O conceito de Agenda 21 local, tal como foi introduzido
pela Agenda do Rio, deverá ser continuado e reforçado. Esta
boa prática, aplicada em milhares de localidades, cidades e
regiões europeias, provou tratar-se de instrumento que ajuda
os municípios a adquirir um desenvolvimento sustentável
que integra os níveis económico, social e ambiental, e, em
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simultâneo, estimula o diálogo com a participação activa dos
cidadãos locais.
27. O processo da Agenda 21, que geralmente é considerado
como um processo de diálogo dentro da sociedade, deverá ser
cuidadosamente controlado. É necessário desenvolver uma
aprendizagem social e um processo criativo, bem como novas
maneiras de gerir a coexistência social e os novos instrumentos
de cooperação que apontam para além dos procedimentos
governativos e legislativos tradicionais e normalmente burocráticos.
O CR encarrega o seu presidente de transmitir a presente
resolução à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu, ao
Conselho e às Presidências espanhola e dinamarquesa do
Conselho da União Europeia.

Bruxelas, 16 de Maio de 2002.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE

