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II
(Actos preparatórios)

COMITÉ DAS REGIÕES

Parecer do Comité das Regiões sobre a «Comunicação da Comissão Europeia sobre Produtividade:
a chave para a competitividade das economias e das empresas europeias»
(2003/C 128/01)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão Europeia «Produtividade: a chave para a competitividade
das economias e das empresas europeias», COM(2002) 262 final;
Tendo em conta a decisão da Comissão Europeia, de 4 de Março de 2002, de, nos termos do n.o 1 do
artigo 265.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, o consultar sobre esta matéria;
Tendo em conta a decisão da Mesa, de 12 de Março de 2002, de incumbir a Comissão de Política
Económica e Social da preparação dos trabalhos do Comité sobre este assunto;
Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março de
2000;
Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Barcelona de 15 e 16 de Março de
2002;
Considerando que em Março de 2000, o Conselho de Lisboa decidiu que a União Europeia deveria
atribuir-se um novo objectivo estratégico para a próxima década: tornar-se no espaço económico mais
dinâmico e competitivo do mundo baseado no conhecimento e capaz de garantir um crescimento
económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão social;
Considerando que decorridos apenas dois anos, as tendências do crescimento da produtividade não são
suficientes para, no período de tempo que resta até 2010, se atingirem os objectivos estabelecidos na
estratégia de Lisboa;
Considerando que as causas e as soluções para o fraco desempenho do crescimento da produtividade da
UE são conhecidas; que o verdadeiro obstáculo às reformas e à concretização dos objectivos de Lisboa é
a falta de vontade e de capacidade de mudança;
Considerando que a necessidade de reforma está a tornar-se cada vez mais premente dado o alargamento
iminente da União;
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Considerando que as autarquias locais e regionais não só são directamente afectadas pela estratégia de
Lisboa, como são também a chave para a concretização dos objectivos desta estratégia;
Tendo em conta o seu projecto de parecer (CdR 224/2002 rev.) adoptado em 25 de Setembro de 2002
pela Comissão de Política Económica e Social (relator P. Moore, Liberal democrata, membro da Câmara
do Burgo Metropolitano de Sheffield, UK/ELDR),
aprovou, na 48.a reunião plenária de 12 e 13 de Fevereiro de 2003 (sessão de 12 de Fevereiro), o presente
parecer.

PONTOS DE VISTA E RECOMENDAÇÕES DO COMITÉ
DAS REGIÕES

1.

Observações na generalidade

O Comité das Regiões
1.1.
considera que o fraco desempenho da UE em termos
de crescimento da produtividade do trabalho e o facto de não
se ter conseguido pôr em prática as reformas necessárias à
concretização dos objectivos da estratégia de Lisboa são fonte
de preocupação. A UE e os seus Estados-Membros devem
intensificar consideravelmente a aplicação da estratégia de
Lisboa e mostrar ambição e coragem para introduzirem as
reformas necessárias e já há muito devidas;
1.2.
realça que as autarquias locais e regionais são fundamentais para atingir os objectivos da estratégia de Lisboa, cujo
texto já determina, em certa medida, o espaço de manobra das
mesmas. É, portanto, lamentável que o relatório não mencione
o papel das autarquias locais e regionais, nomeadamente nas
áreas das tecnologias da informação e da comunicação (TIC),
educação e formação, investigação e desenvolvimento (I&D).
A estratégia de Lisboa deveria ser posta em prática de modo a
ir ao encontro das necessidades e especificidades das autarquias
locais e regionais, sendo, por conseguinte, necessário realizar
um estudo sobre o papel que estas autarquias desempenham
no aumento da produtividade e da competitividade;
1.3.
sustenta que a próxima adesão de novos Estados-Membros terá um grande impacto na produtividade de toda a
UE. Dadas as diferenças entre os actuais e os futuros Estados-Membros em termos de estrutura e vigor da economia, de
composição da força de trabalho e de capacidade de mudança
e inovação, justificar-se-ia incluir os países candidatos na
comunicação.

2.

Produtividade e níveis de vida na UE

O Comité das Regiões
2.1.
apoia a prioridade estabelecida no Conselho de Barcelona: continuar a desenvolver as políticas de emprego, prestando particular atenção às reformas do mercado de trabalho;

2.2.
sublinha a importância da flexibilidade do mercado de
trabalho em toda a UE e apela a uma análise mais aprofundada
dos factores de flexibilidade, designadamente, padrões de
trabalho, salários, efectivos, funções, qualificações e dimensão
geográfica, com indicação da pertinência de cada um deles
para o desempenho económico e a criação de emprego.
Embora a diversidade de debilidades e pontos fortes dos países
requeira soluções adaptadas a cada Estado-Membro, deve haver
uma abordagem integrada e complementar para que se
cumpram os objectivos de Lisboa de elevado crescimento e
pleno emprego, prosseguindo-se, ao mesmo tempo, na via do
desenvolvimento sustentável. No centro de uma estratégia de
emprego bem sucedida deve estar a criação de novos postos
de trabalho e o incentivo à «empregabilidade». As subvenções
a empresas em dificuldades tendo em vista a manutenção dos
empregos existentes não devem pôr em causa a mudança
estrutural;

2.3.
considera que há que prestar particular atenção às
estratégias a adoptar nos países candidatos, para que alcancem,
no mais breve espaço de tempo possível, os níveis de
empregabilidade comuns nos outros Estados europeus;
também aqui será crucial o papel das autarquias locais e
regionais.

3. O papel das TIC e da inovação no crescimento da
produtividade

O Comité das Regiões

3.1.
considera que a difusão das TIC desempenha um papel
fundamental que depende de um enquadramento correcto, ao
passo que a existência de uma grande indústria de produção
de TIC não é condição necessária nem suficiente para que os
efeitos do crescimento das TIC se façam sentir positivamente.
No que respeita à difusão das TIC, bem como à educação e
formação, as autarquias locais e regionais têm um papel
importante. O CR propõe, por conseguinte, que a Comissão
Europeia inclua as autarquias locais e regionais nas suas
propostas e que as incite a apoiar, prioritariamente, a difusão
das TIC nas áreas marginais e desfavorecidas;
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3.2.
gostaria de salientar que os esforços envidados no
âmbito da iniciativa eEurope devem ser intensificados. Neste
contexto, o CR congratula-se com o abrangente plano de
acção eEurope 2005, apresentado no Conselho Europeu de
Sevilha pelo seu papel no desenvolvimento das TIC e pelas
suas consequências na produtividade. Assinala em particular a
importância de assegurar um acesso de banda larga amplamente disponível e a preços competitivos em todas as regiões
da UE, incluindo as mais desfavorecidas e as ultraperiféricas,
que, no que respeita a estas últimas, sirva de paliativo, nem
que seja parcialmente, da sua continuidade territorial;

3.3.
insta a Comissão Europeia, com base no n.o 2 do
artigo 299.o do TCE, a proceder às adaptações necessárias
para que as regiões ultraperiféricas possam tirar partido das
oportunidades que lhes são oferecidas pelas TIC e pela I&D e
possam propor projectos concretos no quadro de instrumentos
já existentes, como as acções inovadoras, a iniciativa INTERREG III, o 6.o Programa-Quadro de Investigação, o esquema
«Era-net», etc. Já por diversas ocasiões tais instrumentos se
revelaram insuficientemente adaptados à realidade específica
dessas regiões;

3.4.
é de opinião de que urge tratar do problema da falta de
mão-de-obra especializada em etapas cruciais da modernização
tecnológica. É imperativo que os Estados-Membros ponham
em prática todas as iniciativas neste domínio constantes das
conclusões da Presidência do Conselho de Barcelona;

3.5.
insta a que a questão da patente comunitária seja
finalmente resolvida, por forma a estimular a inovação. Por
outro lado, o CR gostaria de realçar a importância de
se harmonizar a legislação dos Estados-Membros sobre a
possibilidade de registar a patente de invenções relacionadas
com programas de computador;

3.6.
sustenta que é necessário investir mais na investigação
e no desenvolvimento. Aprova o estabelecimento da meta de
3 % do PIB para as despesas nessa área até ao final da década,
devendo o montante a cargo do sector privado ascender a dois
terços do total, especialmente tendo em mente a maior
participação das PME em actividades de investigação e desenvolvimento (Conselho de Barcelona). Por outro lado, o CR
preconiza um maior vínculo entre a indústria e a ciência nos
Estados-Membros, quer a nível nacional quer internacional,
mas também dentro e fora da UE. As autarquias locais e
regionais desempenham um papel vital neste domínio. Neste
contexto, reveste-se da máxima importância a integração de
todas as regiões no Espaço Europeu da Investigação (EEI), em
especial as ultraperiféricas, tal como já referido pela Comissão
Europeia na sua Comunicação «A dimensão regional do
EEI» ( 1);

( 1) COM(2001) 549 final.

C 128/3

3.7.
exorta à elaboração de um plano de acção sobre a
comunicação da Comissão «Ciências da vida e biotecnologia
— Uma estratégia para a Europa» (2), que tenha em atenção
preocupações sociais e éticas e o princípio de precaução.
O Comité recomenda, por conseguinte, que se atente nos
obstáculos à biotecnologia expostos nos documentos Relatório
sobre a Competitividade Europeia 2001 (3) e Innovation and
Competitiveness in European Biotechnology (4), e que se ponha
em prática a via proposta nestes documentos;
3.8.
apela à Comissão para que elabore um relatório dos
progressos realizados em relação à sua intenção de integrar
melhor a inovação no Espaço Europeu do Conhecimento,
com o objectivo de desenvolver os direitos de propriedade
intelectual em toda a Europa.

4. Crescimento da produtividade no sector transformador nos últimos anos
O Comité das Regiões
4.1.
recomenda que se examine de forma mais aprofundada
a relação entre os custos laborais e a produtividade neste sector
e reconhece a necessidade de se aumentar a percentagem de
indústrias orientadas para a tecnologia na UE;
4.2.
preconiza uma mais ampla divulgação nos Estados-Membros dos incentivos e programas de modernização dos
processos de produção e do capital não humano;
4.3.
advoga o aumento da oferta de capital de risco, capital
inicial e empréstimos participativos para a criação de novas
empresas (em especial as de base tecnológica e as do sector
das TIC), tanto durante a fase de criação como de desenvolvimento, o incentivo à formação de gestores especializados
nestes instrumentos financeiros e o apoio aos agentes locais
privados e públicos, para que possam participar no financiamento destas medidas.

5. Crescimento da produtividade no sector europeu dos
serviços nos últimos anos
O Comité das Regiões
5.1.
apela a uma melhor recolha, verificação e análise de
dados comparáveis sobre produtividade nos Estados-Membros;

(2 ) COM(2002) 27 final.
(3 ) Capítulo V e A. Allansdottir et. al. (2002).
(4 ) Documentos da DG Empresa, n.o 7, 2002, Comissão Europeia.
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5.2.
salienta que deve ser criado um ambiente mais favorável ao espírito empresarial. As normas que regem a criação de
novas empresas no sector da distribuição e no sector retalhista
devem ser simplificadas. Apoia igualmente o apelo a incentivos
à inovação no sector dos serviços, bem como a redução e
eliminação de obstáculos burocráticos/sistémicos ao espírito
empresarial. Não defende, todavia, a desregulamentação em
matéria de contratação e despedimento, pois entende ser
contraproducente em termos económicos e sociais, hostil ao
modelo social europeu e prejudicial para os esforços dos
órgãos de poder local e regional no sentido de garantir o bem-estar das respectivas localidades e regiões;

5.3.
apoia a prossecução vigorosa da liberalização do
mercado com vista a atingir um mercado único de serviços
financeiros e apoia também o Plano de Acção para os Serviços
Financeiros;
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potencial não aproveitado de todos os grupos que estão
actualmente excluídos do mercado de trabalho. Podem-se
conseguir ganhos consideráveis de produtividade e competitividade aumentando as capacidades de gestão da diversidade;

6.3.
sustenta que são necessárias mais medidas para eliminar os obstáculos à mobilidade. Os Estados-Membros devem
suprimir as barreiras ao reconhecimento das qualificações
profissionais. As TIC e as aptidões linguísticas são instrumentos
fundamentais para a mobilidade. Uma vez que as autarquias
locais e regionais são frequentemente responsáveis por estas
áreas, deveriam ser incluídas nas propostas da Comissão. O
CR apoia, igualmente, o plano de acção da Comissão para
eliminar os obstáculos até 2005.

7. Política empresarial, política de concorrência e crescimento da produtividade
5.4.
está firmemente convicto de que os obstáculos ao
mercado interno de serviços devem ser eliminados. Todos os
órgãos de poder europeu, nacional, regional e local devem
envidar esforços acrescidos para eliminar os obstáculos jurídicos e todos os outros obstáculos existentes.

6.

Capital humano e crescimento da produtividade

O Comité das Regiões

6.1.
admite que a qualidade e a composição da mão-de-obra são um factor determinante para a produtividade. Assim,
factores como a igualdade de oportunidades, a imigração, a
aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade devem ocupar
um lugar proeminente no debate sobre produtividade. Há que
explorar novos paradigmas e novos métodos de formação e
educação. Interessa, em especial, aumentar a implantação da
aprendizagem por via electrónica (e-learning) na formação
profissional, tanto a nível dos trabalhadores, como dos quadros
técnicos e de chefia, sobretudo nas fases de especialização,
formação contínua e reciclagem. Para tal, há que intensificar a
produção de software que utilize as técnicas pedagógicas mais
modernas e mais conviviais para os alunos;

6.2.
considera que convém dar mais ênfase à importância
de uma maior participação no mercado de trabalho. O CR
entende que o Conselho Europeu de Lisboa e de Barcelona,
bem como a Comissão já deveriam ter reconhecido também a
importância de uma maior participação no mercado de
trabalho das mulheres. O mesmo se aplica também a outros
grupos de pessoas mais vulneráveis, tais como idosos, pessoas
com deficiência, minorias étnicas e trabalhadores homossexuais e bissexuais. Por outro lado, é grande a necessidade de se
aumentar a participação no mercado de trabalho em geral. A
produtividade pode ser aumentada através da mobilização do

O Comité das Regiões

7.1.
apoia o reconhecimento pela Comissão da necessidade
de reduzir a centralização e os auxílios estatais, garantindo,
paralelamente, a adopção e execução de medidas de apoio ao
crescimento económico. É a favor de uma redução e melhor
utilização dos auxílios estatais, desde que mais orientados para
objectivos partilhados horizontais e para falhas do mercado
claramente identificadas. A classificação dos objectivos por
prioridades em função da componente inovadora e de risco,
bem como a atenção dedicada às PME devem ser os critérios
privilegiados nas políticas de auxílios estatais;

7.2.
entende que a comunicação da Comissão deveria
aprofundar mais as questões referentes à oferta de capital de
risco e ao espírito empresarial e, em particular, ao papel
das autarquias locais e regionais neste domínio. É possível
incentivar o investimento privado e uma cultura dinâmica de
criação de empresas na UE através de, por exemplo, linhas de
acção políticas, eliminação de obstáculos estruturais, simplificação do acesso ao financiamento e incentivos de apoio à
inovação e à I&D;

7.3.
é de opinião de que urge melhorar o «governo das
sociedades» mediante medidas que garantam a transparência
da gestão e da contabilidade e protejam os accionistas e
demais intervenientes, como, por exemplo, os empregados,
das consequências da má gestão;

7.4.
concorda em que a revisão do regulamento das concentrações deve avaliar a possibilidade de os instrumentos existentes serem melhorados com este regulamento, por forma a
permitir ganhos de eficiência específicos às concentrações e
passíveis de verificação que compensem efeitos negativos, tais
como o aumento dos preços causado pela criação ou pelo
reforço da posição de mercado dominante.
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Política empresarial e desenvolvimento sustentável
no sector transformador

C 128/5

O Comité das Regiões

8.2.
apoia o apelo do Conselho Europeu de Barcelona
respeitante à elaboração para todas as principais propostas e
iniciativas de uma avaliação do impacto sobre a sustentabilidade que analise as suas consequências económicas, sociais e
ambientais, para que possa prosseguir o processo de adaptação
das políticas e das práticas comunitárias;

8.1.
apoia a aplicação de reformas económicas estruturais
e de políticas ambientais que evitem ter de escolher entre o
crescimento económico e o progresso ambiental no sector
transformador. Reconhece que as políticas ambientais podem
contribuir para a competitividade e para o crescimento ao
gerarem uma maior eficiência na produção e ao criarem novos
mercados, apesar de imporem alguns custos à indústria;

8.3.
recomenda a realização de um estudo comparativo das
diferenças de custos para as empresas pela utilização de
infra-estruturas essenciais, diferenças essas que deveriam ser
analisadas com o objectivo de melhorar a competitividade das
empresas que, por estarem sujeitas a custos com infra-estruturas mais elevados, podem ser alvo de discriminação ao
pagarem custos superiores aos das infra-estruturas de outras
regiões, como acontece com os serviços portuários, o abastecimento de energia, os transportes, etc.

Bruxelas, 12 de Fevereiro de 2003.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE
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Parecer do Comité das Regiões sobre:
—

a «Comunicação da Comissão relativa à reforma da política comum da pesca (guia)»,

—

a «Comunicação da Comissão que estabelece um plano de acção comunitário com vista a
erradicar a pesca ilícita, não declarada e não regulamentada»,

—

a «Proposta de regulamento do Conselho relativo à conservação e à exploração sustentável
dos recursos haliêuticos no âmbito da política comum da pesca»,

—

a «Comunicação da Comissão que define um plano de acção comunitário relativo à integração
das exigências da protecção do ambiente na política comum da pesca»,

—

a «Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 2792/1999 que
define os critérios e condições das acções estruturais comunitárias no sector das pescas», e

—

a «Proposta de regulamento do Conselho que estabelece uma medida comunitária de
emergência com vista à demolição de navios de pesca»
(2003/C 128/02)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão relativa à reforma da política comum da pesca (guia)
(COM(2002) 181 final);
Tendo em conta a comunicação da Comissão que estabelece um plano de acção comunitário com vista a
erradicar a pesca ilícita, não declarada e não regulamentada (COM(2002) 180 final);
Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho relativo à conservação e à exploração sustentável
dos recursos haliêuticos no âmbito da política comum da pesca (COM(2002) 185 final — 2002/0114
(CNS));
Tendo em conta a comunicação da Comissão que define um plano de acção comunitário relativo à
integração das exigências da protecção do ambiente na política comum da pesca (COM(2002) 186 final);
Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 2792/1999
do Conselho que define os critérios e condições das acções estruturais no sector das pescas (COM(2002)
187 final — 2002/0116 (CNS));
Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho que estabelece uma medida comunitária de
emergência com vista à demolição dos navios de pesca (COM(2002) 190 final — 2002/0115 (CNS));
Tendo em conta a decisão da Comissão de 28 de Maio de 2002 de o consultar sobre esta matéria, nos
termos do n.o 1 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 Desenvolvimento
Sustentável da elaboração de parecer;
Tendo em conta o parecer sobre o Livro Verde da Comissão sobre o Futuro da Política Comum da Pesca,
emitido em 14 de Novembro de 2001 (COM(2001) 135 final) (CdR 153/2001 fin) ( 1);
Tendo em conta o projecto de parecer aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável, em
12 de Dezembro de 2002 (CdR 189/2002 rev. 2 — relator: Simon Day, UK/PPE);
Considerando que o Comité das Regiões encara a reforma da política comum da pesca como uma questão
fundamental para o futuro do sector e daqueles que dele dependem economicamente;
(1 ) JO C 107 de 3.5.2002, p. 44.
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Considerando que a pesca enquanto indústria tem de ser sustentável e realizada sem prejudicar o
ambiente, o que pode exigir um certo sacrifício a curto prazo para conseguir ganhos a longo prazo;
Considerando que onde houver redução de capacidades, esforço de pesca e/ou capturas, a subsistência
dos indivíduos envolvidos na indústria pesqueira e das comunidades que dela dependem tem de ser
compensada de forma adequada através de acções sociais e económicas;
Considerando que o objectivo prioritário de conseguir um sector de pescas comunitário sustentável
implica estabelecer medidas de gestão que garantam tanto a manutenção sustentável dos stocks haliêuticos
comunitários, como da própria actividade de pescas comunitária, isto é, dos pescadores (é necessário que
as propostas de gestão da nova PCP compatibilizem de maneira equilibrada ambos os aspectos),
adoptou, por unanimidade na 48.a reunião plenária de 12 e 13 de Fevereiro de 2003 (sessão de 12 de
Fevereiro), o seguinte parecer.

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

1.

Conservação dos recursos e gestão da pesca

1.5.
O CR regista com agrado a iniciativa do Fisheries
Partnership Group da Comissão do Mar do Norte (NSC) de
convidar as organizações de pesca a entabularem um diálogo
construtivo com os cientistas. Aliás, este diálogo já redundou
entretanto num projecto de cooperação que conta com a
participação de muitos pescadores, o que só contribui para
aumentar a fiabilidade da investigação e a receptividade dos
pescadores.

Informações científicas e princípio da precaução
Planos de gestão plurianuais
1.1.
O Comité das Regiões (CR) já salientou anteriormente
a importância de uma justificação científica aprofundada para
as medidas que a Comissão Europeia pretende adoptar.

1.2.
As propostas da Comissão Europeia incluem um novo
quadro plurianual para a conservação e gestão dos recursos
haliêuticos, baseado no princípio da precaução. Como há
várias definições do princípio de precaução, o CR solicita à
Comissão Europeia que indique claramente a que atribui
exactamente esse conceito. A ausência de informações científicas não deve ser utilizada como motivo para adiar ou
suspender acções destinadas a conservar os recursos haliêuticos
ou o ambiente. A Comissão Europeia preferiu adoptar uma
abordagem excessivamente cautelosa, que pode vir a agravaros
prejuízos das empresas de pesca.

1.3.
O CR solicita uma garantia de que serão disponibilizados recursos financeiros suficientes para permitir informações
científicas eficazes.

1.4.
O CR apoia decididamente a proposta da Comissão de
apresentar um plano de acção para melhorar a informação
científica, o reforço das estruturas comunitárias de assessoria,
bem como a criação de um Centro Europeu de Avaliação e de
Gestão Haliêutica, e insta com a Comissão para que a adopção
dessas acções coincida com o período de execução dos
respectivos artigos orçamentais, seja simultânea com a adopção do resto de reformas da PCP e se dê dentro do prazo de
revisão desta política.

1.6.
O CR congratula-se com a proposta da Comissão sobre
planos de gestão plurianuais para as unidades populacionais
ou grupos de unidades populacionais comerciais baseados em
pareceres científicos, desde que a justificação científica seja
sólida.

1.7.
O CR constata, no entanto, que é escassa a experiência
com os planos de gestão plurianuais, cujos efeitos podem
variar consoante os vários recursos haliêuticos envolvidos e as
diferentes circunstâncias. Insta, por isso, com a Comissão
Europeia para que trate esta questão com máxima cautela, a
fim de preservar os recursos haliêuticos comunitários para as
gerações vindouras.

1.8.
Os planos de gestão plurianuais têm igualmente o
propósito de estabilizar os resultados das empresas. Por isso, é
importante que, ao gizar estes planos, haja a preocupação de
evitar que os totais admissíveis de capturas (TAC) e as quotas
anuais flutuem para além de uma margem de mais ou menos
15 %. Deste modo, será mais fácil a formação dos preços.

1.9.
O CR manifestou anteriormente o seu interesse em que
se dedicasse especial atenção às regiões ultraperiféricas ao se
considerarem quaisquer medidas de conservação. Por isso,
congratula-se com a declaração incluída no guia de que
serão tidas em conta as necessidades específicas das regiões
ultraperiféricas da UE, em conformidade com o n.o 2 do
artigo 299.o do Tratado.
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Medidas técnicas
1.10.
O CR acolhe favoravelmente o princípio de reforço
das medidas técnicas como forma de preservar as unidades
populacionais juvenis e de os recursos haliêuticos atingirem
níveis sustentáveis. Contudo, a proposta de artes da pesca mais
selectivas, reduzindo simultaneamente o número de juvenis
capturados, não excluirá da captura todos os juvenis, em
especial no que toca às pescarias mistas. Assim, a Comissão
Europeia propõe definir certos tamanhos mínimos no desembarque que permitam de forma eficaz o desembarque legal de
algum pescado imaturo. Isto não desincentiva um mercado de
pescado imaturo e vai, por isso, contra o principal objectivo
da Comissão Europeia, que é garantir recursos haliêuticos
sustentáveis.
1.11.
O sector das pescas deve ser convidado a elaborar
um Código de Conduta voluntário destinado a reduzir as
devoluções, estando prevista a elaboração de um plano de
acção nesse sentido. O plano de acção para integração das
exigências de protecção do ambiente inclui a criação de um
novo conjunto de medidas técnicas especificamente destinadas
a reduzir as devoluções até 31 de Dezembro de 2003. O CR
recorda que a solução para os problemas da gestão haliêutica
que a actual PCP apresenta passa necessariamente pela criação
de incentivos económicos para pescadores individuais e associações (co-gestão), susceptíveis de os motivar para uma pesca
responsável.

Pesca industrial
1.12.
O CR aprova as propostas da Comissão Europeia no
sentido de a pesca industrial ser sujeita a medidas de conservação e gestão, incluindo planos de gestão plurianuais, bem
como a sua intenção de solicitar ao Conselho Internacional de
Exploração do Mar uma avaliação do impacto da pesca
industrial nos ecossistemas marinhos. Isto está em conformidade com o desejo anteriormente manifestado pelo CR de
limitar ao mínimo indispensável o impacto da pesca industrial
— a prática destinada à produção de farinha e de óleo de peixe
— nas espécies de peixes para consumo humano.

Gestão das pescarias no mar Mediterrâneo
1.13.
O guia determina que as políticas de conservação e
gestão dos recursos haliêuticos serão também aplicáveis no
mar Mediterrâneo, com algumas adaptações que serão apresentadas num plano de acção separado.

Integração das preocupações ecológicas na gestão haliêutica
1.14.
De acordo com a anterior recomendação do CR, no
sentido de uma maior integração da dimensão ambiental na
política comum da pesca, o plano de acção proposto procura
integrar as preocupações ecológicas na PCP e reconhece esta
integração como obrigação por força do artigo 6.o do Tratado.
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O CR regozija-se com a integração da dimensão ambiental na
PCP, desde que as medidas adoptadas não prejudiquem os
objectivos económicos e sociais da política.
1.15.
Noutras ocasiões, o CR já convidara à introdução da
rotulagem e certificação ecológicas de determinadas práticas
da pesca.
1.16.
O plano de acção afirma especificamente que os
Estados-Membros e a Comissão analisarão as possibilidades
de os rótulos ecológicos incentivarem práticas de pesca
respeitadoras do ambiente. Deve chamar-se a atenção para o
facto de o sector da transformação também dever ser responsável pela garantia de elevados padrões ambientais, passando a
estar representado em posteriores debates sobre rotulagem
ecológica, nomeadamente em conjunção com a futura Comunicação da Comissão.
1.17.
Nem o guia nem o plano de acção para integração da
protecção do ambiente fazem referência à certificação da pesca
responsável. Todavia, é possível que ela venha a ser integrada
no código de conduta da pesca responsável na Europa, a
publicar no fim de 2002.
1.18.
O Comité considera igualmente que a introdução de
programas de rotulagem ecológica no sector das pescas é
conveniente para estimular a aceitação da pesca pela opinião
pública. O rótulo ecológico também poderia ajudar a fomentar
nos pescadores a consciência em matéria de ambiente e de
qualidade.
1.19.
A certificação de pescarias responsáveis constitui
assim um dos instrumentos de gestão haliêutica com mais
futuro, pelo que deve ser encarado sem tardar. Neste sentido,
o CR exorta a Comissão a accionar um organismo público de
certificação controlado pelas instituições comunitárias.
1.20.
O CR já salientou no passado não só a necessidade de
garantir que o pescado e os produtos da pesca satisfaçam
requisitos de ausência de contacto com poluentes, mas também
que esses princípios sejam igualmente válidos para as importações de países terceiros. Nem o guia nem o plano de
acção para a integração das preocupações ambientais incluem
qualquer disposição sobre esta questão, pelo que esta omissão
que deve ser rectificada.

2. Repercussão da política de conservação na frota de
pesca
2.1.
As limitações do esforço de pesca são consideradas
uma parte essencial dos planos de gestão plurianuais e passarão
gradualmente a constituir o principal instrumento de gestão
das pescarias mistas. Poderá ser necessária uma redução de até
60 % do esforço de pesca em várias zonas pesqueiras, que
poderá ser obtida ou através da redução do número de dias de
permanência no mar ou da dimensão das frotas. O guia propõe
que a responsabilidade pela redução do esforço de pesca seja
atribuída aos Estados-Membros.
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2.2.
No tocante à garantia de um sector da pesca rentável e
sustentável, é evidente que a forma mais provável de o
conseguir será reduzindo o esforço de pesca com os instrumentos de gestão mais adequados a cada segmento da frota, de
maneira que essa redução se efectue, na medida do possível,
de forma voluntária em função dos parâmetros específicos de
cada empresa de pesca. O sector devia ser envolvido na tomada
de decisões.
2.3.
O CR defendeu e continua a defender uma política de
frotas mais eficaz, desde que se baseie na necessidade e se
apoie em pareceres científicos sólidos. Uma política geral
contrária à concessão de ajudas públicas pode ter consequências económicas graves para determinadas regiões e segmentos
de mercado.
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aumento de 20 % do nível dos prémios à demolição disponíveis
no âmbito do IFOP, desde que o Estado-Membro envolvido
tenha cumprido plenamente as disposições do POP IV.
2.8.
O CR congratula-se com esta concessão especial e com
a perspectiva de os fundos do IFOP serem aumentados em
2003 para a abranger. Contudo, embora concorde com a
manutenção do sistema até, pelo menos, 2006, põe em
questão a reprogramação dos fundos estruturais existentes, a
fim de suportarem os custos adicionais em 2004-2006, após
a revisão intercalar.
2.9.
O CR exorta a Comissão Europeia a contemplar a
disponibilização, a partir de 2004-2006, de fundos suplementares para além dos já incluídos no orçamento, sem prejuízo
dos fundos estruturais existentes aprovados.

Auxílios públicos para a construção de novos navios ou renovação da
frota
3. Acesso às águas e aos recursos
2.4.
A Comissão Europeia propõe que não se concedam
auxílios públicos à construção de novos navios ou à melhoria
da eficiência dos navios existentes, salvo no caso de medidas
relacionadas com a segurança a bordo, técnicas de pesca mais
selectivas ou melhoria da qualidade da produção. O CR insta
com a Comissão para permitir a manutenção das ajudas apenas
a fim de salvaguardar a segurança e a habitabilidade a bordo
das frotas artesanais e na condição de não se aumentar a
capacidade das mesmas.
2.5.
Os navios cujos planos de gestão plurianuais exijam
uma redução do esforço superior a 25 % receberão indemnizações mais elevadas e o montante financeiro disponível ao
abrigo do IFOP será aumentado no período 2003-2006 para
cobrir esta medida. O CR observa que as condições colocadas
pela Comissão Europeia para beneficiar desta regalia podem
dificultar a muitos pescadores o acesso a ela. Ao impor estas
condições, a própria Comissão está a criar um enorme
obstáculo à redução das capacidades de pesca que preconiza.

2.6.
O CR considera que só se devem conceder ajudas
públicas nos casos em que elas permitam melhorar a segurança
e a habitabilidade a bordo, bem como promover uma pesca
mais compatível com o ambiente, e desde que não se aumente
o esforço de pesca.

3.1.
O princípio de direitos iguais de acesso às águas
comunitárias está bem estabelecido na PCP e é confirmado no
artigo 17.o da proposta de regulamento do Conselho relativo
à conservação e a exploração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da política comum da pesca. Isto está sujeito
a determinadas derrogações temporárias, estabelecidas nos
artigos 18.o-20.o, que são apreciadas em seguida.
3.2.
A primeira derrogação refere-se à possibilidade de, nas
águas situadas na zona das 12 milhas marítimas medidas a
partir das linhas costeiras, os Estados-Membros limitarem a
pesca aos navios que exercem tradicionalmente a pesca nessas
águas a partir de portos na costa adjacente e aos navios de
outros Estados-Membros que possuam direitos históricos. O
Anexo 1 da Proposta de Regulamento do Conselho apresenta
os pormenores. Tal vai ao encontro do parecer anteriormente
apresentado pelo CR e deve ser considerado como uma
derrogação temporária até que existam instrumentos de gestão
específicos para as pescarias artesanais a nível comunitário que
permitam praticar uma actividade pesqueira sustentável e
competitiva em relação à produção pesqueira industrial no
mercado da pesca comunitário.

Sistemas de demolição

3.3.
O guia refere limitações gerais de acesso, aplicáveis em
determinadas zonas como a Shetland Box. Propõe que sejam
revistas as derrogações ao princípio do livre acesso às águas
comunitárias, como acontece na zona da Shetland Box, a fim
de garantir que apenas sejam mantidas as que se justificam por
motivos de conservação.

2.7.
A Comissão Europeia admite que é necessário conceder
incentivos suplementares aos proprietários de navios de pesca
para suspenderem a operação de navios sempre que se
verifique uma sobrecapacidade da frota reconhecida como tal
nos planos de gestão plurianuais. Nesses casos, os navios
forçados a reduzir o seu esforço em mais de 25 % por força
dos planos de gestão plurianuais serão elegíveis para um

3.4.
Esta formulação sugere que se mantêm actualmente
derrogações ao princípio de direitos iguais de acesso. O CR
congratula-se com o princípio de revisão estabelecido no
artigo 19.o, que aceita todas as medidas de gestão justificadas
por objectivos de conservação e exploração sustentável, o que
não constitui um obstáculo ao respeito dos princípios básicos
dos tratados.
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3.5.
O CR opõe-se totalmente a todas e quaisquer medidas
que resultem num aumento do esforço de pesca nas regiões
cientificamente consideradas sensíveis e como tal reconhecidas
pela UE, como, por exemplo, o mar do Norte, a Shetland Box
e a Irish Box, solicitando que se respeitem os princípios de
igualdade e de equidade de acesso a essas zonas, segundo os
requisitos de conservação das mesmas.
3.6.
A última derrogação refere-se ao princípio da estabilidade relativa, segundo o qual as quotas nacionais são estabelecidas com base em capturas históricas num determinado
momento. O CR afirmou noutras ocasiões que, muito provavelmente, o princípio da estabilidade relativa teria de ser
mantido, mas que a Comissão Europeia não podia deixar de
reconsiderar a possibilidade de alternativas viáveis.
3.7.
A Comissão Europeia confirma que o princípio da
estabilidade relativa será mantido a curto prazo, mas que o
método de repartição será determinado pelo Conselho de
Ministros. A partir daí caberá aos Estados-Membros repartir as
quotas e o esforço de pesca entre os navios sob o seu controlo.

4.

Controlo e execução

4.1.
O guia apresenta propostas para um novo quadro
regulamentar para o controlo e a execução. Durante o segundo
semestre de 2002 será publicado um plano de acção que
define os pormenores, bem como uma comunicação sobre
uma estrutura comum de inspecção. Embora se devam reservar
as observações na especialidade para quando estas propostas
de documentos forem publicadas, é óbvio que a proposta será
a favor de um sistema de controlo e de execução mais severo
e efectivo.
4.2.
O CR defende a harmonização das sanções e a criação
de uma Autoridade de Inspecção das Pescas comunitária
independente. Para que a pesca se torne uma indústria
verdadeiramente sustentável, é inevitável a existência de controlo e de execução, bem como a imposição de sanções não só
condizentes com a infracção, mas também com uma função
dissuasiva. De qualquer modo, o CR lembra a Comissão de que
não é possível exercer um controlo duradouro exclusivamente
baseado num sistema de sanções. É necessário associar e
responsabilizar os profissionais, envolvendo-os no controlo da
actividade pesqueira mediante incentivos de carácter associativo e económico. A solução recomendada pela ciência das
pescas consiste em responsabilizar os pescadores pelos direitos
da pesca.
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5.2.
O CR regozija-se com quaisquer medidas que dificultem actividades de pesca ilícitas, não declaradas e não regulamentadas.
5.3.
Acresce que já noutras ocasiões o CR manifestara a sua
preocupação com determinadas artes de deriva, como as
utilizadas na pesca de tunídeos que atentam contra o ecossistema marinho, tendo, por isso, advogado a sua proibição total.
Embora tenha sido iniciada a eliminação gradual, o problema
das capturas acessórias de golfinhos noutras pescarias importantes mantém-se, e a Comissão Europeia deve resolver esta
questão.
5.4.
O CR apoia plenamente a Declaração do Conselho, de
Outubro de 1997, em que «Reconhecendo os benefícios
socioeconómicos dos acordos de pesca para a Comunidade,
em especial no que se refere ao objectivo de garantir o emprego
nas regiões que dependem da pesca, o Conselho reafirma o seu
empenho em manter este tipo de acordos, que constituem e
continuarão a constituir um elemento essencial e fundamental
da Política Comum das Pescas.».
5.5.
Os acordos de pesca com países terceiros devem
permitir aos países em vias de desenvolvimento promover as
suas próprias pescas. Além disso, devem ser financiados pelos
pescadores comunitários e não pelo orçamento da UE. Só
devem ser financiadas as actividades relacionadas com a pesca.
5.6.
O CR solicita a integração e o fortalecimento das
sociedades mistas como instrumentos da PCP. Estes instrumentos, que já permitiram desenvolver o sector das pescas de
vários países terceiros caracterizados pela gestão sustentável
destes recursos, contribuem para a criação de riqueza e
emprego tanto na UE como nesses países, são uma garantia de
abastecimento do mercado comunitário e constituem uma
forma ideal de levar a cabo projectos de cooperação no sector
das pescas desses países.
5.7.
O CR incita a Comissão a assumir a liderança mundial
do desenvolvimento e expansão das Organizações Regionais
de Pesca (ORP), como instrumento ideal para a gestão das
pescas internacionais. O CR incita a Comissão a reforçar o
serviço de representação da Comunidade nas ORP, desenvolvendo os recursos humanos para essas funções e tomando as
medidas necessárias para permitir aos funcionários comunitários disporem de uma assessoria científica adequada.

6. Aquicultura
5.

Pesca internacional

5.1.
A Comissão Europeia pretende concretizar a cooperação internacional a fim de assegurar uma pesca sustentável e
responsável fora das águas comunitárias, com igual empenhamento ao demonstrado nas suas próprias águas. É signatária
de um plano de acção internacional que visa evitar, combater
e eliminar a pesca ilícita, não declarada e não regulamentada.

6.1.
O guia salienta a importância de uma aquicultura
respeitadora do ambiente, de produtos sãos e de uma indústria
sustentável. Na segunda metade de 2002 será publicada uma
estratégia para o desenvolvimento da aquicultura europeia. O
Comité das Regiões entende que a Comissão Europeia, na
concepção da estratégia para o sector de aquicultura, deverá
ter expressamente em conta as seguintes premissas:
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1)

Tomar como ponto de partida na política a adoptar que,
na múltipla utilização das riquezas naturais e na avaliação
da abertura de mercado às diversas componentes da
aquicultura, haverá que ter muito cuidado na forma como
se lida com os ecossistemas marinhos;

2)

Dar prioridade ao aumento do apoio financeiro à inovação, sobretudo à criada por (novas) empresas e por
centros de investigação;

3)

Colocar especial ênfase numa abordagem mais integral e
territorial dos mundos que, até aqui, têm funcionado
separadamente no sector enquanto todo;

4)

Providenciar por um nível mais elevado de segurança
alimentar e de bem-estar animal, procurando reduzir ao
mínimo o uso de fármacos e evitando dentro do possível
um impacto negativo sobre o ambiente, bem como
encontrar uma forma de obter o apoio da sociedade para
tudo isto;

5)

Dever-se-á prestar atenção ao desenvolvimento desequilibrado da aquicultura nas regiões europeias por razões
alheias às empresas, bem como dar-se prioridade aos
projectos nas regiões em que este sector está relativamente
menos desenvolvido.

6.2.
O CR insiste com a Comissão para que, no que toca a
esta estratégia, dissocie claramente as propostas em matéria de
aquicultura intensiva das propostas em matéria de aquicultura
extensiva, como o marisco, pois, ao contrário da aquicultura
intensiva, a aquicultura extensiva não suscita o problema dos
potenciais efeitos negativos sobre o meio ambiente.
6.3.
Ao decidir sobre os apoios ao desenvolvimento da
aquicultura, a Comissão deverá ter em conta a grande diferença
existente entre aquicultura extensiva e intensiva, bem como as
diferentes necessidades de subvenções, em função do tipo de
cultura intensiva ou extensiva e das espécies em causa.
Para tal, deverá considerar-se prioritária e favorecer-se a
investigação, a reprodução e o cultivo de novas espécies em
detrimento das clássicas, sobretudo, das que tenham alcançado
um determinado nível de abastecimento ou saturação do
mercado.
6.4.
O CR solicita à Comissão que dê resposta ao pedido
do sector comunitário da aquicultura de estabelecer um Comité
Consultivo da Aquicultura independente do actual Comité
Consultivo da Pesca e da Aquicultura.

7.
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7.2.
O CR gostaria mais uma vez de sublinhar a importância
da prestação de suficiente assistência financeira para permitir
aos pescadores independentes, às empresas, à indústria de
transformação do pescado e às comunidades dependentes da
pesca adaptarem-se às alterações provocadas pela nova redução
de quotas e das capacidades das frotas.

7.3.
Contudo, interroga-se sobre se esta questão deve ser
resolvida mediante uma reprogramação dos fundos estruturais.
As propostas de reforma da PCP aumentarão as dificuldades
económicas das comunidades piscatórias a curto e médio
prazo. O CR hesita em propor a reprogramação dos fundos
estruturais das zonas com assistência justificada (zonas dos
Objectivos n.o 1 e n.o 2) para resolver os problemas sociais e
económicos recentemente identificados, associados ao sector
das pescas.

7.4.
O CR congratula-se com a afirmação incluída no guia
de que serão tidas devidamente em conta as necessidades
específicas das regiões ultraperiféricas, mas gostaria de ver
provas tangíveis disso no futuro plano de acção.

8. Gestão económica

8.1.
Em princípio, a Comissão Europeia pretende ver o
sector das pescas aberto à concorrência como qualquer outro
sector económico. Reconhece, porém, que se trata de um
objectivo a longo prazo.

8.2.
A Comissão Europeia acredita que, a mais longo prazo,
deverá introduzir-se um sistema alternativo de direitos de pesca
transaccionáveis, individuais ou colectivos, ou de cobrança de
direitos de acesso como parte dos progressos em direcção a
condições económicas normais. Tal será objecto de um
seminário no final do presente ano, que contará com a
participação de representantes do sector das pescas.

8.3.
A consideração de sistemas alternativos vai ao encontro
dos anteriores pareceres do CR. O CR apoia a introdução das
leis do mercado na PCP. Todavia, recorda que terão de ser
adoptadas medidas de salvaguarda para evitar que as operações
se concentrem nas grandes empresas de pesca em detrimento
da pesca de médio e pequeno porte.

A dimensão social da PCP

7.1.
Esta é uma das facetas mais importantes da PCP,
estando prevista para o segundo semestre de 2002 a publicação
de um plano de acção para compensar as consequências
sociais, económicas e regionais da restruturação do sector das
pescas da UE. Embora se devesse aguardar a sua publicação
para apresentar observações mais circunstanciadas, o guia
fornece suficientes pormenores para permitir algumas observações preliminares.

8.4.
Os resultados do seminário serão incluídos num relatório sobre a gestão económica das pescarias na UE durante
2003, o que suscitará provavelmente a elaboração de propostas
ou recomendações formais.

8.5.
O CR gostaria de analisar e comentar o relatório depois
de publicado, bem como as propostas e recomendações que
venham a ser apresentadas posteriormente.
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Processo de decisão baseado na eficácia e participação

9.1.
O CR regozija-se com o objectivo da Comissão Europeia de melhorar a governação da PCP, tornando-a mais
transparente e aberta, e de incentivar uma maior responsabilização. Contudo, considera que as propostas apresentadas no
guia ficam aquém da participação mais activa de organizações
de pescadores proposta no Livro Verde. Espera que esta
questão seja abordada em documentos futuros prometidos
pela Comissão Europeia.
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Delegação de poderes e simplificação das regras

9.6.
O CR considera que a proposta da Comissão Europeia
de alargar o âmbito da legislação nos termos do regulamento
abriria um precedente perigoso. Com este sistema, apesar de
haver um vasto conjunto de objectivos, princípios e regras
para um determinado aspecto da PCP (como a conservação, a
gestão e a vigilância), a Comissão Europeia estabeleceria regras
técnicas e processuais mais detalhadas. Embora a Comissão
fosse assistida por um comité composto pelos representantes
dos Estados-Membros, não é claro se aquele incluiria todos os
interessados.

Conselhos consultivos regionais

9.2.
O CR defende em particular a participação das regiões
na tomada de decisões, assegurando, assim, a sua cooperação
e o reforço do sentimento de responsabilidade pelas políticas.
Este conceito de envolvimento das partes interessadas é
extremamente importante e ajudaria a garantir maior cooperação e consenso no sector da pesca.

9.3.
O CR apela à introdução de um sistema de co-gestão
que permita uma cooperação construtiva entre as autoridades
no domínio das pescas, os próprios pescadores e os peritos na
matéria. Nesse sentido, apoia vivamente a abordagem «da base
para o topo» que envolve no processo de decisão profissionais
de todos os níveis. Além disso, é a favor da prossecução dos
seminários regionais regularmente organizados pela Comissão.
Insiste, porém, na inclusão dos representantes do sector das
pescas no processo de decisão comunitário, que é, de resto,
consensual entre a maioria dos pescadores da UE. Trata-se de
um sistema de co-gestão comunitário associando à administração da pesca os profissionais e os cientistas. Esse sistema
poderia partir da reestruturação do actual Comité Consultivo
da Pesca e da Aquicultura, enquanto enquadramento para a
co-gestão comunitária.

9.4.
O CR propõe que qualquer sistema de co-gestão inclua
um processo de consulta sobre questões de conservação e
gestão relevantes para as regiões em causa. As suas recomendações, os seus relatórios e os seus pareceres constituirão um
contributo importante para a políticas de pescas dos EstadosMembros e da Comissão Europeia. Em qualquer dos casos, a
Comissão informará regularmente em que medida levou em
conta as recomendações e os pareceres dos conselhos.

9.5.
O CR congratula-se com a proposta de reforçar o
empenho dos pescadores na pesca responsável, ultrapassando
o compromisso previsto no quadro regulamentar. Convida os
interessados que operam no âmbito do Comité Consultivo da
Pesca e da Aquicultura a contribuir para a elaboração do
código, a publicar no final do presente ano, organizando
seminários regionais que tragam ideias que completem o
código através da elaboração de um elenco de boas práticas
regionais.

9.7.
O CR congratula-se com a afirmação feita no guia de
que o co-financiamento nacional obrigatório dos projectos
financiados ao abrigo do Instrumento Financeiro de Orientação
da Pesca (IFOP) deixará de estar sujeito ao controlo no âmbito
das regras aplicáveis aos auxílios estatais, apoiando também a
eventual simplificação da notificação prévia de auxílios estatais
para determinadas categorias de assistência, factores que
deverão permitir uma distribuição mais rápida e eficiente dos
fundos.

10. Resumo das recomendações

O Comité das Regiões permanece preocupado com as propostas de reforma da PCP apresentadas no guia e documentos
associados, mas acredita que constituem uma tentativa de
satisfazer as necessidades de um sector das pescas comunitário
sustentável. O CR partilha a opinião da Comissão Europeia de
que os desafios enfrentados pela PCP são urgentes e sérios. A
sustentabilidade é a solução para o futuro do sector das pescas.
Se se capturar mais pescado do que o substituído pela evolução
natural, o sector continuará em declínio. No entanto, se se
recorrer exclusivamente a medidas irreversíveis de desmantelamento, corre-se o perigo de os pescadores desaparecerem, pelo
que se tem de procurar um equilíbrio entre os factores
biológicos e socioeconómicos. As medidas propostas na PCP
proporcionam um mecanismo que gerirá a adaptação à
mudança, mas o CR interroga-se sobre se será suficiente para
fazer face aos desafios da PCP. É, contudo, evidente que esta
adaptação deverá ser gradual.

Não obstante, o CR solicita as seguintes alterações:

a)

Reconhecimento da importância de pareceres científicos
sólidos para a determinação das acções no âmbito da PCP,
sendo essencial a concessão de suficiente financiamento à
investigação científica relativa ao nível dos recursos
haliêuticos e a outros factores com influência nas populações de peixes.
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b)

O sector da transformação deve ser incluído em todos os
futuros debates sobre rotulagem ecológica.

c)

É necessário incluir princípios específicos para garantir
que o pescado e os produtos da pesca satisfazem requisitos de ausência de contacto com poluentes, devendo esses
princípios ser igualmente válidos para as importações de
países terceiros.
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j)

O futuro plano de acção para compensar as consequências sociais, económicas e regionais da restruturação do
sector das pescas da UE deve incluir medidas específicas
para suprir as necessidades específicas das regiões ultraperiféricas, em conformidade com o disposto no n.o 2 do
artigo 299.o do Tratado.

k)

Embora a consideração futura de sistemas alternativos ao
princípio da estabilidade relativa seja, em princípio,
favoravelmente acolhida, o CR constata que há riscos
ligados a sistemas baseados nas leis do mercado para a
atribuição das quotas, com consequências negativas para
algumas regiões costeiras, se não forem tomadas medidas
de salvaguarda.
Embora a proposta de criação de conselhos consultivos
regionais seja em princípio aprovada, os seus poderes
devem ser alargados possibilitando-lhes preparar e apresentar planos de gestão haliêutica.

d)

Só deveriam ser concedidas ajudas públicas para fins de
segurança e de melhoria da habitalibidade das embarcações de frotas artesanais, e na condição que não se
aumentar a capacidade das frotas.

e)

Embora aprovando a introdução de maiores incentivos à
demolição, o CR interroga-se quanto à reprogramação
dos fundos estruturais em vigor, após a revisão intercalar,
a fim de satisfazer essas despesas.

l)

f)

As derrogações em vigor que limitam o acesso a zonas
como a Shetland Box devem ser mantidas, na pendência
da revisão prevista no artigo 19.o da Proposta de Regulamento do Conselho relativo à conservação e a exploração
sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da política
comum da pesca. O artigo 18.o deve ser alterado em
conformidade.

m) A disposição que concede aos Estados-Membros ou à
Comissão Europeia a discrição de explicar em que
medida tiveram em conta as recomendações ou relatórios
emitidos pelos conselhos consultivos regionais deve ser
substituída por uma obrigação.

g)

h)

i)

O artigo 20.o da Proposta de Regulamento do Conselho
relativo à conservação e à exploração sustentável dos
recursos haliêuticos no âmbito da política comum da
pesca deve incluir disposições sobre a actualização e
posterior revisão periódica das chaves de repartição
(pontos de referência), a fim de reflectir a evolução das
actividades de pesca.
Reconhecimento das acções internacionais realizadas
tendo em vista a eliminação gradual de artes de deriva. A
Comissão Europeia deve adoptar as medidas necessárias
para resolver o problema das capturas acessórias de
golfinhos.
No que se refere a medidas económicas e sociais para
zonas dependentes da pesca, o CR exprime reservas
quanto às propostas de os Estados-Membros reprogramarem os fundos estruturais (salvo parte do IFOP) para
fazerem face às necessidades financeiras dessas zonas.
Os Estados-Membros devem reconhecer as crescentes
necessidades de assistência das zonas dependentes da
pesca e prever dotações apropriadas para essas regiões.

n)

Os acordos de pesca com países terceiros devem corresponder às aspirações e às necessidades desses países em
matéria de desenvolvimento do seu próprio sector da
pesca. Além disso, os acordos devem ser financiados
pelos pescadores comunitários, e não pelo orçamento da
UE.

o)

Sendo o controlo da pesca um instrumento-chave para a
consecução dos objectivos da PCP, o exercício de uma
actividade piscatória baseada na conservação dos recursos
haliêuticos e na abordagem cuidada dos mesmos depende
da adopção de medidas comunitárias de controlo da
pesca.

p)

Dever-se-ia criar uma rede comunitária de fiscalização da
pesca para coordenar os diferentes organismos responsáveis pela sua gestão e fiscalização.

q)

Há que adoptar medidas no quadro da PAC destinadas a
fazer chegar informação sobre os diferentes sistemas de
fiscalização aos organismos envolvidos nos programas de
controlo, bem como medidas que garantam a existência
de suficientes instrumentos de acompanhamento e controlo durante as diferentes fases da actividade piscatória,
da captura à comercialização.

Bruxelas, 12 de Fevereiro de 2003.
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 — Relatório de avaliação do desempenho da iniciativa
eEurope», e

—

a «Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e
Social e ao Comité das Regiões “eEurope 2005: Uma sociedade da informação para todos”»
(2003/C 128/03)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão Europeia «Relatório de avaliação do desempenho da
iniciativa eEurope» (COM(2002) 62 final) e a comunicação da Comissão Europeia «eEurope 2005: Uma
sociedade da informação para todos» (COM(2002) 263 final);
Tendo em conta as decisões da Comissão Europeia de 6 de Fevereiro e de 29 de Maio de 2002 de o
consultar sobre esta matéria, ao abrigo do n.o 1 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 sua Comissão de Cultura e
Educação da elaboração de um parecer sobre a matéria;
Tendo em conta o seu parecer sobre o documento de trabalho da Comissão «Sociedade da Informação e
desenvolvimento regional — Intervenções FEDER 2000-2006: critérios de avaliação do programa»
(SEC(1999) 1217) (CdR 124/2000 fin) (1);
Tendo em conta o seu parecer sobre «Auxiliar as PME na era digital» (COM(2001) 136 final) (CdR 198/
/2001 fin) ( 2);
Tendo em conta o seu parecer sobre «Plano de acção elearning para a educação de amanhã» (COM(2001)
172 final) (CdR 212/2001 fin) ( 3);
Tendo em conta o seu parecer sobre «Segurança das redes e da informação: proposta para uma abordagem
da política europeia» (COM(2001) 298 fin) (CdR 257/2001 fin) (4);
Tendo em conta o seu parecer sobre «eEurope 2002: acessibilidade das redes públicas e respectivo
conteúdo» (COM(2001) 529 final) (CdR 397/2001 fin) ( 5);
Tendo em conta o seu parecer sobre o «Acompanhamento do plano de acção de promoção de uma
utilização mais segura da Internet» e a proposta que altera a Decisão n.o 276/1999/CE que adopta «Um
plano de acção plurianual comunitário de promoção de uma utilização mais segura da Internet e de
combate a conteúdos ilícitos e nocivos nas redes globais» (COM(2002) 152 final) (CdR 140/2002 fin) (6);
Tendo em conta o seu projecto de parecer (CdR 136/2002 rev. 2) adoptado em 28 de Novembro de 2002
pela Comissão de Cultura e Educação (relator: Jyrki Myllyvirta, presidente da câmara de Mikkeli
(FIN/PPE)),
adoptou por unanimidade, na 48.a reunião plenária de 12 e 13 de Fevereiro de 2003 (sessão de 12 de
Fevereiro), o seguinte parecer.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

JO C 22 de 24.1.2001, p. 32.
JO C 19 de 22.1.2002, p. 14.
JO C 19 de 22.1.2002, p. 26.
JO C 107 de 3.5.2002, p. 89.
JO C 278 de 14.11.2002, p. 24.
JO C 73 de 26.3.2003, p. 34.
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Pontos de vista e recomendações do Comité das
Regiões
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Serviços públicos modernos em linha
O Comité das Regiões

Resultados da avaliação comparativa e pontos de partida do plano de
acção
O Comité das Regiões
1.1.
considera que o desenvolvimento equitativo da sociedade da informação, tanto na sua vertente social como
regional, constitui um objectivo central, com vista a oferecer a
todos a oportunidade de beneficiarem das possibilidades
oferecidas pela sociedade da informação, para prevenir o surto
de novos focos de exclusão.
1.2.
tem para si que o facto de o Plano de Acção eEurope
2005 se basear no anterior eEurope 2002 e na respectiva
avaliação dos resultados confere perspectivas a longo prazo
à política comunitária e favorece o desenvolvimento de
instrumentos adequados.
1.3.
associa-se às conclusões políticas do relatório de
avaliação do desempenho da iniciativa eEurope, desejando,
todavia, salientar a importância do reconhecimento das disparidades que se verificam entre as regiões dos Estados-Membros
para a concepção de políticas bem sucedidas.
1.4.
constata que o papel e a responsabilidade independentes das autarquias locais e regionais são cruciais, não só para o
desenvolvimento dos serviços públicos electrónicos interactivos, mas também para a utilização das tecnologias da informação e da comunicação no âmbito da aprendizagem ao
longo da vida (considerando a cultura digital como uma nova
qualificação basilar) e dos cuidados de saúde, para a promoção
da segurança da informação, para o desenvolvimento de
conteúdos culturais e turísticos, de medidas adequadas para
aumentar as possibilidades de utilização dos diferentes serviços
em rede, bem como, naturalmente, para o desenvolvimento
dos processos de interoperabilidade entre administrações e
organizações.
1.5.
incita as autarquias locais e regionais da Europa a
participarem de modo mais activo na divulgação das boas
práticas e no respectivo desenvolvimento, bem como no
aproveitamento em larga escala das possibilidades oferecidas
pelas tecnologias da informação e comunicações e, em particular, a apoiarem, por todos os meios, o desenvolvimento
equitativo da sociedade da informação europeia.
1.6.
deseja chamar a atenção para a necessidade de basear
a concepção da política relativa à sociedade da informação em
análises mais aprofundadas, e em diferentes cenários, do
desenvolvimento dos mercados tecnológicos num futuro próximo.
1.7.
constata que os países candidatos têm feito rápidos
progressos nestes últimos anos e os desafios a que o plano de
acção pretende dar resposta são do mesmo tipo, tanto nos
actuais como nos futuros Estados-Membros.

1.8.
constata que a interoperabilidade entre todos os níveis
administrativos conduz a uma maior transparência, e promove
a aproximação dos cidadãos aos processos de decisão.
1.9.
entende que não se podem desenvolver serviços em
linha da administração pública que satisfaçam as necessidades
dos cidadãos sem uma cooperação alargada ao nível local e
regional que abranja a administração pública e outros serviços,
baseada numa verdadeira vontade de proporcionar um serviço
público.
1.10.
deseja salientar que, além dos serviços em linha
tradicionais, a técnica de comunicações oferece igualmente a
possibilidade de reduzir a burocracia da administração pública,
de tornar a administração mais eficaz e de oferecer serviços
através dos canais de distribuição conforme as necessidades
dos cidadãos.
1.11.
constata que a utilização de serviços públicos em
linha é reduzida e solicita o estabelecimento de medidas
destinadas a sensibilizar para os benefícios dos serviços em
linha. Pode ser também necessário identificar claramente os
obstáculos que limitam a utilização pública desses serviços.
1.12.
entende que a proposta apresentada no plano de
acção relativa à conexão em banda larga dos locais da
administração pública, unidades de cuidados de saúde, diversas
instituições culturais e escolas, até 2005, registou bons progressos, conforme o relatório de avaliação do desempenho da
iniciativa eEurope 2002, mas a realização do objectivo exige
medidas decisivas em todos os níveis.
1.13.
desejaria sugerir que os programas comunitários
poderiam ter em suficiente conta o desenvolvimento de
tecnologias susceptíveis de aproveitar serviços interactivos
da administração pública já operacionais na Internet, ou a
desenvolver no futuro, através da televisão digital e da
tecnologia 3G.
1.14.
recomenda a participação dos cidadãos no desenvolvimento de serviços públicos interactivos.
1.15.
considera que os actores nacionais, as autarquias
locais e regionais têm grande responsabilidade quanto às
possibilidades de aplicação das técnicas de informação e
comunicação no ensino e na aprendizagem, uma vez que, para
se obterem bons resultados, haverá que existir proximidade
aos grupos em causa e que, em muitos países, a educação é
uma actividade central das autarquias locais e regionais. Daí
que uma parte da responsabilidade assumida pelos órgãos de
poder local, regional e nacional se deva concentrar em
proporcionar uma garantia de segurança no acesso dos jovens
e das crianças aos conteúdos e às páginas da Internet, para
evitar que corram qualquer risco susceptível de causar danos
no seu processo de formação e de maturação.
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1.16.
deseja chamar a atenção para o facto de que não se
justifica uma distinção entre sectores público e privado em
matéria de desenvolvimento de serviços para dar resposta às
necessidades dos cidadãos, e que, antes, ambos deverão ser
acessíveis através dos mesmos portais, ou mediante outras
soluções técnicas, tais como os cartões inteligentes.
1.17.
desejaria salientar que, além das importantes medidas
apresentadas pela Comissão, haverá necessidade de dar resposta aos desafios da aprendizagem ao longo da vida, tanto no
sector privado, como nas instituições públicas.
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Uma infra-estrutura segura da informação
O Comité das Regiões
1.24.
entende que, em virtude das suas largas competências,
as autarquias locais e regionais têm um papel central a
desempenhar na aplicação das melhores práticas em matéria
de segurança da informação, bem como no respectivo desenvolvimento, e que a aplicação da interoperabilidade é condição
essencial para uma boa segurança das informações de natureza
administrativa.

1.18.
entende que, além das competências em técnica de
informação, requerem-se, tanto na administração pública
como nas empresas, em particular nos postos de chefia,
maiores competências em matéria de aplicação das técnicas de
informação e comunicação.

1.25.
desejaria ver a implementação de medidas destinadas
a aperfeiçoar os modelos de segurança electrónica, bem como,
em particular, de serviços de aconselhamento e de alerta em
matéria de segurança electrónica para os cidadãos, PME e
serviços da administração pública.

1.19.
considera que, para melhorar a interoperabilidade e a
redução do número de cartões necessários, uma melhor
alternativa a um cartão europeu de cuidados de saúde consistiria no desenvolvimento dos necessários códigos susceptíveis
de serem integrados nos cartões inteligentes já existentes.

1.26.
insta as instituições bancárias e financeiras a criarem
cartões de crédito e outros meios de pagamento electrónico
mais seguros, na medida em que os cidadãos não adoptarão o
comércio electrónico sem a garantia de um alto nível de
segurança.

1.20.
considera positiva a oferta de serviços de saúde aos
cidadãos pela Internet. Neste contexto, é importante que a
Comissão se concentre em primeira linha na prestação de
apoio às iniciativas das entidades executoras nessa área — na
maior parte das vezes locais ou nacionais — sob a forma de
medidas de intercâmbio de experiências, de incentivo, de
transmissão das melhores práticas e de avaliação comparativa
de desempenhos (benchmarking).

1.27.
considera que não se deve exagerar a importância de
um forte código nas comunicações electrónicas, e que a actual
prática de tratar de assuntos, por exemplo, por telefone,
deverá ser possível igualmente no futuro sem necessidade de
assinatura electrónica.

1.21.
não vê com bons olhos, do ponto de vista das
exigências de protecção dos dados, um sistema de número
único pessoal do doente à escala europeia e considera que será
possível conseguir a necessária interoperabilidade mediante o
recurso a soluções nacionais, regionais e locais já existentes.

1.28.
entende que a Comissão deverá investir mais em
técnicas susceptíveis de evitar conteúdos nocivos da Internet,
em particular em computadores utilizados principalmente por
crianças e jovens.

Banda larga
O Comité das Regiões

Um ambiente dinâmico para os negócios electrónicos
O Comité das Regiões
1.22.
desejaria que as relações de proximidade das autarquias locais e regionais com as PME fossem devidamente
aproveitadas nos projectos de desenvolvimento do comércio
electrónico.
1.23.
recomenda que a Comissão uniformize as práticas do
comércio electrónico e dos serviços em linha da administração
pública, bem como o respectivo desenvolvimento, mediante
medidas susceptíveis de aumentar a confiança entre as partes
envolvidas.

1.29.
associa-se às observações da Comissão apresentadas
nas duas comunicações, segundo as quais o mercado não
desenvolveu a oferta de serviços de banda larga em todas as
regiões da Europa como era de esperar. Mostra-se extremamente preocupado na medida em que isso poderá constituir
um grave obstáculo à realização dos objectivos, dado que
aparentemente não será possível oferecer serviços de banda
larga a muitas regiões periféricas de baixa densidade populacional da União.
1.30.
constata que, para aumentar a competitividade da
Europa, torna-se imprescindível a aplicação de todo o potencial
de competências da Europa, o que só será possível se forem
oferecidos aos cidadãos, às empresas e às administrações
públicas serviços de comunicações adequados em todas as
regiões da Europa.
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1.31.
urge a Comissão a efectuar, conforme previsto no
plano de acção, análises aprofundadas das alternativas políticas
oferecidas pela banda larga, bem como dos obstáculos à
respectiva implantação, uma vez que, além dos Estados-Membros, as autarquias locais e regionais também terão
necessidade destes conhecimentos a fim de conceberem as
suas próprias estratégias neste domínio.

1.32.
entende que a televisão digital, em particular, pode
oferecer a novos grupos de cidadãos a possibilidade de acesso
activo a redes de informação.

1.33.
desejaria salientar que, por si sós, a televisão digital e
as redes de telemóveis 3G não resolverão o problema da
acessibilidade aos serviços nas regiões periféricas, uma vez
que, para funcionarem, requerem investimentos em infra-estruturas, tal como as outras tecnologias.

1.34.
recorda que o padrão técnico uniforme MHP (Multimedia Home Platform) pode dar um contributo importante
para a introdução e a difusão da televisão digital na Europa.

1.35.
recomenda que se tenham em conta as necessidades
de serviços de ligação sem fios à Internet nas decisões relativas
às frequências de rádio e às potências de transmissões, em
particular através da tecnologia WLAN, por forma a abranger
as regiões de fraca densidade populacional e periféricas.

1.36.
entende que os investimentos em postes de retransmissão e nas infra-estruturas necessárias à banda larga serão
mais bem sucedidos através de acordos locais entre empresas
e administrações públicas.

1.37.
exige medidas destinadas a pôr termo às emissões de
televisão analógica, com base nas realidades, e exige que, no
contexto da televisão digital, se garanta, em particular, a
continuidade das principais televisões regionais e locais, por
forma a salvaguardar a cultura regional e local e outros
conteúdos de interesse regional.
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Desenvolvimento, análise e difusão das boas práticas

O Comité das Regiões

1.40.
propõe que se reconheça o importante papel do nível
local e regional na realização dos objectivos do plano de
acção e como construtor prático da sociedade da informação
europeia, através da realização de conferências e seminários, e
nas medidas de divulgação de boas práticas.

1.41.
desejaria uma maior transparência dos programas
comunitários e o desenvolvimento de modalidades de divulgação das experiências, independentemente dos instrumentos
financeiros que contribuem para a sua realização.

1.42.
deseja chamar a atenção para a boa cooperação
prática que já prevalece entre os níveis local e regional dos
Estados-Membros e dos países candidatos, mediante a qual se
poderiam promover os objectivos do plano de acção eEurope
e intensificar os intercâmbios de informação sobre as diversas
experiências.

1.43.
entende que o aperfeiçoamento das boas práticas,
como modelos de aplicação, por exemplo, baseados em
códigos de origem transparentes, promoverá a divulgação das
mesmas, em particular entre as organizações mais pequenas.

Avaliação de desempenhos

O Comité das Regiões

1.44.
considera que seria possível obter uma melhor visão
dos progressos da competitividade europeia, caso o acompanhamento dos progressos dos serviços em linha fosse alargado
por forma a medir a capacidade da administração pública para
aproveitar a tecnologia da informação, na sua globalidade, na
reforma dos serviços e das estruturas.

1.38.
deseja salientar a responsabilidade dos Estados-Membros em matéria de realização de modernas redes de informação acessíveis em todas as regiões, por exemplo, mediante
financiamentos específicos, condições vinculadas à concessão
de licenças, ou mediante a imposição de obrigações às
empresas com posição dominante no mercado.

1.45.
desejaria que fossem envidados todos os esforços por
forma que os países candidatos à adesão pudessem ter uma
participação activa na realização do plano de acção eEurope
ainda antes da respectiva adesão e constata que é mínima a
participação dos países candidatos na elaboração da avaliação
do desempenho da iniciativa.

1.39.
recomenda uma certa flexibilidade por parte dos
programas de execução do plano de acção, tanto ao nível
nacional como comunitário, por forma a possibilitar a sua
eficaz integração nas diferentes estratégias de desenvolvimento
regionais e locais.

1.46.
constata que os novos indicadores regionais apresentados oferecem interessantes possibilidades de comparar o
desenvolvimento entre as diferentes regiões da Europa e
contribuirão para a definição das prioridades correctas das
estratégias regionais.
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Um mecanismo de coordenação das e-políticas

desenvolvimento regional, se encontre representada no grupo
directivo eEurope.

O Comité das Regiões

Financiamento

1.47.
fazendo referência à posição central das autarquias
locais e regionais na realização do plano de acção, propõe que
na composição do grupo directivo eEurope a estabelecer se
tenha em suficiente conta a situação local e regional e se
reconheçam as respectivas necessidades.
1.48.
considera importante que a perícia adquirida através
da realização dos programas dos fundos estruturais, em
matéria de necessidades locais e regionais e de estratégias de

O Comité das Regiões
1.49.
propõe que uma parte suficientemente importante
dos instrumentos de financiamento do plano de acção se
destine ao desenvolvimento de produtos e serviços nas regiões
periféricas, uma vez que estas regiões com condições excepcionais, em virtude da situação geográfica e da estrutura social,
têm necessidades específicas e que o desenvolvimento de todas
as partes componentes da União é uma pré-condição para a
realização dos objectivos de política social e económica do
plano de acção.

Bruxelas, 12 de Fevereiro de 2003.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE
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Parecer do Comité das Regiões sobre a «Proposta de decisão do Conselho que adopta um
programa plurianual (2003-2005) de acompanhamento do eEurope, difusão das boas práticas e
reforço da segurança das redes e da informação (Modinis)»
(2003/C 128/04)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho de adoptar um programa plurianual (2003-2005) de
acompanhamento do eEurope, difusão das boas práticas e reforço da segurança das redes e da informação
(Modinis) (COM(2002) 425 final — 2002/0187 (CNS));
Tendo em conta a decisão da Comissão Europeia de 26 de Julho de 2002 de o consultar, sobre o assunto,
ao abrigo do n.o 1 do artigo 265. o do Tratado que institui a Comunidade Europeia;
Tendo em conta a decisão da Mesa, de 14 de Maio de 2002, de incumbir a Comissão de Cultura e
Educação da elaboração do correspondente parecer;
Tendo em conta o seu parecer sobre a sociedade da informação e o desenvolvimento regional —
Intervenções FEDER 2000-2006: Critérios de avaliação, relator: Tögel (CdR 124/2000 fin) (1);
Tendo em conta o seu parecer sobre a comunicação da Comissão sobre segurança das redes e das
informações: proposta de política europeia, relatora: Barrero-Florez (CdR 257/2001 fin) (2);
Tendo em conta o seu parecer sobre a comunicação da Comissão Europeia respeitante ao seguimento a
dar ao plano de acção para fomentar uma utilização mais segura da Internet e a Proposta de decisão do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão n.o 276/1999/CE que adopta um plano de acção
comunitário plurianual para fomentar uma utilização mais segura da Internet através do combate aos
conteúdos ilegais e lesivos nas redes mundiais, relator Luigi Sergio Ricca (CdR 140/2002 fin) ( 3);
Tendo em conta o seu projecto de parecer adoptado em 28 de Novembro de 2002 pela Comissão de
Cultura e Educação (CdR 252/2002 rev. 2) (relator: Dieter Schiffmann, deputado do Parlamento do
Estado federado da Renânia-Palatinado (D/PSE)),
adoptou por unanimidade, na 48.a reunião plenária de 12 e 13 de Fevereiro de 2003 (sessão de 12 de
Fevereiro), o seguinte parecer.

1.

Pontos de vista do Comité das Regiões

O Comité das Regiões

1.1.
manifesta-se convicto da necessidade de alcançar os
objectivos do plano de acção eEurope 2005, salienta a enorme
importância das prioridades para a administração pública em
linha, para a aprendizagem electrónica, para os cuidados de
saúde em linha e para o comércio electrónico, assim como
para a segurança da infra-estrutura de informação e para o
desenvolvimento do acesso em banda larga, e defende em
particular a execução de um programa de apoio à aplicação e
ao controlo do cumprimento dos objectivos do plano de
acção;

( 1) JO C 22 de 24.1.2001, p. 32.
( 2) JO C 107 de 3.5.2002, p. 89.
( 3) JO C 73 de 26.3.2003, p. 34.

1.2.
reitera a convicção já expressa no seu parecer sobre a
«Sociedade da informação e o desenvolvimento regional» ( 4) de
que são sobretudo as autarquias locais e regionais que, a nível
europeu, planificam, realizam, asseguram e financiam as
medidas concretas para a concretização da sociedade da
informação, designadamente através de iniciativas regionais
no terreno;

1.3.
preconiza, em vista da importância dessa missão, que
as autarquias locais e regionais sejam melhor integradas nos
processos de controlo e de acompanhamento do eEurope do
que previsto no programa;

(4 ) CdR 124/2000 fin.
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1.4.
partilha da conclusão de que os progressos na execução
do eEurope, sobretudo no que concerne à promoção de
serviços, de aplicações e de conteúdos, ao desenvolvimento da
infra-estrutura de banda larga e às questões ligadas à segurança,
devem ser comparados e de que é necessário definir um
procedimento para proceder a essa comparação;

1.5.
salienta por isso a necessidade de prever um mecanismo de acompanhamento e de intercâmbio de experiências
que permita aos Estados-Membros comparar os seus desempenhos, salvaguardando porém que esse mecanismo deve
incluir uma forte dimensão local e regional, uma vez que o
êxito da execução a nível local e regional é um pré-requisito
importante para o sucesso do eEurope;

1.6.
sublinha em particular a importância da aferição de
desempenhos (processo de benchmarking) para uma melhor
compreensão e promoção dos progressos na execução e da
comparação dos desempenhos individuais;

1.7.
entende que o benchmarking no eEurope 2005 deve
procurar desenvolver métodos uniformes para todos os Estados-Membros, tomar em consideração os dados actuais e
aproveitar as bases de dados disponíveis nos Estados-Membros
e apela, no interesse de uma avaliação mais correcta, a que
sejam utilizados igualmente dados dos EUA;

1.8.
considera que no benchmarking deveriam ser incluídas,
para além das iniciativas nacionais, também as das autarquias
locais e regionais no âmbito do eEurope;

1.9.
salienta a necessidade de complementar as medidas
nacionais de execução do programa eEurope através da aferição
de desempenhos e da difusão de boas práticas e apela a que
sejam igualmente incluídas as medidas dos níveis local e
regional;

1.10.
considera que o programa poderá contribuir também
para a redução das diferenças entre as regiões através da
concretização da sociedade da informação e que especialmente
a difusão de boas práticas pelas regiões beneficiará as regiões
menos favorecidas e as regiões industrialmente menos desenvolvidas;

1.11.
recorda que a recolha e a análise de dados devem
incluir também indicadores regionais dada a necessidade de ter
em conta o nível regional;

1.12.
julga pertinente a participação dos Estados-Membros
no financiamento de projectos municipais de desenvolvimento
das infra-estruturas de banda larga locais e exorta a Comissão
a apoiar o intercâmbio de experiências a nível local e regional
para difusão das melhores práticas;
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1.13.
destaca em especial a apreciação da Comissão quanto
à necessidade de uma ampla disponibilidade de conexões de
banda larga e partilha da conclusão de que essas conexões
terão efeitos benéficos para a actividade económica e de que o
eEurope deve promover em particular a disponibilidade das
conexões de banda larga nas administrações públicas, nas
escolas e nos serviços de saúde;

1.14.
salienta a importância da segurança das redes e da
informação e da manutenção da mesma para o desenvolvimento económico e social e chama particularmente a atenção
para as conclusões do seu parecer sobre a Comunicação
respeitante à Segurança das redes e da informação — Proposta
de abordagem de uma política europeia ( 1) e o seu parecer
sobre a Comunicação da Comissão Europeia respeitante ao
seguimento a dar ao plano de acção para fomentar uma
utilização mais segura da Internet e a Proposta de decisão do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão
n.o 276/1999/CE que adopta um plano de acção comunitário
plurianual para fomentar uma utilização mais segura da
Internet através do combate aos conteúdos ilegais e lesivos nas
redes mundiais, relator Luigi Sergio Ricca ( 2);
1.15.
sublinha em especial a necessidade de apoiar as
medidas nacionais com vista a uma maior segurança das redes
e da informação;

1.16.
acentua, porém, ao mesmo tempo a responsabilidade
que deve caber também às autoridades locais e regionais no
desenvolvimento de medidas políticas no domínio da segurança das redes e da informação;
1.17.
considera, nesta ordem de ideias, que entre os objectivos do programa se deveriam contar também a melhoria das
medidas locais e regionais de reforço da segurança das redes e
da informação e um maior desenvolvimento das redes em
banda larga;

1.18.
com vista ao reforço da segurança das redes e da
informação, salienta que também devem ser apoiadas as
medidas de sensibilização a nível local e regional;
1.19.
realça a necessidade de analisar as consequências
económicas e sociais da sociedade da informação, nomeadamente no que toca a possíveis repercussões a nível local e
regional;

1.20.
considera que o comité que deverá assistir a Comissão
na execução do programa e sua coordenação com outros
programas comunitários deve ser composto também por
representantes do nível regional e local;

(1 ) CdR 257/2001 fin.
(2 ) CdR 140/2002 fin.
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1.21.
questiona-se se as dotações previstas para a execução
do programa serão suficientes e entende que a adequação das
dotações deve ser considerada à luz das anteriores experiências
e que para tal deve ser tida em consideração a questão da
participação dos países candidatos;
1.22.
apela a que as medidas sejam alargadas aos
países candidatos dado que este domínio assume especial
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importância para a preparação desses países para a
adesão;

1.23.
apela a que o relatório de avaliação dos resultados do
programa previsto na proposta seja apresentado igualmente
ao Comité das Regiões.

2. Propostas de recomendações do Comité das Regiões

Recomendação 1

Considerando (8)
Proposta da Comissão

Alteração do CR

(8)
É necessário criar um mecanismo de monitorização e de intercâmbio de experiências que possibilite
aos Estados-Membros compararem e analisarem os desempenhos e avaliarem os progressos realizados em
relação ao plano de acção eEurope. Tal mecanismo
permitirá aos Estados-Membros uma melhor exploração
do potencial económico e industrial do desenvolvimento
tecnológico, em particular na área da sociedade da
informação.

(8)
É necessário criar um mecanismo de monitorização e de intercâmbio de experiências que possibilite
aos Estados-Membros, às regiões e aos municípios
compararem e analisarem os desempenhos e avaliarem
os progressos realizados em relação ao plano de acção
eEurope. Tal mecanismo permitirá aos Estados-Membros,
às regiões e aos municípios uma melhor exploração do
potencial económico e industrial do desenvolvimento
tecnológico, em particular na área da sociedade da
informação.

Justificação

Um tal mecanismo tem igualmente de ter em conta a dimensão local e regional. O êxito do plano de acção está
directamente relacionado com a aplicação eficaz das medidas aos níveis local e regional.

Recomendação 2
Considerando (9)
Proposta da Comissão

Alteração do CR

(9)
A aferição de desempenhos permite que cada
Estado-Membro verifique se as iniciativas nacionais
lançadas no quadro do plano de acção eEurope produzem resultados comparáveis aos dos outros Estados-Membros e exploram cabalmente o potencial das tecnologias.

(9)
A aferição de desempenhos permite que os Estados-Membros, as regiões e os municípios verifiquem se
as iniciativas nacionais e as iniciativas das autarquias
locais e regionais lançadas no quadro do plano de
acção eEurope produzem resultados comparáveis aos
dos outros Estados-Membros e exploram cabalmente o
potencial das tecnologias.
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Justificação
Tal sublinha a importância do papel das regiões e autarquias locais na aplicação do programa.
Recomendação 3
Considerando (10)
Proposta da Comissão

Alteração do CR

A acção dos Estados-Membros no quadro do plano de
acção eEurope pode ser reforçada com a difusão das boas
práticas. No domínio da aferição de desempenhos e das
boas práticas, o valor acrescentado europeu consiste
na avaliação comparativa dos resultados de decisões
alternativas, medidos com base numa metodologia
comum de monitorização e análise.

A acção dos Estados-Membros e dos níveis regional e
local no quadro do plano de acção eEurope pode ser
reforçada com a difusão das boas práticas. No domínio
da aferição de desempenhos e das boas práticas, o valor
acrescentado europeu consiste na avaliação comparativa
dos resultados de decisões alternativas, medidos com
base numa metodologia comum de monitorização e
análise.

Justificação
Visa-se reforçar, precisamente, a acção dos níveis local e regional.
Recomendação 4
Considerando (12)
Proposta da Comissão

Alteração do CR

A segurança das redes e da informação é condição prévia
para o desenvolvimento de um ambiente seguro para as
transacções. A complexidade de que se reveste a segurança das redes e da informação implica que, ao definirem as políticas neste domínio, as autoridades locais e
nacionais, bem como as autoridades europeias nos casos
adequados, deverão ter em conta um conjunto de
aspectos políticos, económicos, organizacionais e técnicos e estar conscientes da natureza descentralizada e
global das redes de comunicação.

A segurança das redes e da informação é condição prévia
para o desenvolvimento de um ambiente seguro para as
transacções. A complexidade de que se reveste a segurança das redes e da informação implica que, ao definirem as políticas neste domínio, as autoridades locais,
regionais, e nacionais, bem como as autoridades europeias nos casos adequados, deverão ter em conta um
conjunto de aspectos políticos, económicos, organizacionais e técnicos e estar conscientes da natureza descentralizada e global das redes de comunicação.

Justificação
Também as autoridades regionais devem ser tomadas em consideração.
Recomendação 5
Considerando (13)
Proposta da Comissão

Alteração do CR

Para serem mais eficazes, as medidas de segurança
deverão integrar uma abordagem europeia, não obstaculizar o bom funcionamento do mercado interno, assentar
numa cooperação reforçada entre Estados-Membros e
países terceiros e reforçar a capacidade de inovação e de
concorrência a nível global das empresas europeias. As
acções de sensibilização lançadas pelos Estados-Membros
com o objectivo de reforçar a segurança das redes e
da informação deverão ser apoiadas, em particular
organizando a nível europeu a recolha de dados, a análise
e a difusão das boas práticas em matéria de soluções de
longo prazo para os riscos de segurança existentes e
emergentes.

Para serem mais eficazes, as medidas de segurança
deverão integrar uma abordagem europeia, não obstaculizar o bom funcionamento do mercado interno, assentar
numa cooperação reforçada entre Estados-Membros e
países terceiros e reforçar a capacidade de inovação e de
concorrência a nível global das empresas europeias. As
acções de sensibilização lançadas pelos Estados-Membros
e pelos níveis local e regional com o objectivo de reforçar
a segurança das redes e da informação deverão ser
apoiadas, em particular organizando a nível europeu a
recolha de dados, a análise e a difusão das boas práticas
em matéria de soluções de longo prazo para os riscos de
segurança existentes e emergentes.
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Justificação
O necessário apoio das acções de sensibilização deve incluir igualmente os níveis local e regional.

Recomendação 6
Artigo 1.o, alínea c)
Proposta da Comissão

Alteração do CR

analisar as consequências económicas e sociais da sociedade da informação com vista a determinar as intervenções políticas adequadas, nomeadamente no que se
refere à competitividade industrial e à coesão;

analisar as consequências económicas e sociais da sociedade da informação com vista a determinar as consequências a nível local e regional e as intervenções
políticas adequadas, nomeadamente no que se refere à
competitividade industrial e à coesão;

Justificação
As consequências da sociedade da informação fazem-se sentir, precisamente, a nível local e regional.

Recomendação 7
Artigo 1.o , alínea d)
Proposta da Comissão

Alteração do CR

reforçar a acção nacional e europeia no sentido de
melhorar a segurança das redes e da informação e
promover a implantação da banda larga.

reforçar a acção nacional, regional, local e europeia no
sentido de melhorar a segurança das redes e da informação e promover a implantação da banda larga.

Justificação
A acção local e regional adquire especial importância.

Recomendação 8
Artigo 1.o, quarto parágrafo
Proposta da Comissão

Alteração do CR

O programa deverá igualmente proporcionar um quadro
comum para a interacção complementar ao nível europeu dos níveis nacional, regional e local.

O programa deverá igualmente proporcionar um quadro
comum para a interacção complementar ao nível europeu dos níveis nacional, regional e local. O programa
deve incluir os países candidatos.
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Justificação
A par de todo o sector da sociedade da informação, também a preparação para a adesão à UE é de grande
importância, devendo os países candidatos ser integrados atempadamente.

Recomendação 9
Artigo 2.o, alínea a)
Proposta da Comissão

Alteração do CR

recolha e análise de dados com base num novo conjunto
de indicadores de referência, incluindo quando adequado
indicadores regionais. Deverão merecer atenção especial
os dados relacionados com os objectivos-chave do Plano
de Acção eEurope 2005;

recolha e análise de dados com base num novo conjunto
de indicadores de referência, incluindo quando adequado
indicadores regionais. Deverão merecer atenção especial
os dados relacionados com os objectivos-chave do Plano
de Acção eEurope 2005. A recolha e análise de dados
deve abranger também os países candidatos;

Justificação
A importância da sociedade da informação para os países candidatos requer igualmente uma análise atempada.

Recomendação 10
Artigo 6.o, n.o 1
Proposta da Comissão

Alteração do CR

A Comissão será assistida por um comité composto por
representantes dos Estados-Membros e presidido pelo
representante da Comissão.

A Comissão será assistida por um comité composto por
representantes dos Estados-Membros, das regiões e dos
municípios e presidido pelo representante da Comissão.

Justificação
Tal tem em conta a importância da acção regional e local na aplicação bem-sucedida do programa.

Recomendação 11
Artigo 7.o, n.o 4
Proposta da Comissão

Alteração do CR

No termo do programa, a Comissão apresentará ao
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social um relatório de avaliação dos resultados
obtidos na execução das acções referidas no artigo 2.o

No termo do programa, a Comissão apresentará ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité das
Regiões e ao Comité Económico e Social um relatório de
avaliação dos resultados obtidos na execução das acções
referidas no artigo 2.o

29.5.2003

PT

Jornal Oficial da União Europeia

C 128/25

Justificação
Tendo em conta a importância dos níveis local e regional no êxito da aplicação, o CR tem de ser envolvido.

Bruxelas, 12 de Fevereiro de 2003.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE

Relatório do Comité das Regiões sobre a «A política comunitária para as zonas de montanha»
(2003/C 128/05)
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Quadro geral

Definição de zona de montanha

Inúmeras são as definições de zona de montanha, mas
nenhuma goza de aceitação unânime nem é utilizada sistematicamente. Cada uma delas destaca uma ou várias vertentes
específicas à qual é dada especial relevância. Algumas destas
definições são evocadas adiante.

1.1.1. O b j e c t i v o s d a D i r e c t i v a 7 5 / 2 6 8 / C E E
A Directiva 75/268/CEE visava reduzir as diferenças de
rendimento de que sofriam os agricultores nas zonas de
montanha e nas zonas desfavorecidas em relação às demais
regiões europeias. Trata-se, de um modo geral, de compensar
as desvantagens naturais de carácter permanente de regiões
que representam 25 % da superfície agrícola utilizada, 15 %
das explorações da Comunidade e 12 % da produção agrícola
comunitária, bem como manter e, na medida do possível,
modernizar a actividade agrícola naquelas regiões.
A diversificação dos incentivos no âmbito da política das
estruturas propunha-se, pois, evitar que as transformações
estruturais se realizassem sobretudo nas regiões mais ricas e
dinâmicas. Nas zonas de montanha a altitude implica condições climatéricas difíceis e um ciclo vegetativo curto; por
outro lado, a inclinação do terreno não favorece a mecanização
da agricultura, a que cresce o facto de que nas zonas
desfavorecidas os solos são amiúde mais pobres e os esforços
realizados para retirar maior rendimento acabam por ser
desproporcionados em relação aos resultados obtidos.
Manter a actividade agrícola a longo prazo nestas zonas
depende, por conseguinte, em última análise, da obstinação
dos agricultores. A ajuda que lhes é concedida extravasa, por
um lado, o âmbito estritamente agrícola e favorece também a
conservação da paisagem, a protecção contra a erosão, a
satisfação de exigências ligadas ao turismo e a manutenção de
uma densidade demográfica satisfatória em regiões que correm
o risco de despovoamento.

1.1.2. R e g u l a m e n t o ( C E ) n . o 1 2 5 7 / 1 9 9 9 d o
C on se lh o
O artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 1257/1999 sobre o
apoio do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola
(FEOGA) ao desenvolvimento rural dá a seguinte definição:
«1. Entende-se por zonas de montanha as que se
caracterizam por uma considerável limitação das possibilidades de utilização da terra e por um considerável aumento
do custo do trabalho, devido:
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—

à existência de condições climatéricas muito difíceis
resultantes da altitude, que se traduzam por um
período vegetativo sensivelmente encurtado, ou

—

a altitudes inferiores, à presença na maior parte
do território de fortes inclinações que impeçam a
utilização de máquinas ou exijam a utilização de
equipamento específico muito oneroso, ou

—

à combinação deste dois factores, quando a importância das desvantagens resultantes de cada um deles
considerado separadamente seja menos acentuada,
desde que essa combinação dê lugar a uma desvantagem equivalente.

2.
As zonas situadas a Norte do paralelo 62 e certas
zonas adjacentes são equiparadas a zonas de montanha.»
Este regulamento substitui o Regulamento (CE) n.o 950/97 do
Conselho, de 20 de Maio de 1997, relativo à melhoria da
eficácia das estruturas agrícolas que, por seu turno, havia
substituído o Regulamento (CEE) n.o 2328/91 do Conselho, de
15 de Julho de 1991, relativo à melhoria da eficácia das
estruturas agrícolas e a Directiva 75/268/CEE do Conselho, de
28 de Abril de 1975, sobre uma política para a agricultura
de montanha e de determinadas zonas desfavorecidas. Este
regulamento consta, aliás, da Declaração 37 apensa às Actas
de Adesão da Finlândia e da Suécia, que reconhece a existência
de desvantagens naturais permanentes derivadas da latitude —
e que, do ponto de vista agrícola, se manifestam em períodos
de cultivo curtos — equivalentes às das zonas de grande
altitude.
O regulamento precisa os critérios gerais de classificação
(altitudes, forte declive ou combinação destes dois factores),
mas não estabelece nenhum nível mínimo a respeitar pelos
Estados-Membros. Com efeito, no quadro de uma cada vez
mais lata aplicação da subsidiariedade, compete doravante
mais às autoridades nacionais ou regionais estabelecer os níveis
que devem respeitar-se e proceder à classificação das zonas
segundo critérios comunitários de base.
A interpretação mais frequente dois primeiros critérios nos
Estados-Membros e nas regiões é a seguinte:
—

a altitude que pode determinar condições climáticas
muito rigorosas situa-se acima dos 600-800 metros (para
cada município ou parte do seu território);

—

as encostas íngremes que impossibilitam a mecanização
ou requerem material particularmente oneroso apresentam uma inclinação superior, em média, por km2, a 20 %
(11° 18').

Segue-se a tabela dos dados de 1986 sobre as zonas de
montanha e desfavorecidas no que se refere à superfície
agrícola útil (trata-se de uma classificação segundo critérios
constantes da Directiva 75/268/CEE). Por isso, a maior parte
das zonas classificadas como zonas de montanha na Finlândia
e na Suécia correspondem a zonas nórdicas frias, e só cerca de
150 000 correspondem realmente a zonas montanhosas.
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Estado

-1SAU total
(Mha)

-2SAU zona
desfavorecida
(Mha)
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-3% de 2) su 1)

-4SAU montanha
(Mha)

-5% de 4) su 1)

Bélgica

1,357

0,3

22,1

—

—

Dinamarca

2,770

—

—

—

—

Alemanha

17,015

8,5

50,0

0,34

1,8

6,408

5,3

82,7

3,91

60,9

Espanha

26,330

19,5

74,1

7,50

28,5

França

30,011

13,9

46,3

5,30

17,7

Irlanda

4,892

3,5

71,6

—

—

16,496

8,8

53,4

5,22

31,5

Luxemburgo

0,127

0,1

78,7

—

—

Países Baixos

2,011

0,1

5,0

—

—

Portugal

3,998

3,4

85,0

1,23

30,0

18,658

8,3

44,5

—

—

Áustria

3,524

2,4

68,1

2,0

56,8

Finlândia

2,549

2,2

86,3

1,41

54,9

Suécia

3,634

1,9

52,3

0,53

13,8

139,780

78,2

56,0

27,44

19,5

Grécia

Itália

Reino Unido

Total

1.1.3. P a r e c e r d e i n i c i a t i v a d o C o m i t é E c o n ó m i c o e S oc ia l ( C E S 4 61 /8 8 )

No relatório de informação da Secção de Desenvolvimento
Regional sobre «Uma política para as zonas de montanha», o
Comité Económico e Social estabeleceu uma uniformização
semântica do conceito de «zona de montanha» que contempla
toda as gama de situações geofísicas, climáticas, ecológicas e
socioeconómicas que caracterizam a montanha europeia. Por
conseguinte, o parecer de iniciativa CES 461/88 estabeleceu a
seguinte definição de carácter metodológico e prático:

«Considera-se zona de montanha “uma entidade geográfica,
ambiental, socioeconómica e cultural, na qual as desvantagens decorrentes da altitude e de outros factores naturais
devem ser relacionadas com condicionantes de tipo socioeconómico, com a situação de desequilíbrio do território e
com o grau de degradação do ambiente”.»

A partir desta definição, o Comité Económico e Social reuniu
os critérios que cada Estado-Membro utiliza para definir as
zonas de montanha na acepção da supracitada Directiva
75/268/CEE e procurou afiná-los distinguindo, na medida do
possível, as zonas predominantemente de montanha em
«sentido restrito» (regiões ou municípios com pelo menos 66 %
de território montanhoso) e zonas parcialmente de montanha
em «sentido lato» (regiões que têm entre 33 % e 66 % de
território montanhoso).
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Critérios

Representatividade(***)
Zonas preZonas de dominantemente
montanha de montanha
(> 66 %)

Altitude

Declive

Outros critérios

B

300 m

—

—

—

—

D (*)

700 m

—

Desvantagem
geoclimática

27,3 %

6,5 %

E

1 000 m

< 20 %

Desnível > 400 m

26,0 %

—

F

700 m
Vosgos 600 m

< 20 %

—

21,0 %

—

200 m

—

—

—

—

600/700 m

Forte declive

—

49,4 %

28,2 %

240 m

—

—

23,3 %

—

IRL
I
UK (**)

(*) Alemanha, com exclusão da DDR.
(**) Reino Unido, excluída a Irlanda do Norte.
(***) Parcela da zona relativamente à superfície do país.

Com base no relatório atrás mencionado, o Comité Económico
e Social emitiu um parecer de que passamos a transcrever o
seguinte:

b)

«É absolutamente necessária uma homogeneização dos
critérios jurídicos de classificação das zonas de montanha,
até agora adoptados quer pelos Estados-Membros quer
pela Comunidade; e isto para procurar eliminar eventuais
distorções de concorrência entre empresas de diferentes
Estados-Membros. Uma tal homogeneização requer um
conjunto de critérios definidos a nível comunitário, que
englobe os diversos factores de “handicap”, naturais e
socioeconómicos, como é sugerido pela definição formulada no ponto 1.1.
Os parâmetros a considerar na sua definição são:
a)

as desvantagens naturais: Não devem considerar-se
apenas as referidas na Directiva 75/268/CEE (altitude,
declive e associação destas duas variáveis), mas
também:
—

no que se refere ao clima, para além da altitude
devem ainda considerar-se a latitude e a situação
geográfica,

—

no que se refere aos aspectos morfológicos
e pedológicos, para além do declive devem
considerar-se outros critérios como o relevo, a
natureza dos solos, etc.;

c)

as desvantagens socioeconómicas:
—

a fraca densidade populacional,

—

o isolamento devido ao afastamento em relação
aos grandes centros urbanos, económicos e
políticos,

—

da excessiva dependência da actividade agrícola
por parte da população,

—

a insuficiência de mercados para as zonas vizinhas de países extra-comunitários nos casos em
que se verificam dificuldades no sector das
comunicações;

a intensidade da degradação do ambiente
A associação, nas diferentes situações, das variáveis
referidas permite definir o território como “zona de
montanha” e faz variar os limites de altitude a partir
dos quais um território pode ser considerado de
montanha. Do que foi dito ressalta o facto de as
opções, os parâmetros e associações de diferentes
factores não poderem ser homogéneos em toda a
Comunidade, devendo sim ser adaptados às diferentes
situações. (...).
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A maior parte das leis nacionais, bem como a própria
Directiva 75/268/CEE, refere-se à delimitação das
zonas de montanha com base nos territórios dependentes das povoações ou a parte destes. Tal facto
deu origem, em muitos casos, a uma excessiva e
significativa fragmentação do território, factor a ter
em consideração. As medidas destinadas às zonas de
montanha devem prever intervenções em determinadas zonas encaradas como um todo (dados os problemas de integração entre as zonas de montanha e as
zonas limítrofes) que englobem a zona de montanha
propriamente dita e as zonas imediatamente contíguas que constituem com aquela uma mesma entidade geográfica, económica e social. (...).»

A Carta dos Solos, recentemente adoptada pela Agência
Europeia dos Solos, poderá ser utilizada no caso vertente para
definir novos critérios de demarcação das zonas de montanha.

1.1.4. P r o g r a m a d a s N a ç õ e s U n i d a s p a r a o
A mbien t e

Dado que o ano de 2002 foi declarado Ano Internacional das
Montanhas, o programa das Nações Unidas para o Ambiente
propôs-se definir os conceitos de montanha e de zona de
montanha:

«A altitude o declive e os gradientes ambientais decorrentes
destes dois parâmetros são os factores essenciais da
definição, mas a maneira como se associam é complexa.
Estabelecer apenas limites de altitude significa excluir quer
os sistemas montanhosos mais antigos quer os menos
elevados, determinando ao mesmo tempo a inclusão de
zonas relativamente elevadas com baixo relevo topográfico
e escassos gradientes ambientais. Utilizar como critério o
declive, exclusivamente ou em associação com a altitude,
pode resolver este último problema mas não o primeiro.»

De acordo com os dados disponíveis à escala mundial, foi
estabelecida a seguinte classificação:

C 128/29

—

altitude entre 2 500 e 3 500 metros;

—

altitude entre 3 500 e 4 500 metros;

—

altitude superior a 4 500 metros.

1.2. Importância das zonas de montanha na Europa
Em comparação com outros continentes, a União Europeia
dispõe de uma grande extensão de maciços montanhosos
muito diversificados que vão das regiões árcticas até ao
Mediterrâneo, passando pelos Alpes e outros maciços montanhosos nas zonas de clima temperado. As áreas de montanha
cobrem aproximadamente 38,8 % da superfície total da UE.
Representam um património muito específico de recursos
vitais para toda a Europa: água, florestas, espécies e «habitats»
raros, raízes culturais únicas, e zonas de recursos naturais e de
lazer, etc.
Podem distinguir-se quatro grupos de zonas de montanha na
UE:
—

zonas de montanha e similares (zonas árcticas) do Norte
da Europa (Finlândia, Suécia, Escócia);

—

zonas de montanha da Europa temperada: Cordilheira
Cantábrica, Pirinéus, Maciço Central, Jura, Vosgos, Floresta Negra, Alpes, Ardenas, Gales, etc.;

—

montanhas mediterrâneas: Maciço Ibérico, Apeninos,
montanhas da Grécia continental e insular e as das
grandes ilhas de Creta, Sicília, Sardenha Córsega e
Maiorca;

—

montanhas-ilhas periféricas e algumas regiões ultraperiféricas como os arquipélagos atlânticos (região macaronésica com as Canárias, Açores e Madeira) e os departamentos ultramarinos (Guadalupe, Martinica, Reunião e Guiana
francesa).
Importância das zonas de montanha

B
D

360 000 ha, o que representa aproximadamente 4 % das
zonas desfavorecidas

GR

50 % do território nacional
90,8 % das florestas em zonas de montanha
79,5 % das pastagens em zonas de montanha

—

—

—

altitude entre 200 e 1 000 metros e variação de altitude
superior a 300 metros;

altitude entre 1 000 e 1 500 metros e declive superior a
5° ou variação de altitude superior a 300 metros;

altitude entre 1 500 e 2 500 metros e declive superior
a 2°;

46 % dos terrenos agrícolas em zonas de montanha
3 293 povoações em zonas de montanha (59,8 % do território
nacional)
10,2 % da população nacional em zonas de montanha
Densidade de população das zonas de montanha: 36 hab/km2
(média nacional: 74 hab/km2 )
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Importância das zonas de montanha

E

38 % do território nacional

Importância das zonas de montanha

FIN

88 % das florestas do território nacional

151 313 km 2 (45 % do território nacional)
95 % dos pastos do território nacional

16 % das terras agrícolas

85 % das terras agrícolas em zonas desfavorecidas e 6 % em
regiões de montanha

35,7 % das povoações em zonas de montanha

F
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aprox. 6,3 milhões de habitantes em zonas de montanha (ou
seja 16 % da população nacional)

441 povoações em zonas desfavorecidas e isoladas, 94 cidades
em zonas desfavorecidas e 10 cidades em zonas isoladas

Densidade de população das zonas de montanha: 32,7 hab/
/km2

3,5 milhões de habitantes em zonas desfavorecidas (ou seja
68 % da população nacional, 9 % em zona de montanha)

17,4 % do território nacional

Densidade de população em zonas de montanha: 2,6 hab/
/km2 (16 hab/km2 média nacional,

33,7 % das florestas do território nacional
31,4 % das terras agrícolas

S

6 128 (17 %) das povoações em zonas de montanha e
92 cidades em zonas de montanha

5 % da população em zonas de montanha
Densidade de população das zonas de montanha: 2 hab/km2

aprox. 3,6 milhões de habitantes em zona de montanha (ou
seja 7,7 % da população nacional)

UK

Densidade de população das zonas de montanha: 31 hab/km2
(< 2/3 da média nacional)

Fonte: Dados extraídos do estudo do Parlamento Europeu: «Para uma política
europeia das regiões de montanha: problemas, impacto das medidas e
adaptações necessárias».

IRL
I

106 107 km 2 (35,2 % do território nacional)
58,1 % das florestas do território nacional
24,4 % das terras agrícolas
2 605 (32,1 %) das povoações em zonas de montanha
7,5 milhões de habitantes em zonas de montanha (ou seja
13,1 % da população nacional)
Densidade de população das regiões de montanha 70,7 hab/
/km2

A

70 % do território nacional
57 % das terras agrícolas
aproximadamente 3 milhões de habitantes em zonas de
montanha, ou seja, (37,5 % da população nacional)
aproximadamente 1 170 municípios em zonas de montanha
(quase 50 %)

P

40 % do território nacional
50 % das florestas e dos pastos nacionais em zonas de
montanha

1.3. Elementos de análise relacionados com a economia

A actividade económica das zonas de montanha está principalmente concentrada nos vales — verdadeiras passagens naturais.
Hoje, porém, muitos destes vales estão transformados em nós
de estrangulamento para os transportes e o aumento da
circulação de mercadorias e de pessoas comporta riscos
crescentes para a segurança e o ambiente. Em muitas regiões
de montanha a actividade económica assenta, quando tal é
viável, na agricultura, no turismo e demais serviços; noutras, a
actividade económica é extremamente reduzida. Se certas
zonas de montanha têm potencialidades económicas e estão
integradas na economia da União Europeia, a maior parte delas
padece de problemas de vária ordem: 61,5 % das zonas de
montanha e das zonas árcticas são abrangidas pelo objectivos
n.o 1 e 24,7 % pelo objectivo n.o 2 (ver Segundo Relatório
sobre a Coesão Económica e Social (1).

É possível estabelecer uma classificação sumária das zonas de
montanha através do cruzamento dos factores naturais e dos
indicadores socioeconómicos. Esta tipologia é aproximativa,
mas útil se tiver uma visão adequada da situação.

50 % das terras agrícolas cultivadas em zonas de montanha
23 % da população nacional em regiões de montanha
(1 ) COM(2001) 24 final.
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Classificação das montanhas e das zonas árcticas segundo a definição adoptada pela UE de regiões de
montanha e de zonas que são abrangidas pelos objectivos prioritários dos Fundos Estruturais
Objectivo n.o 1

Objectivo n.o 2

Não elegível

Zonas com condições climáticas muito difíceis devido
à altitude (altitude mínima
entre 600 e 800 metros).

Cadeias montanhosas elevadas no centro e noroeste
de Espanha, na Córsega, no
sulde Itália (incluindo a Sicília) e na Grécia (incluindo
Creta). As montanhas mais
altasdaSuécia eda Finlândia
(Lapónia).

Partes centrais dos Pirinéus,
Maciço Central, Jura, Vosgos, Alpes franceses meridionais, Apeninos setentrionais e Alpes ocidentais
e orientais em Itália, grande
parte dos Alpes austríacos.

Determinadas zonas do
noroeste dos Alpes franceses
(Delfinato-Sabóia), os Alpes
centrais italianos (Piemonte
e Lombardia). Grande parte
dos Alpes alemães.

Zonas situadas a uma altitude inferior ou com um
desnível médio acentuado
(geralmente mais de 20 %).

Outras zonas montanhosas
de Portugal, sul, centro e
noroeste de Espanha, Córsega, Itália meridional
(incluindo a Sardenha e
Sicília) e Grécia (incluindo
Creta). Outras zonas montanhosas da Suécia a
Finlândia) (Lapónia).

.Partes periféricas dos Pirinéus, Maciço Central, Jura,
Vosgos Apeninos setentrionais e Alpes ocidentais e
orientais italianos.

Determinadas zonas do
noroeste dos Alpes franceses
(Delfinado Sabóia), os Alpes
centrais italianos (Piemonte
e Lombardia). Grande parte
dos Alpes alemães.

Outras zonas situadas a Planícies da Suécia e da
norte do paralelo 62 e algu- Finlândia situadas a norte
mas regiões adjacentes.
do paralelo 62 (sobretudo
algumas zonas do interior).

Outras zonas de planície da
Suécia e Finlândia abaixo
do paralelo 62 (principalmente zonas costeiras da
Suécia e zonas do interior
da Finlândia meridional).

O desenvolvimento sustentável das zonas de montanha exige
eficácia económica, justiça social, coesão territorial e integridade do ambiente. O quadro que se segue enumera os

principais desafios e potencialidades das zonas de montanha
da Europa:

Desafios e possibilidades das zonas de montanha

Desafios

Possibilidades

No plano social

—

Grave risco de despovoamento gradual, mas
irreversível.

—

Distâncias maiores o que implica distribuição das
infra-estruturas de base mais equilibrada em
relação às existentes nas planícies.

—

Carência de serviços aos cidadãos, famílias e
empresas.

—

Falta de compensação dos serviços que a população das zonas de montanha presta ao conjunto
da sociedade, sob a forma de gestão e protecção
dos recursos, paisagens e ecossistemas.

—

Oferta de lazer e repouso aos cidadãos que
permita satisfazer a procura crescente de descoberta de outros estilos de vida em ambientes
protegidos pelas suas características naturais e
culturais.
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Desafios
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Possibilidades

No plano económico
—

Precariedade crescente das actividades tradicionais como agricultura, silvicultura e turismo.

—

Novas fontes de rendimento características das
zonas de montanha e de trabalho previsíveis,
graças ao desenvolvimento das novas tecnologias,
especialmente nas áreas da informação e da
comunicação.

No plano ecológico
—

1.4.

Crescente pressão sobre as zonas sensíveis devido
ao abandono das terras, à má gestão dos recursos
hídricos, ao afluxo sazonal de visitantes e à
sobrecarga da rede viária.

Repercussões das políticas comunitárias e nacionais

Algumas políticas comunitárias têm tido um grande impacto
sobre a evolução das zonas de montanha, nomeadamente:
—

a Política Agrícola Comum com a atribuição de indemnizações compensatórias às zonas desfavorecidas, as medidas agroambientais, a organização de mercado dos produtos das zonas de montanhas (leite, carne), etc.;
n.o

1e

n.o

2) e de coesão;

—

a política estrutural (objectivos

—

as iniciativas comunitárias para o desenvolvimento rural
(Leader+) e cooperação transfronteira, interestatal e
interregional (Interreg III A, B e C) (ver programa de
cooperação Interreg III B «Arco Alpino» que cobre a
Alemanha, Áustria, França, Itália, Suíça, Eslovénia e
Liechtenstein);

—

a política florestal;

—

as reflexões sobre ordenamento do território através
do Plano de Desenvolvimento do Espaço Comunitário
(PDEC) e sua aplicação;

—

a política comum para o ambiente com as directivas
«principais» no domínios da água, habitats naturais, a
fauna e flora selvagens, solos, etc.;

—

a política de investigação e desenvolvimento tecnológico,
bem como dos grandes melhoramentos daí decorrentes
para a vida dos cidadãos.

—

Novas perspectivas criadas pelas tecnologias de
ponta (energias renováveis, transporte multimodal, sistemas informativos geográficos).

—

Evolução geral no sentido de uma colaboração
dinâmica entre ambiente e desenvolvimento.

2. Reflexão das instituições sobre o tema das montanhas

Há vários anos que vêm sendo adoptadas na Europa resoluções
e recomendações referentes às regiões de montanha pelos
ministros competentes, pela Conferência Permanente das
Autoridades Locais e Regionais (hoje Congresso do Poder
Local e Regional da Europa), pela Assembleia Parlamentar e
pelo Conselho de Ministros do Conselho da Europa.

Cabe recordar, em particular, pelo seu alcance político e
técnico, os seguintes documentos:
—

Parecer do CES (1988) «Uma Política para as Zonas de
Montanha»;

—

Parecer do CdR (1995) sobre a «Carta Europeia das
Regiões de Montanha»;

—

Parecer do CES (1996) sobre «O Arco Alpino — uma
Oportunidade de Desenvolvimento e Integração»;

—

Parecer do CdR (1997) relativo a «Uma Política para a
Agricultura de Montanha»;

—

Relatório da comissão para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu (1998) sobre «Uma
Nova Estratégia para as Zonas de Montanha », que faz
referência ao estudo da DG de Estudos do PE «Para uma
Política Europeia das Zonas de Montanha»;

—

Resolução do PE sobre 25 anos de aplicação do regime
comunitário a favor da agricultura nas regiões de montanha.
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Por último, o CESE está a preparar um parecer de enorme
transcendência (relator Jean-Paul Bastian) sobre «O futuro das
regiões de montanha na União Europeia».

2.1.

Convenção para a Protecção dos Alpes

A Convenção para a Protecção dos Alpes foi assinada em
Outubro de 1991 pelos representantes dos governos dos países
alpinos da União Europeia, com o objectivo de estabelecer uma
política comum para toda a região alpina, nos termos dos
princípios do desenvolvimento sustentável. Pela primeira vez,
todo o arco alpino, visto como uma unidade indivisível, foi
considerado património comum europeu.
O objectivo era combinar as necessidades económicas e sociais
das populações residentes nos Alpes e as exigências de
preservação do ambiente.
A Convenção entrou em vigor em Março de 1995, ao ser
ratificada pela Áustria, Alemanha, Liechtenstein, Eslovénia e
União Europeia, a que se seguiu a ratificação pelos outros
Estados alpinos. A Convenção prevê o estabelecimento de um
programa de investigação em quatro áreas (protecção da
qualidade do ar, hidroeconomia, redução dos resíduos, população e cultura), ao passo que os seus protocolos de aplicação
deveriam permitir estimular políticas relativas aos transportes,
turismo, protecção do solo, património florestal, energia,
agricultura, etc.
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integrado, dando assim continuidade às recomendações da
Conferência do Rio de Janeiro de 1992 sobre o Ambiente e
Desenvolvimento.
Convém destacar o princípio de subsidiariedade, que permite
a intervenção das autoridades locais e regionais nas fases
de elaboração e gestão da política europeia. Desta forma,
reconhece-se o papel que as populações montanhesas são
chamadas a desempenhar na procura de um equilíbrio justo
entre actividades económicas e exigências ecológicas. Vale a
pena citar os objectivos consignados no artigo 6.o da Carta
«As partes contratantes basearão as suas políticas, legislação e acção relativamente às regiões de montanha nos
seguintes objectivos:
I.

o reconhecimento explícito das regiões de montanha
e da sua especificidade;

II.

consideração e reconhecimento da entidade geográfica de cada uma das regiões de montanha para evitar
que as actuais ou futuras divisões administrativas
constituam um obstáculo à execução da política em
prol das montanhas;

III. a manutenção das populações in situ e a luta contra
o êxodo dos jovens;
IV. a criação ou modernização das infra-estruturas e
equipamentos indispensáveis à qualidade de vida das
populações e ao desenvolvimento das regiões de
montanha;

A Convenção dotou-se de órgãos que reúnem regularmente e
que levam a cabo um trabalho de implementação. Por outro
lado, não se vislumbram na União Europeia medidas políticas
ou instrumentos que se refiram explicitamente à Convenção
ou aos protocolos de aplicação correspondentes embora a UE
seja parte na referida Convenção. Nem sequer participou nos
trabalhos dos órgãos da Convenção. Esta situação é lamentável,
porque a cordilheira dos Alpes é a mais importante da Europa
em termos de território, população e Estados envolvidos; ora a
Comissão poderia ter agido concretamente como impulsionadora de políticas comunitárias para as zonas de montanha.

V.

2.2.

IX. o desenvolvimento do sector terciário, em especial o
turismo, para complementar as actividades tradicionais;

Carta Europeia das Regiões de Montanha

A necessidade de uma Carta Europeia das Regiões de Montanha
para definir os princípios de planificação, desenvolvimento e
protecção das zonas de montanha foi assumida pela 2.a Conferência Europeia das Regiões de Montanha, realizada em
Trento, em 1988, mas só seis anos mais tarde (por ocasião da
3.a conferência, em Chamonix, de 15 a 17 de Setembro de
1994), o documento foi aprovado pelos participantes, ou seja
mais de 200 altos funcionários e representantes dos países
membros do Conselho da Europa. O processo para a aprovação
definitiva da Carta por parte dos Estados Membros ainda não
está concluído. O conteúdo da Carta, que tem em vista definir
uma política europeia para as regiões de montanha, é global e

a manutenção e a melhoria dos serviços públicos de
proximidade;

VI. a salvaguarda das terras agrícolas e de pastoreio, e a
manutenção e modernização essenciais das actividades agrícolas graças a uma abordagem específica à
agricultura de montanha;
VII. a promoção dos recursos energéticos endógenos;
VIII. a conservação das actividades industriais e de artesanato e a instalação de actividades baseadas nas novas
tecnologias;

X.

a salvaguarda da identidade e a divulgação dos valores
culturais próprios das montanhas e de cada área
montanhosas homogénea.

Estes objectivos serão realizados no respeito da natureza
mercê de uma avaliação global dos recursos humanos e
naturais, superando a dicotomia tradicional entre desenvolvimento económico e protecção do ambiente natural e
procurando um equilíbrio entre actividades humanas e
exigências ecológicas.»
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Como se pode verificar, é um programa ambicioso em termos
de adequação e de modernidade.

2.3.

A Comissão acompanhou os debates organizados no segundo
Fórum Europeu sobre Coesão em Maio de 2001 e concluiu (1)
que a União precisa de uma política de coesão que contemple
três categorias de regiões:
—

regiões com sério atraso de desenvolvimento, que se
encontram principalmente, mas não exclusivamente, nos
países candidatos;

—

regiões dos Estados-Membros actuais que não completaram o processo de convergência;

—

outras regiões com enormes dificuldades estruturais,
especialmente as zonas urbanas, as zonas rurais muito
dependentes da agricultura, as de montanha e as insulares,
bem como outras com desvantagens naturais ou demográficas.

Segundo relatório sobre coesão económica e social

A Comissão Europeia aprovou recentemente o segundo relatório sobre coesão económica e social.

Na «Parte I: Situação e tendências» do relatório, facto que
importa realçar, menciona-se explicitamente as «áreas específicas» nos seguintes termos:
«As ilhas e os arquipélagos, as montanhas e as áreas
periféricas — incluindo as regiões “ultraperiféricas” —
constituem uma parte importante da União e partilham
muitas das características físicas e geomorfológicas e das
desvantagens económicas. Estas regiões sofrem geralmente
de problemas de acesso que tornam mais difícil a sua
integração económica com o resto da União. Do mesmo
modo, um elevado número dessas regiões recebe já ajuda
regional da UE — 95 % tanto das áreas de montanha como
das ilhas são abrangidas pelos objectivos n.o 1 ou n.o 2.
Simultaneamente, as suas condições sociais e económicas
variam amplamente ...»

Ao evocar as prioridades para a coesão económica e social, o
relatório menciona as «zonas que sofrem de grandes desvantagens geográficas ou naturais», onde os esforços realizados para
lograr uma boa integração na economia europeia deparam
com dificuldades decorrentes de características bem específicas,
e afirma:
«Estas zonas — regiões ultraperiféricas, ilhas, zonas de
montanha, zonas periféricas, zonas de fraca densidade
populacional — constituem, frequentemente, uma componente fundamental do património cultural e ambiental
da União. Estas zonas registam, muitas vezes, grandes
dificuldades na fixação da sua população. Os sobrecustos
dos serviços de base, tais como os transportes, podem
entravar o desenvolvimento económico.»
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Por conseguinte, parece que pelo menos a Comissão reconhece
a especificidade das zonas de montanha, sendo objecto de
estudo e reflexão. Uma prova adicional do novo interesse que
a Comissão manifesta pelas zonas de montanha da Europa é a
Conferência que os comissários que tutelam a Política Regional
e a Agricultura organizaram em Bruxelas, em 17 e 18 de
Outubro, que contou com a participação do presidente Prodi
e de demais comissários. Embora não tenha sido adoptada
nenhuma declaração final, os relatórios e os temas abordados
em profundidade são motivos de esperança de que os tempo
que se aproximam trarão resultados concludentes e positivos.
De resto, esta chamada de atenção chega dos mais variados
sectores. Uma vez mais, o Comité Económico e Social Europeu
aprovou muito recentemente um documento de grande interesse onde solicita que se assegure uma visão comum das
montanhas e que os tratados reconheçam a especificidade
destes territórios.
Do mesmo modo, propõe uma estratégia baseada na compensação das desvantagens que não podem ser superadas, a
redução dos factores de desvantagem, a valorização da identidade e dos recursos da montanha. O documento conclui
exortando a que a política europeia em prol das montanhas
seja um modelo de desenvolvimento sustentável e justo para
as populações.

2.4. Ano Internacional das Montanhas
A própria Comissão põe as zonas de montanha no mesmo
plano das já mencionadas no artigo 158.o do Tratado.

Na sequência dos debates ocorridos em torno do segundo
relatório, a Comissão tomou a iniciativa de efectuar uma série
de estudos sobre zonas que padecem de graves desvantagens
geográficas ou naturais, dois dos quais já estão concluídos: um
sobre as regiões insulares e outro sobre zonas de montanha
(incluindo as contempladas no referido artigo). O estudo prevê
também a definição de critérios de delimitação.

Em 10 de Novembro de 1998, a Assembleia das Nações
Unidas proclamou, por unanimidade, o ano de 2002 Ano
Internacional das Montanhas, com os seguintes objectivos:
I.

promover o desenvolvimento sustentável das regiões de
montanha;

(1 ) COM(2002) 46 final.
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melhorar a qualidade de vida das populações que vivem
nas zonas de montanha;

III. proteger o frágil ecossistema montanhês.
Muitos países europeus estão a lançar iniciativas preparatórias
da Conferência que a ONU organizará em 2002 à escala
mundial.
Contudo, a nível comunitário nenhum acto político formal ou
iniciativa legislativa surgiu na linha dos objectivos das Nações
Unidas.

2.5.

Capítulo 13 da Agenda 21 e Cimeira Mundial de Joanesburgo

A Agenda 21 foi aprovada na Conferência Mundial sobre a
Terra, realizada em 14 de Junho de 1992 no Rio de Janeiro.
Muitos capítulos da Agenda 21 aludem explicitamente à
montanha, nomeadamente:
Capítulo 2: Cooperação internacional
Capítulo 3: Combate à pobreza
Capítulo 6: Protecção e promoção da saúde
Capítulo 7: Habitats humanos sustentáveis
Capítulo 8: Integração do desenvolvimento sustentável nas
tomadas de decisão
Capítulo 11: Combate ao desflorestamento
Capítulo 12: Luta contra a desertificação
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Capítulo 36: Promoção do ensino e sensibilização da opinião
pública
Capítulo 37: Desenvolvimento das capacidades com vista ao
desenvolvimento sustentável
Capítulo 39: Instrumentos jurídicos internacionais
Capítulo 40: Informação para a tomada de decisões

O capítulo 13 trata da definição do conceito de montanhas,
fruto de uma excepcional colaboração entre organismos da
ONU, governos nacionais, organizações internacionais, ONG
e institutos de investigação como um todo único. Vale a pena
citar a a introdução a este capítulo:
«As montanhas são uma fonte importante de água, energia
e diversidade biológica. Além disso, fornecem recursos
fundamentais, — minérios, produtos florestais e produtos
agrícolas — e são fonte de lazer. Enquanto importante
ecossistema que representa a ecologia complexa e interrelacionada do nosso planeta, as zonas montanhesas são
essenciais para a sobrevivência do ecossistema mundial.
No entanto, os ecossistemas das montanhas estão a
sofrer uma rápida transformação. São vulneráveis à erosão
acelerada do solo, ao deslizamento de terrenos, ao desaparecimento de habitats e à perda de diversidade genética.
No que diz respeito ao homem, verifica-se um estado
generalizado de pobreza entre os habitantes das montanhas
e a perda das tradições. Como consequência, assiste-se à
degradação ambiental da maior parte das montanhas, pelo
que é necessária uma acção imediata, tendo em vista
uma gestão adequada dos recursos das montanhas e o
desenvolvimento socioeconómico das populações.»

Capítulo 14: Agricultura sustentável e desenvolvimento rural
Capítulo 15: Conservação da diversidade biológica
Capítulo 18: Protecção da qualidade e do abastecimento dos
recursos hídricos
Capítulo 24: O papel da mulher no desenvolvimento sustentável
Capítulo 26: Fortalecimento do papel das populações indígenas
Capítulo 27: Colaboração com as ONG
Capítulo 28: Iniciativas das autoridades locais em apoio à
Agenda 21

A recente cimeira de Joanesburgo (Setembro de 2002) sobre
desenvolvimento sustentável veio dar continuidade à Conferência do Rio, tendo as suas conclusões finais consagrado
um ponto (40) às zonas de montanha do seguinte teor (NT.:
Tradução livre):
«40. Os ecossistemas de montanha sustentam formas
particulares de subsistência e encerram importantes recursos no que se refere a bacias hidrográficas, diversidade
biológica única ao nível da fauna e flora. Muitos destes
ecossistemas são extremamente frágeis e vulneráveis face
aos efeitos adversos das mutações climáticas e carecem de
especial protecção. Será preciso adoptar medidas com
vista a:

Capítulo 32: Reforço do papel dos agricultores
Capítulo 33: Financiamento do desenvolvimento sustentável
Capítulo 34: Transferência de tecnologias compatíveis com a
defesa do ambiente
Capítulo 35: A ciência e o desenvolvimento sustentável

a)

desenvolver e fomentar programas, políticas e iniciativas que integrem os aspectos ambientais, económicos
e sociais do desenvolvimento sustentável das montanhas e reforcem a cooperação internacional por
forma a que tenham maior impacto nos programas
de eliminação da pobreza, em particular nos países
em desenvolvimento;
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b)

implementar, sempre que possível, programas para
lidar com os problemas de deflorestação, erosão
e degradação dos solos, perda de biodiversidade,
alteração dos cursos de água e recuo dos glaciares;

c)

desenvolver e executar, sempre que necessário, políticas e programas (sem descurar a igualdade de tratamento entre homens e mulheres) que incluam investimentos de carácter público e privado e contribuam
para eliminar as disparidades que persistem nas
comunidades de montanha;

d)

e)

f)

2.6.

PT

levar a cabo programas que promovam a diversificação e as economias tradicionais das zonas de
montanha, os modos de subsistência sustentável e os
sistemas de produção à pequena escala, incluindo
programas de formação específicos, que contribuam
para um melhor acesso aos mercados nacionais e
internacionais e uma maior planificação dos mercados, dos transportes e comunicações, tendo em conta
as características específicas do território montanhês;
promover a participação e o envolvimento totais das
populações montanhesas nas decisões que lhes dizem
respeito, bem como a tomada em consideração
dos conhecimentos, do património e dos valores
autóctones em todas as iniciativas de desenvolvimento;
mobilizar o apoio nacional e internacional para a
investigação aplicada e reforço das capacidades, prestar assistência técnica e financeira para a execução
eficaz do desenvolvimento sustentável dos ecossistemas de montanha nos países em desenvolvimento e
nos países com economias de transição, fazer frente à
pobreza nas regiões de montanha através de planos,
projectos e programas concretos, com suficiente
apoio de todos os interessados e tendo em conta o
espírito do Ano Internacional das Montanhas, que se
celebra em 2002.»

Grande parte dos documentos elaborados por diversas
instâncias, nos últimos anos, tinham em vista aprovar um
regulamento (ou directiva) do Conselho ou da Comissão com
medidas específicas para as regiões de montanha, que dessem
corpo a uma política multisectorial integrada.

Mais recentemente, tentou-se obter a adopção de um «objectivo» específico consagrado às zonas de montanha, que se
juntaria aos previstos pela política de coesão em vigor até
2000.

No entanto, a Comissão não pode lançar nenhuma iniciativa
específica (para além da medida vigente, modesta e sectorial,
em matéria de agricultura de montanha), sem que haja no
Tratado uma disposição que lhe confira competência para o
efeito.

Por conseguinte, é indispensável que a União reconheça a
especificidade da montanha e a consequente necessidade, no
pleno respeito do princípio de subsidiariedade, de estabelecer
uma política orgânica europeia na matéria. As características
da «especificidade montanhesa», ainda que sejam diversas
as condições económicas, são reconhecíveis e determinam
condições especiais de vida das populações, assim como para
a organização e gestão dos serviços, a informação, o acesso e
a mobilidade. Relativamente às montanhas europeias, importa
sublinhar que as políticas de protecção e promoção do
ambiente, da paisagem, da diversidade, as políticas de preservação de técnicas agrícolas específicas de culturas antigas
próprias de populações estabelecidas há séculos e provenientes
de regiões longínquas, a salvaguarda de culturas locais de valor
inestimável, de património histórico e artístico, assumem
especial urgência e relevância.

Carta Mundial da População das Montanhas

A Carta Mundial das Populações de Montanha foi adoptada
em 9 de Junho de 2000, em Chambéry, no final do primeiro
Fórum Mundial da Montanha, a que assistiram representantes
de 70 países.
Trata-se de um projecto a submeter a discussão e que será a
base e a finalidade da Organização Internacional das Populações de Montanha, prevista para assegurar a realização dos
objectivos perseguidos. O projecto limita-se, por agora, a
indicar os princípios gerais a que se virão juntar sugestões e
recomendações mais sectoriais formuladas durante o Fórum,
bem assim os contributos que serão fornecidos por altura da
segunda reunião prevista para Setembro de 2002, em Quito
(Equador).

3.
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Situação jurídica das montanhas

A União Europeia tem sido insistentemente instada a dar a
devida atenção às zonas de montanhas.

O reconhecimento formal da especificidade das montanhas é
essencial e condição prévia de eventuais aplicações que se
seguirão à adopção de medidas em muitos sectores.

O artigo 158.o do Tratado (Título XVII — Coesão económica
e social) dispõe que:
«A fim de promover um desenvolvimento harmonioso do
conjunto da Comunidade, esta desenvolverá e prosseguirá
a sua acção no sentido de reforçar a sua coesão económica
e social.

Em especial, a Comunidade procurará reduzir a disparidade
entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões e
o atraso das regiões e ilhas menos favorecidas, incluindo
as zonas rurais.»
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Se se pretende criar condições para que, no futuro, as
instituições europeias possam elaborar políticas ou intervenções concretas em prol das regiões de montanha, é indispensável propor que estes territórios sejam objecto de menção
explícita no segundo parágrafo do supracitado artigo, a par
dos já mencionados. A expressão «zonas rurais» na versão
actual não se identifica com as montanhas, já que não existe
uma identidade entre os dois conceitos, o que torna, por isso
mesmo, indispensável reconhecer formalmente a «especificidade montanhesa».

4.
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Voltando à imagem de G. Fortunato, cabe perguntar se faz
sentido uma Europa de «zonas fortes» unidas pelos «ossos».
Certamente que não. Mas nesse caso, é imprescindível uma
política europeia em prol das zonas de montanha. Não por
que se deva inserir a palavra «montanha» à lista de prebendas e
ajudas que, a vários títulos, chegam de Bruxelas, mas porque a
montanha é o paradigma da integração europeia. As montanhas da Europa configuraram desde sempre uma visão política
pluralista, intrinsecamente tolerante e aberta ao debate e à
programação concertada. De certa maneira está gravado no
seu ADN.

As montanhas e o futuro da Europa

O tema do futuro da Europa apresenta-se, actualmente, como
uma questão crucial para todos os cidadãos europeus, que se
interrogam sobre que sistemas regerão o Velho Continente no
Terceiro Milénio.
O que poderia assemelhar-se a um lugar comum, aparece hoje
com uma evidente clareza ou seja, a Europa não poderá
construir-se recorrendo a meros esquemas mecanicistas, nem
a meros diplomas forjados em gabinete, nem tão pouco com
acordos entre os Estados.
A nova Europa será fruto de um processo complexo, no qual
a unificação da sociedade civil, a integração dos interesses, das
funções, da subjectividade política e das relações com o
exterior, deverão realizar-se gradualmente, através de uma
mediação ampla e de alto nível segundo um desígnio político
e não tecnocrático.
Se isto faz sentido, a nova Europa deverá basear-se muito nos
aspectos históricos, antropológicos, culturais e físicos que
constituem o seu valor aglutinante, o seu cimento, o seu
elemento de conjunção. Não apresentam as montanhas todas
estas características?
É possível conceber uma Europa do terceiro milenário sem
uma política para zonas que aglutinam fisicamente as regiões
e territórios mais desenvolvidos do continente? Porventura
poucos pensaram nisto, mas as ligações entre as zonas fortes
da nova União estão asseguradas pelas «terras altas», sendo este
dado válido não só para os transportes mas, de um modo
geral, para a ligação entre espaços económicos. O Vale do Pó
está ligado ao Vale do Reno pela cadeia alpina; a Catalunha,
em plena expansão económica, está ligada ao Sul da França
pelos Pirinéus; a própria Itália tem no eixo Alpes-Apeninos o
esqueleto que a sustém, segundo a feliz imagem do economista
italiano Giustino Fortunato dos ossos (as montanhas) e os
músculos (as planícies). Para não falar da integração com o
Leste, onde os Balcãs constituem o elo com a realidade eslava,
ao passo que os Montes Tatra estabelecem a ligação entre a
Polónia e a Hungria, novas regiões da Europa em 2004. Tão-pouco se deve esquecer que ao longo destas zonas de
montanha existem lugares de excelência, do ponto de vista
social e económico, da realidade europeia (sem sair dos Alpes,
a rota imaginária que vai de Grenoble a Bratislava atravessa
lugares como Vorarlberg, Tirol, Carintia, Salisburgo, e demais
regiões italianas conhecidas).

Mas as montanhas não são imunes ao desafio da globalização
nem ao agravamento do fenómeno inverso, ou seja, ao
sentimento crescente de pertença a um lugar. Não sendo
controlado, este sentimento conduz ao localismo, particularismo ou fragmentarismo, isto é, fenómenos que estão no pólo
oposto da integração e que fomentam políticas anti-europeias.
Não é por acaso, que estes fenómenos surgem nas terras
montanhosas, perante a ausência de uma política europeia em
prol das montanhas e quando as próprias políticas sectoriais
europeias muitas vezes não têm em conta as especificidades
das zonas de montanha.

A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu devem valorizar
mais o papel potencialmente integrador da montanha como
elemento de síntese de toda a União. Bastaria pouco: um
grande como directriz, uma escolha quiçá pouco convencional
e a vontade de superar de uma vez a tecnocracia e a burocracia.
Em suma, bastaria uma política que parta do princípio de que,
a construir-se, a Europa se realizará em torno de um novo
conceito de estado, diferente do que caracteriza o estado
nacional, que terá nos novos traços distintivos as suas características próprias fundamentais. Não há dúvida de que a
montanha é um deles.

Nenhum modelo será convincente, sobretudo nas décadas que
se aproximam, nas quais a sociedade civil será fortemente
influenciada pelo cruzamento de interesses e do papel dos
agentes políticos e culturais. Por isso, a necessidade de uma
política elevada, que construa o novo modelo de Europa a
partir de valores aglutinadores.

A montanha é, por conseguinte, um grande desafio para a
Europa. Por isso, também temos uma ideia elevada da Europa,
de uma Europa em que o debate político não se fique pela
qualidade e quantidade da carne e do leite, uma ideia para a
qual a montanha pode contribuir sempre que se quer ir mais
longe do que o estereótipo das botas de montanha e do
montanhês nos pastos e se evite cair na tentação redutora de
que a montanha é apenas um tema e gestão ambiental e
agrícola, como é muito frequente no Velho Continente.
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As montanhas e os espaços urbanos

Desnecessário será dizer que o presente relatório e as considerações e propostas nele insertas são elaboradas em prol das
populações que residem, trabalham e constituem comunidades
civis e políticas nas zonas montanhesas.
Hoje em dia, reconhece-se que estas populações desempenham
um papel útil não só para a própria região, mas também, e de
forma cada vez mais pertinente, para as populações das
planícies, cidades e grandes aglomerados populacionais e
produtivos, através do ordenamento do território; preservação
do ambiente e da paisagem; conservação dos solos; oferta de
espaços e tempo para a cultura, a saúde, o desporto e o lazer;
produção de matérias estratégicas como a madeira, água,
energia; produtos de especial valor porque são salutares e
representam um equilíbrio secular entre natureza e necessidades humanas; lugar de explorações mineiras.
Por conseguinte, uma política europeia para as montanhas não
beneficia unicamente os seus habitantes. É indiscutivelmente
uma política para todos os europeus.

6.

Conclusões e propostas do Comité das Regiões

O Comité das Regiões

1.
Salienta que nenhum território da Europa pode estar
condenado a manter-se como zona marginal e votada ao
abandono progressivo.
2.
Sublinha que há anos chegam, em vão, aos órgãos de
decisão da União, convites insistentes exortando-os a que
considerem as montanhas europeias de forma consentânea
com a sua especificidade territorial, que está determinada pelas
chamadas desvantagens naturais devido à altitude, ao declive e
às condições climatéricas extremas e características geomorfológicas únicas, às grandes distâncias e muitas outras dificuldades, inclusivamente os custos associados à manutenção das
infra-estruturas de transporte. As condições naturais predominantes criaram uma fauna e uma flora que não são apenas
úteis em si, mas apresentam também grande diversidade.
As condições especiais de vida das populações implicam
igualmente o aprovisionamento e a gestão dos serviços,
informação, acesso e mobilidade.

3.
Realça que as montanhas europeias são habitadas há
milhares de anos e devem continuar a sê-lo, por populações
que não devem sentir-se abandonadas, antes devem gozar de
reconhecimento adequado e de condições modernas de vida
social e civil. Do mesmo modo, devem ser-lhes garantidas
possibilidades e ajudas para o desenvolvimento económico
sustentável e ser-lhes assegurado respeito e preservação das
culturas locais e regionais.
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4.
Sublinha que é nas montanhas europeias que reside
grande parte da biodiversidade e que a presença de um nível
adequado de população activa permite proteger os recursos
hídricos, o solo, o ambiente, as florestas e os bens culturais
específicos, bem como oferecer produtos e serviços de valor
inestimável para toda a população europeia.

5.
Afirma que as montanhas têm especificidade própria e
que, embora grande parte das «zonas de montanhas» sejam
também «zonas rurais», as duas noções não são idênticas; da
mesma forma, apesar de parte das zonas de montanhas serem
certamente «zonas menos favorecidas» não se pode admitir
que a atenção da União se cinja unicamente às dificuldades
económicas.

6.
Entende que o Tratado deve contemplar a noção de
«coesão territorial» como componente complementar da
«coesão económica e social».

7.
Considera que uma referência explícita às montanhas
no Tratado constituiria o fundamento de uma competência
comunitária na matéria e, por conseguinte, permitiria que se
adoptassem políticas orgânicas para populações e territórios,
com o reconhecimento formal da sua especificidade, tendo em
vista a coordenação das políticas comunitárias e respeitando o
princípio de subsidiariedade.

8.
Solicita, pois, que o artigo 158.o do Tratado e o
Título correspondente, sejam modificados e se mencione
explicitamente as «zonas de montanha» a par das «regiões e
das ilhas menos favorecidas, incluindo as zonas rurais» já
citadas, e se adite o termo «territorial» sempre que se falar de
«coesão económica e social».

9.
Reputa necessário que, para além da consagração jurídica
da especificidade da montanha, se elaborem normas europeias
sobre concorrência que, partindo do pressuposto deste reconhecimento, tenha como finalidade reduzir as desvantagens
económicas e estruturais da realidade produtiva e social das
zonas de montanha em relação às restantes regiões, através da
criação de ajudas financeiros e económica e de incentivos
fiscais de carácter estrutural e duradouro.

10.
Destaca a existência nas zonas de montanha de patrimónios culturais e de organização social e política que devem
ser valorizados e promovidos. A identidade das populações
são uma riqueza a preservar como elemento essencial da
complexidade positiva de cada nação da Europa.
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11.
Defende energicamente normas sustentáveis em
matéria de políticas de transporte que garantam condições-quadro unitárias para a gestão do tráfego rodoviário e
ferroviário nas zonas de montanha, as quais não podem ser
meros corredores de trânsito. Trata-se de encontrar soluções
inteligentes que conciliem as necessidades de crescimento
económico com a protecção da saúde humana e do meio
ambiente; isto pressupõe ampliar as infra-estruturas e melhorar
a oferta de tráfego ferroviário transfronteiriço. Para financiar
projectos de infra-estruturas especialmente onerosas em zonas
sensíveis do ponto de vista ambiental, o direito comunitário
deve permitir o financiamento transversal de infra-estruturas
ferroviárias mediante receitas provenientes de redes viárias
paralelas, com o fim de apoiar a necessária transferência do
transporte de mercadorias das estradas para a via férrea.

12.
Assinala que as políticas de racionalização das finanças
públicas e de privatização dos serviços em toda a Europa
acarretam prejuízos, por vezes incalculáveis, para as populações montanhesas. O ensino, a saúde, os transportes, os
serviços de correios e telecomunicações estão, praticamente
por toda a parte, em fase de redimensionamento. Uma boa
cobertura com serviços de qualidade elevada constitui não só
uma condição fundamental de sobrevivência para a população
local como um factor decisivo de desenvolvimento e crescimento para as zonas de montanha no seu todo. Sempre que
estes serviços sejam reorganizados, a administração pública
terá de chamar a si a devida responsabilidade e prestar especial
atenção à situação nestas áreas para não só manter o nível dos
serviços como até melhorá-lo. Da mesma forma, o acesso
equitativo das zonas de montanha aos serviços de interesse
geral orientados para o bem-estar deve ser garantido no
Tratado CE. Nos concursos para privatização há que prever
salvaguardas e garantias para manter a qualidade do serviço
nestas regiões.

13.
Defende que a economia de montanha deve ser considerada vital, pelo que os programas comunitários deverão prever:

—

desenvolvimento das redes de serviços de proximidade,
especialmente da informática vocacionada para as empresas, famílias, escolas, instituições e ONG;

—

políticas que contribuam para a inserção dos jovens em
todo o tipo de empresas, especialmente no caso dos
jovens empresários;

—

promoção e simplificação de práticas para quem exerce
várias actividades;

—

promoção de qualificações profissionais adaptadas às
mutações.
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14.
Tem por útil propor à Comissão que o Sexto Programa-quadro de Investigação e Desenvolvimento tenha em devida
conta os problemas vividos pelas montanhas e que seja
incentivada a constituição de uma rede europeia de todos os
centros de investigação das zonas de montanha.

15.
Afirma, com veemência, que as zonas de montanha da
Europa carecem de uma política comunitária que ajude as
populações a gerir acções coerentes, coordenadas e integradas
no âmbito de uma autonomia local e regional mais ampla,
mais profunda e implantada democraticamente. Esta é, aliás,
uma premissa fundamental para a plena aplicação do princípio
da subsidiariedade.

16.
Convida a Comissão a desenvolver, tendo em conta o
próximo alargamento, uma estratégia comunitária global para
o desenvolvimento sustentável das zonas de montanha da
União e dos países candidatos, que englobe o desenvolvimento
do espaço rural e a preservação da agricultura de montanha;
tal estratégia deveria compreender, em especial, a cooperação
transfronteira das regiões de montanha e definir medidas
específicas no quadro do programa Interreg, Phare e Tacis e
Sapard, a fim de integrar os países candidatos e as demais
zonas limítrofes da União Europeia nas medidas em prol das
zonas de montanha Este último aspecto é sobretudo essencial
para os lapões (designados actualmente por sami), a população
autóctone que habita no Norte e no Centro da Suécia, da
Finlândia, da Noruega e no Norte da Rússia.

17.
Considera fundamental que a Comissão promova a
realização de um estudo para chegar a uma classificação
comum das regiões de montanha e a uma reflexão sobre as
consequências das mudanças climáticas. Da mesma forma,
defende uma marca de denominação dos produtos das zonas
de montanha europeias, em conformidade com as normas
europeias na matéria.

18.
Convida a Comissão a elaborar uma definição clara das
zonas de montanha baseada em critérios que têm a ver com
características naturais — altitude, declive e duração limitada
do ciclo vegetativo, configuração do solo — em critérios
socioeconómicos — densidade de população, desenvolvimento demográfico, estrutura etária, dimensão reduzida das
explorações agrícolas, potencialidades de desenvolvimento das
áreas económicas —, bem assim na conjunção de todos estes
critérios, que permita distinguir claramente, dada a diversidade
dos problemas, as zonas de montanha das outras zonas
desfavorecidas, para efeitos de estabelecimento de estratégias
de desenvolvimento e de mecanismos de apoio.

19.
Considera absolutamente necessário compensar as desvantagens naturais permanentes com ajudas compensatórias;
por este motivo, estas ajudas devem manter-se como elemento
principal da política para as zonas de montanha, a par da
diversificação das actividades económicas mediante ajudas
compensatórias diferenciadas.
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20.
Insiste na necessidade de que, para além do segundo
pilar da PAC, a economia das zonas de montanha receba apoio
suplementar dos fundos estruturais, com especial atenção para
os transportes, as telecomunicações e o desenvolvimento das
empresas não directamente dependentes da agricultura e
do turismo. Assinala, além disso, que entre as orientações
prioritárias de desenvolvimento, há que dotar progressivamente estas regiões de infra-estruturas e serviços mínimos
essenciais nos sectores do ensino, saúde e transportes, assim
como nas áreas relacionadas com as novas tecnologias da
comunicação e informação.
21.
O Comité das Regiões salienta que deve ser possível
integrar as ajudas ao abrigo do segundo pilar da PAC nas
medidas dos fundos estruturais. O Comité das Regiões propõe,
por conseguinte, que o segundo pilar da PAC (desenvolvimento
rural) ofereça uma série de opções (uma espécie de menu),
com domínios de acção que podem ser combinados com
medidas das opções debatidas na perspectiva dos futuros
fundos estruturais. Para se obter o melhor resultado possível, é
imprescindível que os níveis local e regional exerçam influência
contínua na concepção das medidas a adoptar.
22.
Solicita à Comissão que se empenhe em estudar a
possibilidade de os produtos de qualidade das zonas de
montanha, provenientes de zonas delimitadas segundo as
normas em vigor, serem portadores de uma menção adicional,
para além do rótulo DOP (Denominação de Origem Protegida)
e IGP (Indicação Geográfica Protegida), que garanta a sua
proveniência montanhesa.
23.
Apoia a celebração de convenções regionais no âmbito
da cooperação transfronteira, à semelhança da Convenção
dos Alpes, para institucionalizar e intensificar a cooperação
destinada a resolver os problemas específicos de âmbito
regional e transfronteiriço, fornecendo deste modo um exemplo concreto de realização da Europa das regiões.
24.
Sublinha a necessidade de promover a igualdade de
oportunidades para mulheres e homens. O Comité das Regiões
assinala especialmente que a igualdade de tratamento dos
géneros constitui, segundo estudos recentes, um factor de
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desenvolvimento em si. Nas zonas em que o êxodo rural é um
problema, uma ajuda social bem desenvolvida e o acesso a
uma oferta cultural mais abundante são fundamentais para
contrariar a tendência de abandono das zonas rurais e de
montanha por parte de mulheres e jovens. Programas de
formação e aperfeiçoamento concebidos especialmente para
os jovens, sobretudo para jovens agricultores, são cruciais para
encontrarem formas de subsistência.
25.
Considera que se devem adoptar medidas compensatórias nacionais e regionais em prol das zonas de montanha e
derrogações à legislação comunitária sobre auxílios de Estado,
para permitir a prestação de serviços de interesse público em
todo o território e contrabalançar os cortes nos apoios
estruturais que sofrerão devido ao alargamento e ao consequente aumento de solicitações deste tipo de ajudas.
26.
Sublinha a necessidade de dotar as zonas de montanha
com instrumentos de política estrutural mesmo depois de
2006 e de os manter enquanto persistirem os problemas
específicos.
27.
Convida a Comissão a prever, no âmbito da estratégia
global para as zonas de montanha, mecanismos específicos de
apoio à utilização preferencial nestas zonas de fontes de
energia renováveis compatíveis com o ambiente e as paisagens,
especialmente no atinente à exploração dos recursos hídricos
e à gestão sustentável das florestas de montanha.
28.
Exorta a Comissão a participar regularmente nos trabalhos dos órgãos da Convenção para a protecção dos Alpes.
29.
Propõe que as instituições europeias fomentem a
difusão de boas práticas sobre gestão do território montanhês;
de medidas de desenvolvimento sustentável e de iniciativas
para superar as dificuldades de gestão dos serviços. Por isso,
há que realçar a importância do intercâmbio transnacional de
métodos e experiências locais e regionais.
30.
Nas regiões de montanha há que ter especialmente em
conta o sector leiteiro e procurar manter a actividade agrícola
nas pequenas explorações.

Bruxelas, 12 de Fevereiro de 2003.
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 ao acompanhamento das florestas e das interacções ambientais na Comunidade
(Forest Focus)»
(2003/C 128/06)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Τendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao
acompanhamento das florestas e das interacções ambientais na Comunidade (Forest Focus) —
(COM(2002) 404 final — 2002/0146 (COD));
Τendo em conta a decisão do Conselho, de 26 de Julho de 2002, de o consultar sobre esta matéria em
conformidade com o artigo 175.o, n.o 1 do Tratado CE;
Τendo em conta a decisão do Presidente, de 23 de Setembro de 2002, de emitir parecer sobre o tema e
atribuir a elaboração do mesmo à Comissão de Desenvolvimento Sustentável;
Τendo em conta a resolução do Conselho de 15 de Dezembro de 1998 relativa a uma estratégia florestal
para a União Europeia (1);
Τendo em conta a resolução do Parlamento Europeu de 31 de Janeiro de 1997 relativa a uma estratégia
florestal para a União Europeia ( 2);
Τendo em conta as recomendações contidas no parecer sobre «Exploração, gestão e protecção das
florestas na UE» (CdR 268/97 fin) (3);
Τendo em conta o seu parecer de 18 de Novembro de 1999 sobre a «Comunicação da Comissão ao
Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre uma
Estratégia Florestal para a União Europeia» (CdR 184/1999 fin) (4);
Τendo em conta o projecto de parecer adoptado pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável em
12 de Dezembro de 2002 (CdR 345/2002 rev.) — Relator: L. Durnwalder (Presidente da Província
Autónoma de Bolzano, Tirol do Sul, I/PPE),
adoptou, na 48.a reunião plenária de 12 e 13 de Fevereiro de 2003 (sessão de 12 de Fevereiro), o seguinte
parecer.

Introdução
O Comité das Regiões
1.
congratula-se com os esforços desenvolvidos pela Comissão no sentido de estabelecer um novo mecanismo, coordenado a nível comunitário, para o acompanhamento das
florestas e das interacções ambientais, com vista à protecção
das florestas comunitárias, que aprofunda e consolida os
objectivos do Regulamento (CEE) n.o 3528/86;
2.
faz notar, porém, que um projecto global de acompanhamento do estado dos ecossistemas florestais a longo prazo
deve ter necessariamente em conta todas as causas dos danos,
isto é, para além dos factores antropogénicos (poluição
atmosférica), também os factores naturais (ataques de parasitas,
enfermidades, condições climáticas);

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

JO C 56 de 26.2.1999, p. 1.
JO C 55 de 24.2.1997, p. 22.
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JO C 57 de 29.2.2000, p. 96.

3.
assinala que as entidades que fornecem os dados, isto é,
os Estados-Membros e os entes locais e regionais, devem ter
alguma capacidade de controlo sobre a sua utilização e
difusão;
4.
salienta a necessidade da aplicação de normas equivalentes, consolidadas a nível internacional, com vista à realização de
um acompanhamento eficaz e cientificamente fundamentado;
5.
critica o facto de a definição de ecossistemas florestais
contida na alínea a) do n.o 1 do artigo 3.o da proposta
de regulamento não ser consentânea com os objectivos
fundamentais da mesma;
6.
observa que um período de validade de apenas seis
anos para o novo sistema de acompanhamento poderá ser
insuficiente para uma vigilância a longo prazo eficaz e bem
sucedida, pelo que propõe em vez dele um período de 12 anos
(vd. ponto 13 abaixo);
7.
realça que o novo sistema prevê estudos complexos que
implicam custos de investimento adicionais elevados nos
terrenos seleccionados para recolha de amostras, os quais têm
de ser cobertos por meios financeiros suficientes. O Comité
parte do princípio de que os recursos financeiros previstos na
proposta de regulamento têm este facto expressamente em
conta;
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8.
solicita a ampla participação das autoridades locais
competentes na aplicação do sistema de acompanhamento,
particularmente no que se refere à assistência aos pontos de
observação in loco. No espírito do princípio de subsidiariedade,
tal participação deveria ser claramente definida.

Recomendações
O Comité das Regiões
9.
recomenda que a alínea a) do n.o 1 do artigo 1.o seja
completada como segue:
«a) Vigilância e protecção das florestas contra a poluição
atmosférica e os factores nocivos naturais (ataques de
parasitas, enfermidades, condições climáticas, etc.);»;
10.
recomenda que o
como segue:

n.o

2 do artigo

2.o

seja completado

«2. As acções definidas no n.o 1 complementarão
programas comunitários de investigação, com observância
das normas internacionais consolidadas»;
11.
recomenda que, na definição contida na alínea a) do
n.o 1 do artigo 3.o, se faça a distinção como segue:
«entre (a) “florestas” e (b) “ecossistemas florestais”, sendo
elemento característico de um ecossistema florestal a
existência de um solo florestal reconhecível»;
12.
recomenda que a alínea a) do n.o 1 do artigo 4.o seja
completada como segue:
«b) prosseguirá e aprofundará uma rede sistemática de
pontos de observação que inclua os pontos de observação
conformes (Key-Plots) já existentes no âmbito de diversos
programas de investigação europeus (ICP-Forests; ICP-IM,
CarboΕurope), com a finalidade de efectuar inventários
periódicos que forneçam informação representativa sobre
o estado dos ecossistemas florestais.»;
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13.
relativamente ao n.o 2 do artigo 4.o, recomenda que os
critérios preferenciais a estabelecer nas disposições de aplicação
relativas à selecção dos pontos de observação da rede de
vigilância intensiva tenham nomeadamente em conta os locais
que disponham de mais séries de dados sobre parâmetros
químicos e físicos fundamentais como, por exemplo, o clima,
as imissões poluentes, as variáveis do local em questão, etc., e
que se assegurem recursos (financeiros e logísticos) a longo
prazo para o efeito através das autoridades locais competentes
ou das administrações regionais;
14.
rejeita a obrigação prevista no n.o 4 do artigo 8.o de
os Estados-Membros apresentarem uma avaliação ex-ante à
Comissão Europeia;
15.
relativamente ao n.o 1 do artigo 12.o, recomenda que o
período de vigência do mecanismo seja de, pelo menos,
10 anos, de forma a permitir um acompanhamento a longo
prazo;
16.
em relação ao artigo 13.o, solicita um reforço dos
recursos financeiros previstos que permita uma abordagem do
programa a longo prazo e que os custos de investimento sejam
considerados como despesas passíveis de co-financiamento;
17.
quanto aos artigos 8.o e 14.o, o Comité solicita à
Comissão que a proposta de regulamento preveja a obrigação
de os Estados-Membros associarem mais estreitamente as
autoridades locais e regionais competentes;
18.
no que respeita ao n.o 1 do artigo 6.o e ao n.o 1 do
artigo 7.o da proposta de regulamento da Comissão, recomenda que a frase inicial seja reformulada como segue: «Para a
realização dos objectivos estabelecidos na alínea d) do
artigo 1.o, os Estados-Membros e a Comissão Europeia, em
concertação com as autoridades regionais e locais, efectuarão
...»;
19.
no que concerne ao ponto 5.2 do Anexo, recomenda
que, na população visada, se incluam também as comunidades
regionais com problemáticas idênticas (estudos supra-regionais, projectos de demonstração e experiências);
20.
no que toca ao n.o 1 do artigo 17.o da proposta de
regulamento da Comissão, recomenda que as recomendações
da Comissão Europeia em matéria de vigilância das florestas
sejam concertadas com o Comité Permanente Florestal.

Bruxelas, 12 de Fevereiro de 2003.
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 “Para uma estratégia temática
de protecção do solo”»
(2003/C 128/07)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão Europeia «Para uma estratégia temática de protecção do
solo» (COM(2002) 179 final);
Tendo em conta a decisão da Comissão Europeia de 12 de Abril de 2002, ao abrigo do n.o 1 do
artigo 265.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, de o consultar sobre este assunto;
Tendo em conta a decisão tomada pela Mesa, em 12 de Março de 2002, de atribuir à Comissão de
Desenvolvimento Sustentável a elaboração de um parecer sobre esta matéria;
Tendo em conta o seu parecer sobre o Sexto Programa de Acção em matéria de Ambiente, CdR 36/
/2001 fin (1);
Tendo em conta o projecto de parecer (CdR 190/2002 rev. 2) adoptado em 12 de Dezembro de 2002
pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável (relator: Corrie McChord, Presidente do Conselho
Autárquico de Stirling, Viewforth, UK/PSE),
adoptou por unanimidade na 48.a reunião plenária de 12 e 13 de Fevereiro de 2003 (sessão de 12 de
Fevereiro), o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
O Comité das Regiões (CR) acolhe favoravelmente a
proposta de uma estratégia temática de protecção do solo
requerida pelo Sexto Programa de Acção da Comunidade
Europeia em matéria de ambiente «Ambiente 2010: o nosso
futuro, a nossa escolha».

1.2.
O CR tece algumas observações específicas sobre a
comunicação e sugere uma abordagem mais estruturada do
desenvolvimento da estratégia, dando particular destaque à:
—

definição de uma perspectiva para a sustentabilidade dos
solos europeus;

—

construção de um conjunto de indicadores de qualidade
e respectivos objectivos, baseados na afectação, e de um
programa de protecção pragmático, local, orientado para
os riscos e economicamente eficiente;

—

coordenação da acção através de instrumentos e incentivos reguladores; e

—

identificação de opções de controlos adicionais para os
próximos anos, de forma a, progressivamente, solucionar
problemas históricos.

( 1) JO C 357 de 14.12.2001 p. 44.

1.3.
O CR entende que os solos da Europa são um elemento
fundamental tanto para a nossa subsistência como para a
dos países não europeus. Através da produção agrícola,
representam uma fonte de sustento; oferecem matérias-primas
essenciais para a produção e extracção de madeira; são um
elemento essencial da paisagem, são responsáveis por toda a
biodiversidade terrestre, são mediadores no que diz respeito às
águas superficiais e subterrâneas e exercem uma influência
profunda na atmosfera. Além disso, exercem uma função
primordial enquanto reservatórios de matérias-primas. Têm
um importante significado cultural e social. Todavia, os solos
têm sofrido uma certa degradação devido à associação de
complacência e negligência.

1.4.
De certo modo, chegou-se a tal situação, porque, na
Europa, o solo não ficou suficientemente protegido pela
legislação porque, culturalmente, não é encarado como um
bem comum, ao contrário dos rios, lagos, mares e da
atmosfera. Inevitavelmente, este facto torna qualquer acção
voluntária ou normativa de protecção dos solos mais contenciosa; o desenvolvimento de uma estratégia comunitária de
protecção dos solos viável e eficaz tem, portanto, de identificar
e lidar com dois factores: com uma exploração correcta e
indispensável da terra, por um lado, e com o desejo de proteger
e preservar um recurso comum, por outro.

1.5.
O CR entende que esta é a altura de enfrentar este
desafio e garantir um futuro a longo prazo e sustentado para
os solos.
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A opinião do Comité das Regiões

Definição (Ponto 2 da comunicação)

2.1.1.
O CR defende a mais ampla definição de solo
possível. No passado, surgiram dificuldades, por exemplo, na
exclusão da turfa enquanto solo devido à sua natureza
inteiramente orgânica. É importante que se encontre uma
definição de solo, que garanta a protecção de toda a superfície
agrícola da Europa. [Servem de exemplo as definições de
outros bens ambientais, tal como a distinção entre as águas
subterrâneas e superficiais apresentada no n.o 1 do artigo 2.o
da lei alemã de protecção do solo].

2.2.

Características do solo (Ponto 2.3 da comunicação)

2.2.1.
A comunicação indica que existem mais de 320 tipos
de solo na Europa e sublinha a necessidade de introduzir um
forte elemento local nas políticas de protecção. Embora
seja verdade, o solo é também, por natureza, altamente
heterogéneo, apresentando variações consideráveis de composição e de comunidades e funções ecológicas dentro de
pequenas escalas horizontais e verticais. Tal requer uma
consciencialização da interdependência dos diferentes tipos de
solos, o que se deve ter em consideração na definição da
estratégia de protecção.

2.2.2.
Em regra, os solos contêm uma vasta riqueza de
biodiversidade, em particular microbiológica, englobando bactérias e fungos, que convive harmoniosamente com a vegetação
e sistemas radiculares sobrejacentes e forma uma complexa
cadeia alimentar com espécies mais desenvolvidas. Estas comunidades ecológicas proporcionam as funções ambientais essenciais de fluxo energético, renovação de carbono e de nutrientes
e ajudam a formar a estrutura do solo. Embora a investigação
indique um certo nível de resistência na ecologia do solo, de
forma que os efeitos naturais ou antropogénicos que possam
prejudicar determinadas espécies basilares possam ser substituídos por outras espécies e permitir que a função ambiental
prossiga, está cada vez mais demonstrado que algumas espécies
primordiais, tais como a lumbricus terrestris, são essenciais para
a criação e preservação da própria estrutura do solo nos
sistemas semi-naturais. A estratégia de protecção tem de
favorecer a existência de solos que mantenham funções
ambientais sustentáveis, em particular as funções naturais do
solo.

2.2.3.
A resistência das comunidades ecológicas nos solos é,
sem qualquer dúvida, um reflexo evolucionário das condições
extremas a que estão naturalmente expostas, inclusive cheias,
secas, congelação e degelo. Uma estratégia de protecção prática
e exequível deve permitir o efeito destes processos naturais.
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2.3. Principais ameaças para o solo (Ponto 3 da comunicação)
2.3.1.
As principais ameaças encontram-se bem resumidas
na comunicação, embora seja importante referir que a diminuição da matéria orgânica e a perda de estrutura do solo
contribuem significativamente para o aumento da erosão.
Além disso, importa fazer uma revisão técnica do ponto 3.2
da comunicação no que se refere ao valor de 3,6 % de carga de
matéria orgânica como indicador da fase de pré-desertificação.
A perda de zonas de gelo permanente é, cada vez mais,
encarada como uma ameaça, assim como é um elemento
comprovativo circunstancial de que a alteração dos padrões
climáticos conduz à acentuação dos ciclos de secas/cheias,
que podem, em particular, potenciar a erosão nas regiões
montanhosas.
2.3.2.
Subestima-se a dimensão e o nível do impacto da
precipitação radioactiva de Chernobyl. Ainda existem zonas
significativas de contaminação do solo e da vegetação provocada pelo césio radioactivo, que lixiviou muito mais lentamente
do que se previra de início, sobretudo nos solos alagadiços e
arenosos pobres em potássio. Tem havido maior absorção pela
vegetação e transmissão através das cadeias alimentares que
afectam o gado e os interesses dos desportistas, como por
exemplo, a caça de cervídeos em área de montanha. Desconhecem-se os efeitos provocados na biodiversidade.
2.3.3.
Práticas erradas de gestão de terras e solos poderão
introduzir material patogénico, que através das cadeias alimentares naturais, pode ser transmitido ao homem. É importante
que a estratégia de protecção do solo aborde as questões da
segurança biológica e da segurança alimentar.
2.3.4.
As questões de carácter mais geral sobre a introdução
de espécies alóctones merece maior atenção. É importante ter
confiança em relação aos possíveis efeitos da introdução de
OGM no ambiente e na eventual libertação de material
genético nos solos. Além disso, algumas espécies introduzidas,
tais como o lombricídeo da Nova Zelândia, «flatworm»,
parecem ter a capacidade de reduzir a população de minhoca
comum, com efeitos graves na estrutura do solo e, por
conseguinte, na sua função e forma, enquanto polignácea
japonesa a fallopia japonica, por exemplo, se difunde largamente
através da translocação do solo.
2.3.5.
Eventualmente, deveria dar-se à contaminação difusa
o nome de poluição difusa do solo, pois existem efeitos
claramente observáveis. Extensas áreas de terra sofrem de
acidificação e eutrofização, que originam alterações da vegetação natural, da biota do solo e degradação do estado
ecológico associado da água doce. Ao que tudo indica, embora
tenham sido tomadas importantes medidas de redução da
emissão e da deposição de enxofre, subsistem problemas
difíceis com as emissões de azoto provenientes dos transportes
e da agricultura. A deposição de metais pesados na atmosfera
pode representar entre 38 % e 97 % do total da entrada (input)
de metais nos terrenos agrícolas do Reino Unido. Há que
proceder a uma maior monitorização da deposição atmosférica
de espécies acidificantes, azoto e metais pesados e à investigação sobre o efeito por ela provocado nos solos.
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2.3.6.
A Europa apresenta muitos solos ricos em carbono.
É fundamental proteger estes depósitos de carbono, de forma a
contribuir para o controlo das alterações climáticas, sobretudo
porque o aumento das temperaturas globais terá uma retroacção positiva. Tal representa um contributo importante para
a prioridade dada pelo 6.o Programa de Acção em matéria
de Ambiente a encontrar uma solução para as alterações
climáticas.

apropriadas de incentivo e de coordenação entre público e
privado, com exclusão de formas de responsabilidade objectiva
com carácter retroactivo. Tais processos devem procurar a
compatibilidade económica e ambiental da intervenção de
recuperação que, de qualquer forma, deve ser realizada com
base em análises de risco.

2.3.7.
O documento da Comissão não trata devidamente a
perda de terras resultante da expansão urbana e de espaços
industriais abandonados. A este propósito, as dotações financeiras de adesão para os países candidatos suscitam algumas
dificuldades. O enterramento de solos pode e deve ser evitado
onde for possível. A Perspectiva de Desenvolvimento Espacial
Europeu devia ser promovida mais amplamente como parte
dos esforços para a prossecução de uma estratégia de protecção
integrada do solo.

2.5. Políticas comunitárias relevantes para a protecção do solo
(Ponto 6 da comunicação)

2.3.8.
Relativamente às inundações e aos deslizamentos de
terras, o documento da Comissão não menciona a questão da
diminuição da população humana nas zonas de montanha e
rurais, especialmente nos sectores agrícola e florestal. O efeito
das precipitações é cada vez menos compensado pela prática
agrícola e pela gestão racional das terras.

2.5.2.
Importa referir que a directiva sobre as lamas de
depuração, por si só, não previne por completo os efeitos
nocivos no solo, pois o controlo destina-se à prevenção da
contaminação do solo e transmissão de doenças. A aplicação
de lama, em particular associada a outros agentes, tais como
os fertilizantes inorgânicos e orgânicos, pode resultar na
eutrofização dos solos. Além disso, a aplicação de lamas de
depuração em condições adversas pode originar a compressão
e a degradação da estrutura física. Actualmente, a directiva não
cobre outros resíduos aplicados nas terras agrícolas, incluindo
lamas da indústria do papel, resíduos alimentares, detritos,
gesso e composto (produtos de compostagem), podendo,
todos eles, causar contaminação e transmissão de doenças
quando mal controlados.

2.4.

Acção dos Estados-Membros (Ponto 5 da comunicação)

2.4.1.
É incontestável que existe uma divergência considerável na abordagem da protecção do solo e da terra entre os
Estados-Membros actuais e os países candidatos. O relatório
«Protecção do solo na União Europeia», de Dezembro de 1998,
descrevendo sinteticamente os sistemas existentes, levanta a
questão de saber se se está a alcançar todo o valor acrescentado
de uma abordagem mais concertada na Europa, originando
níveis mais harmonizados e uma protecção concertada dos
sistemas hídricos nas captações transfronteiriças, uma acção
harmonizada na redução dos problemas difusos e transfronteiriços com contaminação e uma abordagem coordenada das
ameaças globais, tais como as alterações climáticas.

2.4.2.
Existem diferenças particularmente significativas nas
medidas tomadas para melhorar os problemas históricos
associados à terra contaminada e também à terra abandonada
ou desocupada. Interessa referir que, embora a futura directiva
comunitária relativa à responsabilidade ambiental venha a
exercer controlo sobre locais recentemente contaminados, não
haverá qualquer controlo sobre os problemas precedentes.
Uma proposta de estratégia de protecção do solo tem de
identificar as necessárias medidas de resposta, a serem tomadas
de acordo com os objectivos comuns de análise do risco,
enquanto tema relevante para o futuro. Para a recuperação
de sítios anteriormente contaminados requerem-se medidas

2.5.1.
A regulação dos processos e a regulação dos resíduos
disponibilizam protecção directa à terra, seja qual for o limite
da extensão, enquanto a legislação sobre a poluição das águas
e os habitats oferece apenas protecção indirecta.

2.5.3.
As exigências da directiva relativa à qualidade das
águas balneares conduziram igualmente a controlos da gestão
de terras e solos em áreas onde o incumprimento de normas
obrigatórias pode estar relacionado com os difusos escorrimentos agrícolas e escoamento subterrâneo de organismos de
indicador fecal.

2.5.4.
O CR acolhe favoravelmente as oportunidades para
CAFÉ, a reforma da PAC e a Directiva-Quadro das águas
contribuírem para o reforço dos mecanismos de concretização
da protecção do solo. Em particular, a comunicação sobre o
planeamento e o ambiente será inteiramente coerente com a
exigência do 6.o Programa de Acção em matéria de Ambiente
de integrar as preocupações ambientais nas outras políticas.

2.5.5.
Interessa referir que os corredores de transporte,
quando geridos correctamente, podem fornecer um contributo
positivo à biodiversidade. As bermas extensas e protegidas em
termos ecológicos podem proporcionar vias de migração
de longa distância, que, frequentemente, são inexistentes,
sobretudo nas zonas agrícolas de cultura intensiva.
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2.5.6.
Embora seja inegável que diversas políticas contribuem para a protecção do solo, há que reconhecer que o seu
papel na protecção do solo, muitas vezes, não se concretiza e
que não existem laços suficientes entre as diversas políticas.
Por exemplo, o nível de protecção oferecido ao solo através da
avaliação de substâncias novas e existentes é questionável,
dado o número limitados de químicos alvo de revisão e a falta
de consideração sólida do seu impacto no solo e respectivos
sistemas ecológicos complexos.
2.5.7.
A Comissão descreve boas práticas agrícolas a favorecer e medidas agro-ambientais positivas que estão a ser
aplicadas para a protecção do solo. Mas falta uma linha precisa
de orientação e de apoio para garantir, através da PAC, um
mais adequado controlo global dos solos.

2.6.

Actuais sistemas de recolha de dados sobre o solo (Ponto 7
da comunicação)

2.6.1.
A tradicional recolha de amostras de solo e respectiva
análise exigem, por vezes, muito tempo e recursos, em parte
devido à heterogeneidade dos solos (ver ponto 3.2 da presente
comunicação) e em parte à falta de compreensão dos complexos processos físico-químicos e ecológicos que contribuem
para o funcionamento global dos solos. Isto provoca a recolha
de amostras múltiplas e a respectiva análise em função de um
potencialmente vasto número de determinantes. Tal abordagem requer uma revisão urgente e fundamental, de forma a
obter sistemas de comunicados mais simples, com maior
eficiência de custos e mais significativos em termos ecológicos,
cumprindo objectivos claros numa base paneuropeia. Todavia,
as experiências com os sistemas de monitorização existentes e
o conhecimento deles retirado deveriam ser integrados num
sistema europeu.

2.7.

2.7.2.
Será seguramente necessário actuar, para garantir a
integração de políticas ambientais, agrícolas comuns e outras,
de modo a originar um sistema de protecção mais coerente,
abrangente e sistemático. Para garantir a concretização, é
essencial constituir, na própria Comissão, um grupo director
inter-serviços.

3.

combinar-se com um programa de avaliação e monitorização
do progresso e dos resultados obtidos.

3.2.
A comunicação, descrevendo brevemente muitas das
forças motrizes, pressões, impactos e medidas correctivas
disponíveis, oferece uma análise razoável da situação actual.

3.3.
Contudo, a comunicação não apresenta uma perspectiva para a condição futura dos solos europeus, o que, apesar
da variabilidade da função e forma do solo acima descrita, não
parece difícil nem complicado.

3.4. Perspectiva

3.4.1.
Interessa, essencialmente, prevenir a continuação da
degradação do solo e tornar os solos europeus «aptos para o
objectivo» dentro de uma geração e, subsequentemente, gerilos numa base puramente sustentável. A expressão «apto para
o objectivo» introduz pragmatismo e realismo na estratégia,
essenciais à sua viabilidade.

3.4.2.

As recomendações do Comité das Regiões

3.1.
O CR considera que a estratégia deve englobar uma
análise da posição actual, uma perspectiva para o futuro e
diversas acções faseadas para atingir o objectivo. Tal deveria

A lista de objectivos poderia incluir:

—

apoio à biodiversidade do próprio solo e à dependente
deste;

—

mediação e efeito de tampão das águas superficiais e
subterrâneas com vista a manter o bom estado ecológico
e uma qualidade satisfatória para outras finalidades, tais
como a recreativa, balnear de fornecimento de água
potável;

—

produção agrícola e silvícola;

—

preservação da armazenagem de carbono;

—

desenvolvimento humano;

—

fixação humana;

—

reservatórios de matérias-primas.

O caminho a seguir (Ponto 8 da comunicação)

2.7.1.
O CR apoia a proposta de estender os anexos da
directiva Habitat à protecção baseada no solo. Importa referir
que está em curso um grande programa de investigação sobre
a diversidade dos solos no Reino Unido, onde se manterá nos
próximos 5 anos o protótipo de solo mais estudado do mundo.
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3.4.3.
Os objectivos deveriam ser atribuídos a uma larga
escala, a todas as superfícies de terras em toda a Europa, à falta
de objectivo ou associação de objectivos mais exigente. A
estratégia deveria incluir o conceito de sistemas de classificação
do terreno e de aptidão do terreno para diferentes finalidades,
com base no tipo de solo, localização, clima, altitude, aspecto
e declive.
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Medidas de concretização do objectivo

3.5.1.
O título «Estratégia de protecção do solo» sugere que
obterá apenas uma posição temporária, de forma a travar a
degradação da qualidade do solo europeu, o que, por si só, é
um objectivo louvável. A estratégia deve afirmar com clareza
se se restringe a essa ambição em particular, de alguma forma
limitada, ou se visa ver a mais longo prazo e estabelecer os
métodos de promoção activa do melhoramento da qualidade
e resolver, por fim, problemas de legado histórico, tais como
o da terra contaminada. Uma estratégia válida tem, pelo
menos, de tomar em consideração, na própria estrutura, os
objectivos de mais longo prazo e estabelecer propósitos e
avaliar o alcance da protecção de um modo que seja escorado
pela acumulação de dados e informação. Impõe-se o respeito
rigoroso do princípio da subsidiariedade na elaboração de uma
estratégia de protecção do solo e de novas disposições.
Numerosos problemas relacionados com a protecção do solo
poderão ser resolvidos ao nível nacional ou, numa base
bilateral, entre Estados-Membros ou regiões ou outras estruturas locais com responsabilidade directa pela protecção dos
solos.

3.5.2.
A estratégia deve ser holística e integradora. Não
seria aconselhável desenvolver iniciativas separadas para a
erosão, o declínio da matéria orgânica e a contaminação
(sobretudo em relação às lamas de depuração, composto e
resíduos da exploração mineira), como proposto.

3.5.3.
A definição de utilização do solo tem de permitir a
derivação de adequados níveis de qualidade do solo locais e
individualizados. Para determinados usos específicos, tais
como a fixação humana ou o desenvolvimento humano, os
referidos níveis poderão ser estabelecidos em termos de
parâmetros químicos significativos relacionados com a exposição da população ao risco determinado pela sua actividade,
por conseguinte apoiando a iniciativa do 6.o Programa de
Acção em matéria de Ambiente de ligar o ambiente à
saúde humana. Para outras utilizações, tais como o apoio
à biodiversidade, deveriam desenvolver-se, através de um
programa comunitário de investigação, parâmetros de qualidade mais gerais. É fundamental disponibilizar técnicas de
testagem simples, eficientes economicamente e relevantes em
termos ecológicos. Existe potencial para simples testes de
despistagem, definição de perfis fisiológicos por comunidade
de comunidades microbiológicas, biosensores ou biomarcadores para proporcionar um conjunto rápido e lógico de testes
normalizados que possam ser calibrados em toda a Europa
com base em solos quase naturais, tendo em vista criar um
sistema de avaliação do estado ecológico de um solo analisado.
Esta abordagem espelharia a abordagem exemplificativa da
Directiva-Quadro da água, que estabelece objectivos de excelente e bom estado ecológico para as águas de superfície,
excepto nos casos em que se verifique grande alteração causada
pelo desenvolvimento humano, esperando-se, nesse caso, bom
potencial ecológico.
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3.5.4.
Metodologias normalizadas, com o controlo de qualidade apropriado, são um pré-requisito para instituir, na
Europa, avaliações coordenadas de qualidade do solo.

3.5.5.
No seguimento da atribuição das utilizações do solo
e da avaliação da respectiva qualidade de acordo com normas
adequadas, uma análise de avaliação do risco local deveria
determinar quais os solos que deveriam ser protegidos prioritariamente e quais os que podem ser protegidos com maior
eficiência de custos, tendo em conta a escala das várias pressões
sobre os solos.

3.5.6.
Um tal quadro de acção ao nível europeu originará
igualdade de tratamento e, tendo em vista criar o maior
benefício ambiental, escorará a canalização mais precisa dos
escassos recursos através de um maior número de planos de
acção mais localizados para limitar o impacto ambiental tanto
quanto possível.

3.5.7.
Em seguida, a estratégia deveria identificar os instrumentos actualmente disponíveis e sugerir os meios de atingir
a máxima eficácia, de forma que os Estados-Membros comecem a desenvolver melhores práticas e uma consciencialização
comum das metodologias práticas e eficazes. Por exemplo, a
Directiva-Quadro da água exigirá medidas para as bacias
hidrográficas ou sub-bacias de forma a combater a poluição
difusa. Muitas destas medidas interagirão de modo estreito,
inevitavelmente, com as questões da gestão do solo e das terras
e poderiam ser usadas para proteger ou melhorar a qualidade
do solo (por exemplo, os contratos de gestão de terras dos
agricultores franceses). Antes de identificar outros regimes
normativos, que poderão ser necessários para enfrentar as
lacunas, há que optimizar estas sinergias.

3.5.8.
Um elemento essencial de uma estratégia bem sucedida é a participação activa das várias partes envolvidas. Visto
que a maioria das terras é propriedade privada, o conceito do
6.o Programa de Acção em matéria de Ambiente de «colaborar
com o mercado» adquire particular importância. Novos métodos visando envolver os gestores de solos e terras, bem
como outros sectores sociais, serão essenciais para obter um
resultado com êxito, devendo, por isso, constituir parte
considerável da estratégia.

3.6. Plano de trabalho e calendário

3.6.1.
Parece realista publicar em 2004 a estratégia ou as
respectivas partes propostas, prevendo a hipótese de alguns
resultados da investigação de apoio não estarem disponíveis
nessa data. Mais uma vez, o CR sublinha que gostaria de ver a
uma estratégia integrada e não um conjunto de elementos
específicos desagregados de pressão/solo/região/resposta.
Devem ser tidas em conta as regulamentações vigentes nas
regiões e autarquias locais e os critérios em que assentam.
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3.6.2.
Não está definido o período ao longo do qual a
estratégia estará em operacionalidade. Em termos ideais,
deveria prolongar-se no futuro, pelo menos durante 10 anos,
permitindo um planeamento a longo prazo e um compromisso
de passar da mera protecção para a eventual recuperação e
para a preparação de outro material de apoio consultivo ou
regulador à luz de resultados de monitorização emergentes e
da análise da eficiência de acção. Para uma estratégia de dez
anos, seria indubitavelmente necessária uma revisão de médio
prazo.
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3.6.3.
Um quadro estratégico para a protecção do solo que
origine a recuperação do solo a longo prazo levará os países
candidatos a preservar o que é valioso em termos ecológicos
nas suas práticas de gestão de solos e terras e, simultaneamente,
a prevenir qualquer risco de degradação causada pelas taxas de
desenvolvimento crescentes, como consequência da adesão à
União Europeia. Os países candidatos apresentam igualmente
significativos problemas históricos de contaminação e deterioração do solo, que terão de ser enfrentados num programa
contínuo, baseado no risco, ao longo de muitos anos.

Bruxelas, 12 de Fevereiro de 2003.

O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE

Parecer do Comité das Regiões sobre a «Estratégia para o mercado interno para o período
2003-2006»
(2003/C 128/08)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta o pedido da Comissão para que o Comité das Regiões se pronunciasse sobre uma futura
estratégia plurianual para o mercado interno, que será apresentada na Primavera de 2003;
Tendo em conta a decisão da Mesa, de 9 de Outubro de 2002, de incumbir, nos termos do n.o 5 do
artigo 265.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, a Comissão de Política Económica e Social
da elaboração de parecer sobre esta matéria;
Tendo em conta o parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: Estratégia para o Mercado Interno — Revisão de
2000 (CdR 311/2000 fin) (1);
Tendo em conta o parecer sobre a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu —
Uma Estratégia do Mercado Interno para os Serviços (2000) (CdR 134/2001 fin) ( 2);
Tendo em conta o parecer sobre a comunicação da Comissão «Trabalhar em conjunto para manter a
dinâmica» Estratégia para o Mercado Interno — Revisão de 2001 (COM(2001) 198 final), 7 de Dezembro
de 2001 (CdR 200/2001 fin) ( 3);
Considerando o projecto de parecer sobre a comunicação da Comissão Europeia sobre «Produtividade: a
chave para a competitividade das economias e das empresas europeias», (CdR 224/2002 fin);
(1 ) JO C 148 de 18.5.2001, p. 16.
(2 ) JO C 357 de 14.12.2001, p. 65.
(3 ) JO C 107 de 3.5.2002, p. 68.
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Tendo em conta o projecto de parecer adoptado pela Comissão de Política Económica e Social em 6 de
Dezembro de 2002 (CdR 341/2002 rev.) (relatora: Ulrike Rodust, deputada do Parlamento do Estado de
Schleswig-Holstein, D/PSE),
adoptou, na 48.a reunião plenária de 12 e 13 de Fevereiro de 2003 (sessão de 12 de Fevereiro), o seguinte
parecer.

1.

Pontos de vista do Comité das Regiões

Perspectivas após dez anos de vigência do mercado interno
O Comité das Regiões
1.1.
preza a ideia da Comissão Europeia de convidar
todos os interessados a realizarem esforços acrescidos para
concluírem o mercado interno e a sua declaração de que, para
continuar a desenvolver o mercado interno, apresentará uma
estratégia ou programa, a médio prazo, em Abril de 2003,
para um período de provavelmente três anos. Comparado com
documentos de estratégia anteriores, este documento será mais
preciso, ambicioso e coerente, focando, em particular, a
competitividade numa Europa alargada e o bom funcionamento dos mercados de serviços e produtos;
1.2.
saúda este projecto ambicioso. Porém, tal como a
Comissão Europeia, considera que uma nova estratégia plurianual para o mercado interno deve estar mais estreitamente
associada aos diferentes processos económicos e deve concentrar-se no objectivo comum para 2010, que consiste em
tornar a União na «economia baseada no conhecimento mais
dinâmica e competitiva do mundo». Neste contexto, há que ter
fundamentalmente em conta o processo de Luxemburgo de
1997 sobre o desenvolvimento de uma política de emprego
europeia, o processo de Cardiff de 1998 sobre a reforma da
economia europeia, o processo de Lisboa de 2000 sobre o
reforço da competitividade e o processo de Gotemburgo de
2001 sobre a sustentabilidade da dimensão ambiental. Todos
estes processos foram lançados desde o início da legislação
sobre o mercado interno com o intuito de reforçar determinados segmentos da economia europeia;
1.3.
apoia os esforços constantes dos relatórios de síntese
da Comissão Europeia, que visam simplificar a realização da
nova estratégia de mercado interno ao conjugá-la com os
outros processos acima mencionados através de uma estratégia
global determinada pelo objectivo comum para 2010;
1.4.
é de opinião de que uma futura estratégia plurianual
para o mercado interno deve atribuir maior peso a novas
aberturas de mercado. Há sectores importantes da União
Europeia que ainda estão no início de uma abertura ao
mercado interno (nomeadamente os mercados da energia, dos
transportes, dos serviços financeiros e dos serviços). No que se
refere às perspectivas do mercado interno tornou-se, entretanto, fundamental incluir o enquadramento empresarial (a
saber, direito das sociedades, direito das patentes, auxílios
estatais e concorrência, serviços de interesse geral, harmonização fiscal, mercado de trabalho europeu e compatibilidade
entre os sistemas sociais europeus);

1.5.
concorda em que é necessário alargar a concepção de
mercado interno. Na opinião do CR, a estratégia para o
mercado interno para os próximos anos deve apresentar
soluções que se pautem prioritariamente pelas exigências do
mercado e, simultaneamente, acentuem as responsabilidades
político-económicas e as iniciativas dos Estados-Membros e
das autarquias locais e regionais, bem como a qualidade do
modelo social europeu.

2. As recomendações do Comité das Regiões

Integração dos diferentes processos económicos
O Comité das Regiões
2.1.
considera necessário conceber uma estratégia para o
mercado interno a longo prazo, que se prolongue até 2010,
para que os seus objectivos convirjam mais do que até agora
para o objectivo global para 2010 e a associação aos outros
processos económicos seja mais fácil. Há, no entanto, que
deixar a possibilidade de se fazerem pequenos ajustes a
esta estratégia, o que permitirá uma melhor integração dos
diferentes processos e proporcionará a todos os actores
envolvidos maior transparência e segurança em termos de
planeamento;
2.2.
saúda a introdução do princípio de maior concorrência
como princípio orientador de outras medidas de liberalização,
de forma a abrir mercados fechados, tornar mais competitivos
os mercados europeus e globais e evitar regulamentações
individuais desnecessárias. O CR insiste, porém, com veemência que a concorrência pode ser o critério principal, mas não
exclusivo do mercado interno europeu. Caso se recorra à
utilização do princípio da concorrência como instrumento
de harmonização, há que examinar atentamente os limites
previstos na jurisprudência europeia, o princípio de coesão na
sua vertente económica, social e territorial, a aplicação do
princípio de subsidiariedade, as eventuais repercussões externas das actividades económicas, bem como a existência de
produtos e serviços que, pela quantidade muito limitada em
que são oferecidos ou porque, sendo prestados em zonas com
desvantagens naturais, dão origem a custos mais elevados
(pequenas ilhas, regiões de montanha, regiões remotas) não
estão em condições de concorrer com os das regiões mais bem
situadas;
2.3.
sustenta que se deve continuar a desenvolver nos
Estados-Membros uma legislação de cariz europeu. Para assegurar uma aplicação atempada e uniforme nos Estados-Membros, o Comité não recomenda o método aberto de
coordenação nem uma cooperação interestatal.
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Liberalização e ambiente empresarial

O Comité das Regiões

2.4.
está consciente de que novas aberturas de mercado
produzem efeitos de sinergia e que um mercado interno
multidimensional conduz também a melhores serviços. Propõe
que uma nova liberalização de segmentos do mercado e
do ambiente empresarial que envolva sectores que afectam
sobretudo as autarquias locais e regionais tenha em conta as
seguintes sugestões;

2.5.
sublinha a relação entre liberalização e coesão territorial e salienta que uma parte importante desta relação é a
desejada abertura do mercado do sector dos transportes
(transporte ferroviário de mercadorias, transporte colectivo
de passageiros nacional e internacional). Sublinha, porém,
paralelamente que a política de liberalização não deve limitar
o direito de os Estados-Membros definirem, a nível nacional,
os serviços de interesse geral de fins não lucrativos, nem obstar
às possibilidades de desenvolvimento de determinadas regiões
ou municípios. Isto é particularmente relevante no que se
refere aos transportes públicos de passageiros. Ambos são, em
conjunto, elementos importantes dos serviços de interesse
geral;

2.6.
crê que a liberalização do sector dos transportes se
deve reger pelos seguintes eixos: igualdade de oportunidades
para todas as empresas de transportes, concorrência regulada,
margem de manobra suficiente para iniciativas pessoais de
carácter empresarial, períodos de transição e prazos de autorização adaptados, lógicos e claramente fixados, ausência de
cláusulas sociais desnecessárias e de entraves burocráticos para
os trabalhadores e acesso de todos os cidadãos aos serviços de
transporte;

2.7.
saúda o plano de acção abrangente eEurope 2005 e
insta à adopção de normas e práticas uniformes em matéria de
utilização da informação do sector público que garantam a
aplicação das mesmas condições básicas a todos os agentes do
mercado europeu da informação. Há que eliminar as distorções
do mercado interno e as condições de utilização dessa
informação devem ser dotadas de uma maior transparência.
As novas evoluções tecnológicas não devem criar novas
limitações ou codificações (por exemplo a televisão digital)
para as operações transfronteiriças de forma a evitar-se uma
renacionalização ou redução do mercado interno;

2.8.
entende que para se realizar a livre prestação de
serviços há que adaptar e interligar ainda mais as normas
referentes aos diferentes meios de comunicação (Internet,
televisão e televisão digital, UMTS), por forma a evitar
distorções do mercado. Neste contexto, há que elaborar para a
legislação em matéria de publicidade e para a protecção dos
jovens normas mínimas comuns que sejam válidas de forma
análoga para todos os meios de comunicação;
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2.9.
insta com veemência para que se superem os obstáculos existentes no sector da prestação de serviços. Neste
contexto, recomenda que se dê um impulso decisivo para a
liberalização do mercado mediante a criação de um mercado
interno de serviços financeiros;

2.10.
salienta que um mercado de trabalho europeu é um
elemento indispensável do mercado interno. Apesar de as
regulamentações sobre o mercado interno já existirem há dez
anos, a livre circulação de trabalhadores ainda levanta muitos
problemas práticos;

2.11.
sublinha que se deve assegurar a flexibilidade do
mercado de trabalho dando especial atenção às qualificações e
à mobilidade. Insiste em que sejam tomadas novas acções
mais concretas para se eliminar os obstáculos à mobilidade,
nomeadamente nos domínios do reconhecimento das qualificações profissionais, das competências em matéria de aplicação
das tecnologias de informação e comunicação em toda a
Europa, bem como no domínio das competências linguísticas;

2.12.
insta a que se inclua a portabilidade das prestações
sociais na nova estratégia para o mercado interno, sem custos
adicionais para os Estados-Membros e suas regiões. O CR
saúda as iniciativas que visam dar nova redacção às regras de
coordenação do direito social, bem como a simplificá-las e
torná-las mais transparentes, facilitando assim a sua aplicação;

2.13.
é de opinião de que a cooperação sobre os sistemas
de saúde entre os Estados-Membros e com uma participação
activa das autarquias locais e regionais deve ter por base o
ponto de vista dos pacientes e dos interessados, por forma
a facilitar a liberdade de circulação transfronteiriça e o
funcionamento do mercado interno;

2.14.
sublinha a necessidade de se ultrapassar o mais
rapidamente possível o fosso existente entre os sistemas de
saúde dos Estados-Membros da União e dos futuros Estados-Membros que fazem fronteira com a União Europeia,
devendo-se, para tal, desenvolver iniciativas e medidas comuns
(melhores práticas, intercâmbio de informações, etc.);

2.15.
saúda o projecto da Comissão Europeia para eliminar
a insegurança jurídica no domínio dos serviços de interesse
geral europeus. As prestações dos serviços de interesse geral
devem continuar a ser o elemento constitutivo mais importante
do modelo europeu de sociedade. As aberturas de mercado
devem realizar-se tendo em conta a segurança e a protecção
do interesse geral, reconhecendo-se, todavia, as características
nacionais dos Estados-Membros;

2.16.
sublinha que, mesmo num mercado interno que
funcione, é indispensável que os cidadãos disponham de um
vasto leque de serviços de interesse geral de elevada qualidade
a preços acessíveis;
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2.17.
partilha da opinião de que os auxílios estatais podem
ter, a longo prazo, um impacto prejudicial, gerando distorções
da concorrência no mercado interno. Por esta razão devem ser
restringidos. O CR congratular-se-ia com a introdução de
auxílios estatais específicos mais orientados para objectivos
horizontais e para casos claros de disfunções do mercado;
2.18.
exige que, no âmbito da nova estratégia para o
mercado interno, se crie uma política comunitária de auxílios
que tenha em conta objectivos de política regional, autorize
iniciativas descentralizadas de política regional e garanta uma
concorrência justa;
2.19.
sublinha a importância da sustentabilidade e da
elaboração de padrões e normas ambientais ao nível europeu
para harmonizar melhor os interesses económicos, ecológicos
e sociais e a necessidade de apoio estatal neste domínio. Seria
útil neste contexto a introdução de uma regulamentação «de
minimis» e ou de um regulamento específico de isenção, que
deveria, aliás, ser parte integrante dos acordos com os países
candidatos;
2.20.
considera indispensável continuar a aprofundar o
mercado interno dos produtos associando-o a uma jurisdição
descentralizada, sobretudo nos seguintes domínios: reconhecimento mútuo, novo conceito de harmonização, imagem de
marca da União Europeia, fiscalização do mercado, normalização e aplicação uniforme destas regulamentações, e precisamente no quadro do alargamento, direito de patentes europeu.
Neste domínio, o princípio do reconhecimento mútuo já
deu provas precisamente com a manutenção das diferenças
regionais. Há que continuar a seguir esta via. Uma comparação
de preços adequada e regular é um dos instrumentos que
permite aumentar duradouramente o interesse no mercado
interno tanto das empresas como dos consumidores. As
comparações de preços apresentadas pelos serviços europeus
(Eurostat) devem ser adaptadas e exploradas em conformidade.

Transposição da futura estratégia para o mercado interno
O Comité das Regiões
2.21.
sugere que se coloque a problemática da transposição
da nova estratégia plurianual para o mercado interno no centro
da planificação política e realça as propostas que apresentou
nos últimos anos neste sentido. Assim, por forma a eliminar
as grandes diferenças em termos de conhecimentos sobre o
mercado interno nos Estados-Membros (Painel de Avaliação
do Mercado Interno), o CR organizou mesas redondas, equivalentes a conferências regionais, com todos os interessados,
promovendo a sua aplicação e a determinação através de um
intercâmbio de experiências de lacunas legislativas;
2.22.
propõe transformar a nova estratégia para o mercado
interno num verdadeiro plano de acção que retome igualmente
as propostas do livro branco sobre a governação europeia
relativas à integração dos sectores envolvidos da sociedade
civil e à melhoria da legislação. Entre estas propostas figuram,
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para além do controlo da transposição, campanhas de sensibilização sobre o quadro regulamentar e o funcionamento do
mercado interno nos Estados-Membros cujas empresas e
cidadãos têm mais dificuldades em lidar com o mercado
interno. Neste contexto, é indispensável o envolvimento do
nível local e regional. A realização de conferências específicas
a cada sector contribuirá para assegurar uma sistematização
do diálogo com as associações envolvidas, por forma a garantir
que as experiências e as condições regionais e locais serão tidas
em conta no desenvolvimento posterior da legislação sobre o
mercado interno. A focalização, a simplificação, o estabelecimento de prioridades claras e uma maior transparência
contribuem para legislar melhor e para uma maior segurança
de planeamento;

2.23.
sugere que, com a nova estratégia para o mercado
interno, se apresente, finalmente, um programa para a redução
e simplificação do acervo legislativo sobre o mercado interno,
tal como é intenção, desde há muito, da Comissão Europeia.
Para tal, há que utilizar, sobretudo, as técnicas desenvolvidas
no projecto-piloto «Simplificação da legislação do mercado
interno (SLIM)»;

2.24.
propõe a publicação de um «código do mercado
interno», o qual resumiria as disposições mais importantes da
legislação do mercado interno, para que todos os actores
económicos e administrativos possam ter à sua disposição um
instrumento simples sobre como aproveitar as liberdades do
mercado interno. Este código deveria estar disponível em todas
as línguas da União e passar a ser de uso universal nas
empresas europeias;

2.25.
saúda a criação pela Comissão Europeia da rede
SOLVIT, instrumento totalmente novo e de orientação prática,
que permite às empresas fazerem valer os seus direitos no
mercado interno rapidamente e sem burocracias. O CR insiste
com os Estados-Membros para que, em toda a União, apoiem
incondicionalmente a Comissão Europeia na realização deste
instrumento. Esta, por seu turno, deveria aproveitar a disponibilidade das autarquias locais e regionais para sensibilizarem
os cidadãos para o mercado interno e veicularem informação
sobre a rede SOLVIT através de um programa especial de
informação. Sem um conhecimento da existência e da função
da rede SOLVIT disseminado localmente, este novo instrumento não conseguirá cumprir a sua missão, e só o nível
regional e local poderá assegurar tal conhecimento;

2.26.
insta os Estados-Membros a não tratarem a transposição e a aplicação da legislação sobre o mercado interno
como questões de oportunidade política ou de outro tipo
de prioridades. Apenas cinco Estados-Membros cumprem
actualmente o objectivo fixado pelo Conselho Europeu de
2002 (Barcelona) de, até à Primavera de 2003, reduzirem os
défices de transposição para 1,5 % ou menos. O facto de
terem sido abertos 1 500 procedimentos de infracção indicia
que os Estados-Membros terão de começar a cumprir as suas
obrigações contratuais de forma totalmente diferente do que
têm feito até agora.
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Contributo do nível regional e local

3.1.
considera que é particularmente urgente para a nova
estratégia do mercado interno criar uma maior transparência
neste domínio — preocupação fundamental no âmbito de
uma melhor governação europeia — através de uma estreita
colaboração entre as partes envolvidas da sociedade civil, bem
como com o público, promovendo, assim, um maior grau de
consciencialização de todas as partes em relação às exigências
do mercado interno;
3.2.
sugere que as autarquias locais e regionais sejam
directamente integradas no desenvolvimento da nova estratégia, uma vez que as suas várias competências — nomeadamente, em matéria de política económica e de infra-estruturas
ao nível local e regional, ajudas, transportes públicos, mercado
de trabalho, sector dos serviços, acesso e exploração uniforme
das tecnologias de informação e comunicação modernas, para
citar apenas algumas — estão intimamente relacionadas com
o mercado interno. Para o efeito, poderão ser utilizados os
procedimentos de participação do CR, bem como as novas
reflexões sobre a integração da sociedade civil para a melhoria
da governação europeia. Há que aproveitar estas duas possibilidades;
3.3.
sublinha novamente que as reflexões e iniciativas da
Comissão Europeia com vista a uma informação interactiva e
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à resolução dos problemas através de acções concretas no
mercado interno são indispensáveis, mas não suficientes. Por
exemplo, o acesso electrónico das pequenas e médias empresas
e dos vários operadores em regiões periféricas e ultraperiféricas
a bancos de dados e redes de informação é ainda um desafio à
espera de solução, não obstante o êxito da iniciativa eEurope.
Mais do que nunca, é indispensável a assistência concreta às
pequenas e médias empresas a nível local sobre a aplicação das
regulamentações do mercado interno. A este respeito, o CR
remete para as propostas que avançou no sentido de uma
muito maior integração dos agentes regionais e locais no
desenvolvimento da estratégia para o mercado interno e de a
eles recorrer para a sua aplicação. É, sobretudo, a estas
instâncias que uma nova estratégia para o mercado interno
deve confiar esta tarefa;
3.4.
insta as autarquias locais e regionais a dedicarem
particular atenção, no âmbito da cooperação bilateral e
multilateral com os seus parceiros dos futuros Estados-Membros e da participação em projectos de geminação de cidades,
aos problemas de transposição e de aplicação das disposições
respeitantes ao mercado interno. Neste contexto, dever-se-ia
recorrer, sobretudo, à estratégia de pré-adesão do Phare sobre
o reforço da capacidade institucional, que foi prolongada;
3.5.
recomenda às autarquias locais e regionais que contribuam para a estratégia para o mercado interno, mediante uma
maior abertura à concorrência dos seus próprios mercados, tal
como indicado no ponto 1.4.

Bruxelas, 12 de Fevereiro de 2003.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE
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Resolução do Comité das Regiões sobre o «Programa de Trabalho da Comissão Europeia e
prioridades do Comité das Regiões para 2003»
(2003/C 128/09)
O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta o Programa Legislativo e de Trabalho da Comissão para 2003 (COM(2002) 590 final);
Tendo em conta a Estratégia Política para 2003 (R/CdR 232/2002 pt. 7) do CR, aprovada pela Mesa em
13 de Setembro de 2002;
Tendo em conta as prioridades da Presidência Grega da União Europeia;
Tendo em conta o projecto de Programa Operacional do Conselho para 2003 (14944/02);
Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu sobre o Programa Legislativo e de Trabalho para
2003, aprovada em sessão plenária, em 5 de Dezembro de 2002 (P5-TA-PROV(2002)592);
Tendo em conta o Protocolo sobre a cooperação entre a Comissão Europeia e o Comité das Regiões (DI
CdR 81/2001 rev. 2);
Considerando que o CR, ao elaborar as suas prioridades políticas, procura ter em conta as prioridades das
outras instituições comunitárias;
Considerando que as autoridades locais e regionais são responsáveis por uma parte importante da
aplicação das políticas da UE;
Considerando que a legitimidade democrática das políticas comunitárias seria claramente beneficiada se
as autoridades locais e regionais ajudassem a defini-las,
aprovou na 48.a reunião plenária de 12 e 13 de Fevereiro de 2003 (sessão de 13 de Fevereiro), por
unanimidade, a seguinte resolução.

O Comité das Regiões
1.

Alargamento

acolhe favoravelmente o novo plano temático e estratégico da Comissão exposto no seu plano anual de
trabalho;

2.

reitera o desejo de participar no diálogo interinstitucional sobre a estratégia política anual e sobre o programa
de trabalho;

3.

recomenda a redução dos 580 pontos do Programa de
Trabalho, através de uma maior definição de prioridades,
integração e reformulação;

3 (a) encoraja a Comissão a pôr imediatamente em execução
a recomendação feita pelo grupo de trabalho da Convenção sobre o princípio de subsidiariedade de associar
a cada uma das propostas legislativas uma «avaliação da
subsidiariedade», contendo elementos pormenorizados
que permitam avaliar o grau de observância do princípio
de subsidiariedade. Esta parte do documento deveria
também incluir uma avaliação do impacto financeiro e,
tratando-se de directiva, as suas implicações para as
disposições a implementar pelos Estados-Membros e
pelas autoridades subnacionais.

4.

subscreve as principais iniciativas da Comissão nesta
área; exprime preocupação, porém, quanto ao fraco
envolvimento das autoridades locais e regionais por
parte da Comissão e das autoridades nacionais, bem
como à falta de sensibilização em relação às implicações
do alargamento para essas entidades;

5.

lamenta que o Programa de Trabalho da Comissão não
preveja a consulta do Comité das Regiões na maioria
dos assuntos relacionados com o alargamento;

6.

acolhe favoravelmente o acentuar da dimensão qualitativa do alargamento, sublinhando em particular a necessidade de desenvolver a noção de cidadania europeia e
promover a diversidade cultural e linguística;
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salienta que o debate público sobre a questão do presente
alargamento e outras possíveis futuras negociações de
adesão é um pré-requisito para o apoio dos cidadãos,
pelo que propõe que a informação dada aos cidadãos e
a participação destes seja um dos objectivos fundamentais do alargamento; propõe um esforço conjunto por
parte dos políticos europeus de todos os níveis de
governação, no sentido de iniciar um debate público
sobre o alargamento e a futura estrutura da UE;

8.

apela à Comissão e aos governos dos países candidatos
para que acelerem o estabelecimento do processo de
consulta das autoridades locais e regionais durante o
período de pré-adesão, bem como a informação destas
sobre o alargamento, e que criem os mecanismos
necessários para que tal seja possível;

9.

sublinha a necessidade de reforçar as capacidades ao
nível local e regional, uma vez que o êxito do alargamento dependerá em grande parte do grau de preparação
das autoridades locais e regionais; apela à Comissão para
que preveja disposições nesse sentido após a supressão
gradual do programa Phare;

10.

solicita a afectação de dotações para projectos de
cooperação com os países candidatos, nomeadamente
projectos baseados na troca de experiências e reforço
das capacidades; sublinha, além disso, a necessidade de
desenvolver projectos de cooperação com os países
vizinhos da União Europeia após o alargamento. Neste
contexto, deverá ser dada prioridade à Parceria Euromediterrânica e às relações com os Balcãs Ocidentais, a
Rússia, a Ucrânia e a Moldávia, em particular, mediante
avaliação do impacto económico e comercial do alargamento nesses países.

Estabilidade e segurança

11.

12.

concorda com a Comissão ao considerar este tema
uma prioridade e felicita-a pela sua visão alargada
relativamente a este assunto; considera que a integração
europeia é comprovadamente a melhor política possível
para alcançar a paz, a estabilidade, a prosperidade e a
liberdade dos cidadãos, reiterando, por isso, a opinião
de que, além das medidas de segurança propostas,
também as políticas de coesão económica e social, a
difusão da educação e da cultura, as práticas comerciais
justas e o desenvolvimento sustentável contribuem para
proporcionar aos cidadãos um ambiente de vida seguro;

propõe, ainda, tendo em conta os desastres naturais e
ambientais dos últimos anos e meses, a inclusão da
protecção ambiental nos principais objectivos para criar
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um ambiente de vida seguro; e acolhe com agrado a
futura estratégia integrada sobre riscos, a qual constitui
um primeiro passo nesse sentido;
13.

assinala que os princípios subjacentes ao espaço europeu
de liberdade, segurança e justiça se devem aplicar a todos
de forma igual;

14.

relembra que as autoridades locais e regionais são
primordiais no que respeita à garantia da estabilidade e
segurança e que a nova ênfase posta nestas questões terá
consequências importantes para o poder local e regional;
lamenta, por conseguinte, a ausência de qualquer
referência às autoridades locais e regionais tanto no
Programa de Trabalho da Comissão como no Programa
Operacional do Conselho; solicita que o consultem sobre
todos os assuntos relevantes na matéria, como, por
exemplo, a cooperação euromediterrânica, a comunicação sobre a prevenção da criminalidade, um sistema
europeu de gestão das fronteiras, medidas de combate à
fraude, a luta contra a droga, as relações com os vizinhos
da União, ou ainda as políticas de imigração e asilo;

15.

acolhe com agrado os progressos no âmbito da política
comum de imigração e asilo e considera essencial o
estabelecimento de políticas comuns o mais brevemente
possível; adverte, no entanto, para que a questão não
seja vista exclusivamente no contexto da segurança.

Economia sustentável e inclusiva
16.

recomenda que o capítulo sobre «Uma Economia Sustentável e Inclusiva» do Programa de Trabalho e Prioridades
da Comissão para 2003 tenha desde já em consideração
a adesão de dez novos países em 2004;

17.

sublinha a importância crucial em avançar com o
processo de Lisboa, tendo em conta, por um lado, a
recessão económica e, por outro, a adesão de novos
Estados-Membros;

17 (a) congratula-se com a nova abordagem coordenada da
estratégia europeia de emprego e com as orientações de
política económica; considera que a estratégia de Lisboa
deveria ser substancialmente reforçada para que os
objectivos fixados para 2010 sejam alcançados; entende,
no entanto, que as reformas estruturais necessárias não
deverão prejudicar a coesão social, pelo que deverão ser
acompanhadas de investimentos nas áreas económica e
social, bem como na educação; neste contexto, concorda
com a necessidade de o Pacto de Estabilidade e Crescimento incluir critérios mais específicos de modo a levar
em linha de conta o investimento público, em especial,
em infra-estruturas e sistemas de inserção social e
profissional;
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18.

realça que as autoridades locais e regionais são afectadas
pela Estratégia de Lisboa, mas que, ao mesmo tempo, a
elas cabe a responsabilidade pela aplicação concreta de
muitas das medidas propostas, chegando mesmo a ser,
nalguns casos, os actores principais; recomenda, por
conseguinte, que o Comité das Regiões participe activamente na definição das políticas nesta área;

19.

considera que, no âmbito da União Monetária Europeia,
se deverá dar mais atenção à relação entre a política
monetária e política orçamental e a aplicação do Pacto
de Estabilidade e Crescimento, devendo estudar-se este
assunto também de uma perspectiva subnacional, tendo
em conta que as autoridades locais e regionais são
responsáveis por grande parte (em alguns países, mesmo
pela maior parte) da despesa pública;

20.

21.

22.

solicita que a UE, os Estados-Membros, as autoridades
locais e regionais e os parceiros sociais criem pactos
territoriais de emprego, de modo a melhorar o enquadramento jurídico das empresas privadas, especialmente das
PME, e que procedam às necessárias reformas dos
regimes de segurança social, a fim de criar as condições
ideais que permitam alcançar a estabilidade social, uma
economia sólida e o bem-estar dos cidadãos;

acolhe favoravelmente a inclusão das preocupações
ambientais e sociais no Programa de Trabalho da
Comissão e no Programa Operacional do Conselho
como parte integrante da economia e não como mero
factor de custo ou política à parte;

sublinha a importância da igualdade de acesso aos
serviços de interesse geral para o quotidiano dos cidadãos
e aguarda com interesse as próximas propostas da
Comissão na matéria; relembra que as autoridades locais
e regionais em particular requerem uma clarificação das
normas respeitantes aos auxílios estatais, bem como
uma definição de serviços comerciais e não-comerciais,
não estando estes últimos sujeitos a negociações no
âmbito do AGCS.

24.

regozija-se por o tema da relação entre as autoridades
locais e regionais e a UE fazer agora parte da agenda
política e considera ser necessário desenvolver métodos
que permitam uma participação adequada delas na
elaboração das políticas comunitárias, tendo em conta
sobretudo as estruturas do poder local e regional dos
países candidatos, relativamente recentes e em fase de
desenvolvimento;

25.

realça a necessidade de reforçar mais o papel institucional do Comité das Regiões, em consonância com a sua
função natural de guardião dos princípios da subsidiariedade, proporcionalidade e proximidade.

Estratégia de informação e comunicação

26.

está convicto de que uma verdadeira integração dos
cidadãos só é possível se eles controlarem o processo;
entende ser tempo de a UE desenvolver uma estratégia
de informação e comunicação numa altura em que a
consciencialização e o apoio do cidadão à UE parecem
diminuir e apela aos políticos de todos os níveis de
governação para que assumam as suas responsabilidades
no debate sobre os assuntos europeus;

27.

faz notar que, enquanto representante do poder local e
regional, tem um lugar primordial no que respeita
à comunicação com os cidadãos, e deseja participar
activamente na execução da Estratégia de Comunicação
e Informação.

Política regional

28.

aguarda com interesse o debate com vista à definição de
uma nova política de coesão e ao estabelecimento das
prioridades para o futuro, e espera desempenhar um
papel importante nesse mesmo debate, contribuindo
com a sua perícia ao nível político, técnico e administrativo, bem como com o seu profundo conhecimento do
poder local e regional dos seus membros;

29.

sublinha que a exigência de simplificação, maior eficiência e descentralização dos fundos estruturais se mantém
no centro das preocupações dos cidadãos e do CR;

30.

considera que o conceito de coesão territorial deve ser
tido em conta no Tratado, na medida em que completa
o princípio da coesão económica e social;

Outras prioridades do CR

Assuntos constitucionais e debate sobre o futuro da União

23.

acolhe favoravelmente a atenção dada pelo Programa
Operacional do Conselho ao debate sobre o futuro da
União Europeia; sublinha, mais uma vez, a necessidade
de debater o papel das autoridades locais e regionais na
UE, congratulando-se por a Convenção incluir este
ponto na sua ordem de trabalhos;
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atribui grande importância à necessidade de desenvolver
as zonas urbanas, rurais, insulares, de montanha e
periféricas de forma equilibrada, coordenada e sustentável; realça que, no que se refere às zonas da União
Europeia cujas especificações territoriais constituem um
factor suplementar de fragilidade, o desenvolvimento de
uma estratégia territorial integrada no quadro da futura
política estrutural representa uma tarefa ainda mais
árdua e exigente;
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legislativo de referência para a coordenação das políticas
de ordenamento do território a nível comunitário;
33.

considera que a cooperação regional representa um
factor de integração e um verdadeiro valor acrescentado
comunitário para a política regional;

34.

encarrega o Presidente de transmitir a presente resolução
à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu, ao Conselho, às Presidências Grega e Italiana e aos governos e
parlamentos dos países candidatos à adesão.

entende que o Programa de Desenvolvimento do Espaço
Comunitário deveria constituir o quadro político e

Bruxelas, 13 de Fevereiro de 2003.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE

Parecer do Comité das Regiões sobre:
—

o tema «Rumo a uma União alargada — documento estratégico»e o «Relatório da Comissão
Europeia relativo aos progressos alcançados por cada um dos países candidatos na preparação
para a adesão», e

—

o «Relatório da Comissão ao Conselho: Explicar o alargamento europeu»
(2003/C 128/10)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta o documento «Rumo a uma União alargada — documento estratégico e o relatório da
Comissão Europeia relativo aos progressos alcançados por cada um dos países candidatos na preparação
para a adesão» (COM(2002) 700 final);
Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados pela Bulgária na
preparação para a adesão» (SEC(2002) 1400);
Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados por Chipre na
preparação para a adesão» (SEC(2002) 1401);
Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados pela República Checa
na preparação para a adesão» (SEC(2002) 1402);
Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados pela Estónia na
preparação para a adesão» (SEC(2002) 1403);
Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados pela Hungria na
preparação para a adesão» (SEC(2002) 1404);
Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados pela Letónia na
preparação para a adesão» (SEC(2002) 1405);
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Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados pela Lituânia na
preparação para a adesão» (SEC(2002) 1406);
Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados por Malta na preparação
para a adesão» (SEC(2002) 1407);
Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados pela Polónia na
preparação para a adesão» (SEC(2002) 1408);
Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados pela Roménia na
preparação para a adesão» (SEC(2002) 1409);
Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados pela Eslováquia na
preparação para a adesão» (SEC(2002) 1410);
Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados pela Eslovénia na
preparação para a adesão» (SEC(2002) 1411);
Tendo em conta o «Relatório periódico (2002) relativo aos progressos efectuados pela Turquia na
preparação para a adesão» (SEC(2002) 1412);
Tendo em conta o «Relatório da Comissão ao Conselho: Explicar o alargamento europeu» (COM(2002)
281 final);
Tendo em conta a decisão da sua Mesa, de 9 de Outubro de 2002, de, ao abrigo do n.o 5 do artigo 265.o
do Tratado que institui a Comunidade, incumbir a Comissão de Relações Externas da elaboração do
parecer sobre o assunto;
Tendo em conta o seu parecer de 11 de Março de 1999 sobre «Euroformação para as autoridades locais e
regionais da Europa» (CdR 404/98 fin) ( 1);
Tendo em conta o seu parecer de 16 de Maio de 2002 sobre a «Nota informativa da Comissão: Quadro
financeiro comum 2004-2006 para as negociações de adesão» (CdR 71/2002 fin) (2);
Tendo em conta o seu projecto de parecer sobre a «Comunicação da Comissão relativa aos planos de
acção para reforçar as capacidades administrativas e judiciais e que acompanha os compromissos
assumidos pelos países envolvidos nas negociações de adesão» (CdR 244/2002 fin) ( 3);
Tendo em conta a sua resolução de 17 de Novembro de 1999 sobre «O processo de alargamento da UE»
(CdR 424/1999 fin) ( 4);
Tendo em conta o seu projecto de parecer (CdR 325/2002 rev.) adoptado pela Comissão de Relações
Externas em 29 de Novembro de 2002, por maioria dos votos expressos (relatora: Helene Lund, Membro
do Conselho Municipal, Município de Farum (DK/PSE));
Considerando que o Comité das Regiões salienta o seu empenho no processo de alargamento da UE em
curso, que considera um investimento na paz, na estabilidade política, na coesão social e na prosperidade
dos povos da Europa;
Considerando que esta vaga de alargamento da União Europeia representa um desafio que transformará
por muito tempo a face da Europa e que terá repercussões em todos os aspectos do debate sobre a
natureza e estrutura futuras da União Europeia;
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;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

JO C 198 de 14.7.1999, p. 68.
JO C 278 de 14.11.2002, p. 40.
JO C 73 de 26.3.2003, p. 20.
JO C 57 de 29.2.2000, p. 1.
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Considerando que, se formalmente, os princípios básicos da União Europeia, como o da proximidade dos
cidadãos (artigo 1.o do Tratado da UE), o da subsidiariedade e o da proporcionalidade (artigo 5.o do
Tratado CE e Protocolo anexo ao Tratado de Amsterdão, relativo à aplicação destes dois últimos), dizem
em primeiro lugar respeito às relações entre a União e os Estados-Membros, na prática, são igualmente
relevantes para o processo de decisão nacional, para a transposição da legislação comunitária para os
Estados-Membros e para sua aplicação aos níveis nacional, regional e local;
Considerando que, consequentemente, tais princípios também devem guiar as negociações de alargamento
com os países candidatos, devendo a União Europeia, sem deixar de respeitar a organização interna das
instâncias de governo desses países, velar por que a legislação comunitária seja aplicada nos futuros
Estados-Membros com máxima eficácia, mas também com máxima proximidade dos cidadãos,
adoptou por unanimidade, na 48.a reunião plenária de 12 e 13 de Fevereiro de 2003 (sessão de 13 de
Fevereiro), o seguinte parecer.

1.

Posição do Comité das Regiões

O Comité das Regiões
1.1.
congratula-se com a conclusão das negociações com
os primeiros dez países candidatos no Conselho Europeu de
Copenhaga, em 12 e 13 de Dezembro de 2002, com vista à
assinatura dos tratados de adesão em 16 de Abril de 2003, em
Atenas;
1.2.
anota com satisfação que o Conselho Europeu se
associou à apreciação feita pela Comissão de que os 10 países
em causa — Chipre, Estónia, Hungria, Malta, Letónia, Lituânia,
Polónia, República Checa, Eslováquia e Eslovénia — possuem
instituições estáveis, capazes de assegurar a democracia, o
Estado de Direito, os direitos humanos e o respeito e a
protecção das minorias, e que, nessa medida, estão todos eles
à altura dos requisitos políticos para pertencer à União;
1.3.
verifica para seu gáudio que o Conselho Europeu se
aliou ao parecer emitido pela Comissão, segundo o qual os
dez países candidatos estavam em condições de assumir as
obrigações decorrentes da adesão, entre as quais a de aceitarem
perseguir o objectivo de uma união política, económica e
monetária, bem como o de uma economia de mercado
operacional, capaz de lidar com a pressão da concorrência e
com as forças do mercado da União em 2004, e de que, por
essa via, estes países estariam igualmente à altura dos critérios
económicos;

1.6.
repara que a aquisição de competências é o primeiríssimo desafio que se coloca aos países candidatos e regozija-se,
nesse sentido, com o facto de o Conselho Europeu, levando
em conta as recomendações da estratégia de desenvolvimento
apresentada pela Comissão, ter decidido introduzir um regime
de transição com vista a uma melhor capacitação da administração e do sistema judiciário nos países candidatos;

1.7.
subscreve a proposta da Comissão no sentido de, após
a assinatura dos tratados de adesão e até à adesão, em 2004,
passar a envolver, na qualidade de observadores, representantes
dos países candidatos no processo de decisão europeu e no
trabalho das instituições europeias. Neste contexto, também o
Comité pretende tomar as decisões necessárias para que os
representantes da administração local e regional dos países
candidatos possam participar no seu trabalho específico até
2004, data da adesão definitiva;

1.8.
congratula-se que, face a certos capítulos das negociações finais particularmente complicados, a UE e os Estados-Membros tenham assumido a difícil responsabilidade de
demonstrar solidariedade e compreensão para com os países
candidatos que, para além dos esforços realizados para criar as
condições para a sua integração, tiveram que resolver grandes
problemas económicos e sociais. A solidariedade continua a
ser um elemento fundamental para o êxito do alargamento.

1.4.
aplaude o facto de o Conselho Europeu, seguindo as
recomendações da estratégia de desenvolvimento elaborada
pela Comissão, ter decidido intensificar o apoio de adesão a
conceder à Bulgária e à Roménia, de modo que ambos estes
países possam tornar-se membros de pleno direito da UE em
2007;

No que toca especificamente às autarquias locais e regionais

1.5.
aprova que o Conselho Europeu, atendo-se às recomendações da estratégia de desenvolvimento elaborada pela Comissão, tenha decidido que, após a assinatura do tratado de adesão,
se devam continuar a observar as obrigações decorrentes das
negociações precedentes mediante um controlo permanente;

1.9.
comprova que as autarquias locais e regionais dos
países candidatos se dedicam com empenho e competência à
transposição prática das partes do acervo comunitário que
implicam uma reorganização ou uma ampliação das suas
incumbências, bem como do processo de decisão política;

O Comité das Regiões
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1.10.
lembra que a gestão da legislação comunitária não
impõe apenas grandes exigências administrativas e de formação às autarquias locais e regionais dos países candidatos,
mas também às dos actuais Estados-Membros;
1.11.
está satisfeito com o elevado interesse manifestado
pelas autarquias locais e regionais dos países candidatos
ao procurarem, de forma muito consciente e determinada,
informar-se e inteirar-se do significado de pertencer à UE no
quotidiano;
1.12.
regista com gosto os muitos projectos de cooperação,
em especial os transfronteiriços, realizados com êxito pelas
autarquias locais e regionais da UE e dos países candidatos, os
quais constituem um frutuoso contributo para a coesão
europeia;
1.13.
recomenda que se empenhem no intercâmbio de
experiências e no estabelecimento de medidas de apoio à
criação de empresas que não pertençam ao sector primário;
1.14.
exprime o seu contentamento com a boa vontade e o
interesse demonstrados pelas autarquias locais e regionais dos
actuais Estados-Membros em partilhar experiências com as
suas novas homólogas, nomeadamente a experiência de pertencer à UE e a influência dessa condição nas entidades do
poder descentralizado;
1.15.
espera que os bons resultados alcançados com os
fundos de pré-adesão no âmbito da política regional (a saber:
o ISPA, o Sapard e o Phare) possam ser continuados e mantidos
quando os Estados-Membros em causa passarem a beneficiar
dos fundos estruturais.

2.

Diálogo com os cidadãos sobre o alargamento da UE

O Comité das Regiões

2.1.
concorda com a Comissão de que a opinião pública
nos países candidatos irá desempenhar um papel decisivo na
fase final das negociações de adesão, como também nos
referendos que se realizarão na maior parte dos países
candidatos. Neste contexto, é preciso dispor de informação
ainda mais precisa sobre os antecedentes, as consequências e a
situação do processo de alargamento, a fim de a fazer chegar
quer ao público em geral quer a grupos-alvo específicos;

2.2.
apercebe-se da necessidade real de um maior apoio ao
projecto de alargamento por parte das populações europeias.
Tanto nos países candidatos como nos actuais Estados-Membros, os cidadãos não se sentem suficientemente esclarecidos, o que, em muitos países os levou a encarar o alargamento
com grande insegurança;

C 128/59

2.3.
compraz-se, pois, com o esforço da Comissão Europeia
de apresentar uma estratégia de comunicação sobre o alargamento mais coesa e prolongada no tempo, de forma a manter
os cidadãos da União e dos países candidatos devidamente
informados sobre este processo, assegurar a sua participação
nele e obter o seu apoio a ele;

2.4.
aconselha as autarquias locais e regionais dos actuais
Estados-Membros a envidarem mais esforços para aumentarem
o grau de familiarização das respectivas populações com os
futuros Estados-Membros da UE. A colaboração entre as
autarquias locais e regionais dos actuais e futuros Estados-Membros da UE é um instrumento importante para incrementar o entendimento mútuo;

2.5.
concorda com a Comissão que uma estratégia de
comunicação bem sucedida não implica apenas comunicação
entre a administração central de países candidatos e Estados-Membros e as instituições europeias, mas também um debate
aberto, envolvendo todos os níveis e grupos sociais: autarquias
locais e regionais, ONG, empresas industriais e comerciais,
agricultores, organizações sindicais, etc.;

2.6.
salienta neste contexto que as autarquias locais e
regionais desempenham um papel específico enquanto nível
político e administrativo em contacto directo com os cidadãos
e estão por conseguinte nas melhores condições de promover
o almejado diálogo com os cidadãos e de lhes explicar as
consequências do processo de alargamento no plano regional
e local;

2.7.
acrescenta que as autarquias locais e regionais funcionam na prática como centros de aprendizagem democrática
para os cidadãos, e, nessa medida, constituem um elemento
importante para assegurar e consolidar o bom funcionamento
da democracia tanto nos actuais como nos novos Estados-Membros;

2.8.
exorta o nível estatal dos actuais e futuros Estados-Membros a incluir as autarquias locais e regionais na aplicação
da estratégia de comunicação sobre o alargamento da UE e
desafia uma vez mais a Comissão — que assume um papel
único nos preparativos para a adesão — a apoiar a colaboração
com todos os níveis de poder adequados nuns e noutros países.

3. Aquisição da capacidade administrativa e judiciária
em relação ao alargamento

O Comité das Regiões

3.1.
comprova que, no que respeita à adesão à UE, o mais
importante campo de acção para todos os países candidatos é
a melhoria da capacidade administrativa e jurídica;
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3.2.
confirma que os Estados-Membros têm total responsabilidade perante a UE pela aplicação da legislação comunitária,
mas observa que em vários deles essa tarefa é partilhada entre
o poder central e o poder descentralizado e que não pode
haver uma transposição efectiva do acervo sem a participação
das autarquias locais e regionais;

3.3.
reconhece que, tanto nos Estados-Membros como nos
países candidatos, existem grandes diferenças a nível das
competências regionais e locais, mas realça que é de esperar
que uma grande parte da responsabilidade pela aplicação da
legislação da UE seja imputada às autarquias locais e regionais
dos países candidatos;

3.4.
nota que é preciso reforçar a capacidade das autarquias
locais no que respeita a administrar, supervisionar e aplicar a
legislação da UE em domínios frequentemente administrados
a nível local e regional, ou em domínios em relação aos quais
se espera que as autarquias apoiem a iniciativa estatal ou nela
participem. Trata-se essencialmente da política comunitária
regional, estrutural, ambiental, agrícola, social e de emprego,
de aquisições e adjudicações públicas, bem como de estratégias
e de instrumentos de TI — domínios que também constituem
desafios para o poder local e regional dos actuais Estados-Membros;

3.5.
considera oportuno sublinhar que, nos países candidatos, o nível regional e local, no respeito das suas competências
e funções, deverão ser responsavelmente envolvidos, desde o
início, na programação e utilização dos fundos estruturais;

29.5.2003

3.8.
repara que uma série de países candidatos em causa
carecem de um valente reforço da capacidade administrativa e
jurídica em domínios que, por um lado, se espera que passem
a ser administrados a nível local e regional, e, por outro,
seriam decisivos para a prosperidade e o desenvolvimento dos
municípios e regiões dos países candidatos;

3.9.
aplaude nesse sentido a proposta da Comissão de
introduzir um regime transitório especial que garanta a
melhoria da capacidade administrativa e judiciária a ponto de
permitir a entrada em vigor e a aplicação da legislação
comunitária quando da adesão dos países candidatos;

3.10.
aprova os planos de acção da Comissão para reforço
da administração e do sistema judiciário dos países candidatos,
bem como o seu empenhamento na criação de instituições
como componente do programa Phare desde o início dos
anos 90;

3.11.
pensa, todavia, que a importância das autarquias
regionais e locais para o processo de alargamento deve pesar
mais e ser mais marcante no quadro da assistência prestada
para melhoria da capacidade administrativa e jurídica dos
países candidatos;

3.12.
sublinha que a melhoria da capacidade administrativa
local e regional é um processo a longo prazo, que exige a
cooperação entre a Comissão e o nível estatal, regional e local
dos países candidatos, sob a forma de informação, consulta,
feed back e programas de formação feitos à medida.

4. Recomendações concretas do Comité das Regiões

O Comité das Regiões

3.6.
apercebe-se de que as autarquias locais e regionais
precisam de intensificar a criação de instrumentos económicos,
de controlo e de acompanhamento nos domínios em que o
contributo destas entidades constitui condição essencial para
o êxito das iniciativas nacionais na sua globalidade;

3.7.
assinala que em muitos países candidatos é necessário
observar melhor e apurar que partes do acervo comunitário
são aplicadas na prática pelas autarquias locais e regionais,
bem como quais delas têm influência directa e indirecta na
autonomia local e regional e no processo de decisão política.
Tal levantamento seria diferente nos vários países candidatos,
dependendo da respectiva repartição de tarefas e do processo
de transposição do acervo até agora seguido;

4.1.
apela a um diálogo e a uma colaboração mais estreitos
entre todos os níveis da administração pública dos países
candidatos no âmbito da sua adesão à UE;

4.2.
propõe que nos países candidatos se estabeleça um
processo institucionalizado para assegurar o contributo das
autarquias locais e regionais nos preparativos para a transposição do acervo comunitário nos domínios políticos em que a
sua aplicação prática depende destas entidades;

4.3.
recomenda que a colaboração entre as instituições do
poder central/estatal e as do poder descentralizado se processe
em pé de igualdade, para o que, mais concretamente, as
associações de autarquias locais e regionais podem servir de
mediadoras;
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4.4.
chama a atenção para as experiências positivas feitas
por muitos Estados-Membros cujas autarquias locais e regionais participam no processo decisório em matéria de transposição prática do acervo comunitário e lembra que o envolvimento precoce dessas autarquias em tal processo nacional de
decisão relativamente à União Europeia ajuda a legitimar junto
dos cidadãos a colaboração com as instâncias europeias. Por
outro lado, esta influência e aprendizagem mútuas revelam-se
vantajosas na medida em que permitem um entendimento
comum do objectivo e do rumo a seguir na transposição das
diferentes partes do acervo comunitário;
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4.10.
chama a atenção para as experiências positivas decorrentes dos muitos intercâmbios, parcerias e formas de colaboração local e regional que se geram no âmbito da geminação
de cidades. Os intercâmbios permitem a muitos cidadãos
europeus obterem — contra um investimento económico
relativamente limitado — uma percepção única do quotidiano
da população dos países candidatos, seja na sala de aula,
na vida associativa local, na política local e regional, nas
administrações locais e regionais, nos serviços de saúde ou em
tantos outros domínios. Daí a importância de actualizar, tornar
mais rápidos e simplificar os processos administrativos e
prever a sua continuação mesmo depois da adesão à UE dos
países candidatos;

4.5.
faz ver que, empiricamente, o compromisso de colaboração é a forma mais adequada de assegurar a transposição da
legislação da UE. Assim, os órgãos de poder local, regional e
central, no âmbito das respectivas competências, podem
contribuir com a sua experiência prática e quotidiana de
resolução de problemas concretos e com a sua competência
legislativa;

4.11.
enaltece o esforço e a participação do BERD no
processo de desenvolvimento dos países candidatos e solicita
um maior compromisso em projectos de carácter regional e
local, mediante o investimento em iniciativas que melhorem a
gestão das empresas de interesse geral para a prestação de um
serviço de qualidade a preço mais razoável;

4.6.
dá grande valor ao facto de as autarquias locais e
regionais dos países candidatos virem a dispor dos recursos
necessários para poderem transpor o acervo comunitário. Em
princípio, há que proceder a estimativas de custos sempre que
as autarquias locais e regionais forem incumbidas de tarefas,
de modo a garantir que responsabilidade e financiamento
andam a par;

4.12.
recomenda uma ampliação das possibilidades existentes de cooperação inter-regional, especialmente a transfronteiriça, tendo especialmente em vista o reforço da relação entre
as autarquias locais e regionais para além das futuras fronteiras
externas da UE, isto é, estendendo-se por exemplo à Rússia e
às antigas repúblicas soviéticas. A experiência demonstrou,
com efeito, que a cooperação que surge a nível local e regional
pode ser a força motriz de uma cooperação mais ampla
com países vizinhos e, nessa medida, factor de reforço da
estabilidade nas zonas de fronteira;

4.7.
recomenda que as autarquias locais e regionais dos
países candidatos adquiram maior acesso ao intercâmbio
de experiências, bem como a assistência em matéria de
transposição prática do acervo comunitário a nível local e
regional. Os países candidatos precisam em especial de reunir
experiências concretas em domínios específicos, uma vez que
já detêm um amplo conhecimento geral da UE ou meios de o
obter;

4.8.
sustenta que a colaboração entre as autarquias locais e
regionais não deve restringir-se à transmissão de experiências
dos actuais Estados-Membros para os países candidatos, e
lembra, ao invés, que as primeiras, nos seus esforços de se
elevarem à altura do acervo, reuniram experiências que serão
certamente benéficas para os níveis local e regional dos actuais
Estados-Membros e dos demais países candidatos;

4.9.
congratula-se, a propósito, com o facto de o Parlamento Europeu, na sua reflexão sobre as negociações do
alargamento, destacar que a colaboração a nível regional entre
os países candidatos se reveste de primordial importância, e
apoia o desafio lançado pelo Parlamento à Comissão, no
sentido de tomar medidas adicionais para promover o desenvolvimento da cooperação regional entre os países aderentes e
reunir as dotações financeiras para tal necessárias;

4.13.
insiste no facto de as autarquias locais e regionais
sentirem especial necessidade de acesso a programas e modalidades de assistência não burocráticos nem complicados;
4.14.
recomenda a conclusão do processo tendente a
permitir a participação de todos os países candidatos nos
diversos programas comunitários;
4.15.
sugere que o princípio da parceria se aplique à
possibilidade de acesso descentralizado aos programas e
modalidades de assistência;
4.16.
apela ao reforço e apoio da rede de instituições de
formação, pela possibilidade de se tornar um amplo fórum de
intercâmbio de experiências e partilha de conhecimentos sobre
o acervo comunitário e as suas repercussões para o quotidiano
das autarquias locais e regionais;
4.17.
sugere a aplicação do princípio de «euroformação»
(eurotraining) ( 1), com vista à rápida instituição da prática de
intercâmbio de acções de formação e de experiências;

(1 ) CdR 404/98 fin.
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4.18.
aconselha a criação de instrumentos para coordenação das muitas actividades levadas a cabo pelas instituições
europeias, entre as quais as instituições da UE, o Comité das
Regiões, o Conselho da Europa, a Conferência dos Poderes
Locais e Regionais do Conselho da Europa, o Conselho dos
Municípios e Regiões da Europa, a Assembleia das Regiões da
Europa, a Eurocidades, o Comité Económico e Social Europeu,
a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econó-
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mico, o Observatório Europeu do Racismo e Xenofobia, etc.
Tal permitirá optimizar não só a utilização dos recursos, mas
também a qualidade dos esforços, já que as experiências
adquiridas podem ser aproveitadas em novas actividades. Neste
sentido, solicita à Comissão que crie um grupo de trabalho
prático com representantes das instituições relevantes, que se
dedique a estudar como pôr esta coordenação a funcionar de
um modo flexível e desburocratizado.

Bruxelas, 13 de Fevereiro de 2003.

O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE

Parecer do Comité das Regiões sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento
Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Programação dos
Fundos Estruturais 2000-2006: avaliação inicial da iniciativa Urban»
(2003/C 128/11)

O COMITÉ DAS REGIÕES,

Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico
e Social Europeu e ao Comité das Regiões «Programação dos Fundos Estruturais 2000-2006: avaliação
inicial da iniciativa Urban» (COM(2002) 308 final);
Tendo em conta a decisão da Comissão de 14 de Junho de 2002 de, nos termos do primeiro parágrafo
do artigo 265.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultá-lo sobre o assunto;
Tendo em conta a decisão do seu presidente, de 23 de Setembro de 2002, de emitir parecer sobre o
assunto e de incumbir a Comissão de Política de Coesão Territorial da elaboração do mesmo;
Tendo em conta o seu parecer sobre a «Comunicação da Comissão aos Estados-Membros que estabelece
as orientações relativas à iniciativa comunitária de revitalização económica e social das cidades e dos
subúrbios em crise, a fim de promover um desenvolvimento urbano sustentável (Urban)» (COM(1999)
477 final) (CdR 357/1999 fin) ( 1);
Tendo em conta o seu parecer de 15 de Junho de 2000 sobre a «Proposta de Decisão do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa a um quadro comunitário de cooperação para o desenvolvimento urbano
sustentável» (COM(1999) 557 final) (CdR 134/2000 fin) ( 2);
Tendo em conta o seu parecer de 4 de Abril de 2001 sobre o «Relatório final da Comissão Europeia sobre
“A Auditoria Urbana”» (CdR 190/2000 fin) ( 3);
(1 ) JO C 156 de 6.6.2000, p. 29.
(2 ) JO C 317 de 6.11.2000, p. 33.
(3 ) JO C 253 de 12.9.2001, p. 12.
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Tendo em conta o seu parecer de 15 de Fevereiro de 2001 sobre a «Estrutura e objectivos da política
regional europeia no contexto do alargamento e da globalização: abertura do debate» (CdR 157/
/2000 fin) ( 1);
Tendo em conta o seu parecer sobre o «Segundo relatório sobre a coesão económica e social», de 31 de
Janeiro de 2001 (COM(2001) 24 final) (CdR 74/2001 fin) ( 2);
Tendo em conta o seu parecer sobre o «Primeiro relatório intercalar sobre a coesão económica e social —
Síntese e fases seguintes» (COM(2002) 46 final) (CdR 101/2002 fin) (3);
Tendo em conta o projecto de parecer adoptado pela Comissão de Política de Coesão Territorial em 4 de
Dezembro de 2002 (CdR 322/2002 rev.), tendo por relatora Sally Powell (autarca responsável pela
revitalização urbana na autarquia de Hammersmith e Fulham, Londres (UK/PSE));
Considerando que a dimensão urbana é fundamental para a coesão económica, social e territorial na UE;
Considerando que se reconhece claramente que, embora as cidades tenham um considerável potencial
enquanto motores de crescimento, se debatem com graves carências e intensas pressões ambientais;
Considerando que as cidades têm um papel decisivo na realização dos principais objectivos comunitários:
coesão económica e social, emprego, competitividade e sustentabilidade ambiental;
Considerando que a União Europeia apela ao empenho de todos na demanda de objectivos de interesse
comunitário, como sejam o desenvolvimento sustentável, a Agenda de Lisboa e a igualdade de
oportunidades,
adoptou por unanimidade na 48.a reunião plenária de 12 e 13 de Fevereiro de 2003 (sessão de 13 de
Fevereiro) o presente parecer.

O Comité das Regiões
1.
Acolhe favoravelmente a avaliação inicial da iniciativa
Urban II, pela útil visão que dá do programa nesta fase precoce
do mesmo, e considera-a, em conjunto com a avaliação
intercalar prevista para 2003, uma medida importante na
formulação da futura política comunitária de coesão.
2.
Regozija-se com o reconhecimento de que a questão
urbana é uma prioridade política de crescente premência na
União Europeia e partilha a opinião de que a iniciativa Urban
contribui para resolver os problemas com que se debatem os
subúrbios em crise.
3.
Concorda que a forma mais eficaz de dar resposta aos
problemas locais de ordem social, económica e ambiental é a
abordagem integrada dos mesmos.
4.
Reconhece o elevado valor acrescentado da iniciativa
Urban na promoção e aplicação de estratégias sustentáveis de
revitalização económica e social particularmente inovadoras,
implicando grande visibilidade das intervenções comunitárias
para os cidadãos europeus.
5.
Aplaude o forte espírito de parceria que anima a iniciativa
Urban, enquanto melhor forma de garantir soluções locais para

( 1) JO C 148 de 18.5.2001, p. 25.
( 2) JO C 107 de 3.5.2002, p. 27.
( 3) JO C 66 de 19.3.2003, p. 11.

problemas locais, e constata que esta iniciativa tem envolvido
com êxito grupos locais em actividades de revitalização a nível
local.

6.
Assinala, contudo, que muitas das zonas urbanas que
enfrentam os mais diversos e intensos desafios não possuem
as infra-estruturas locais que permitam o efectivo envolvimento da comunidade local. Atendendo a que podem vir a ser
precisas ajudas consideráveis para habilitar as organizações
locais a gerir projectos, o CR está convencido de que uma
componente essencial do processo de aquisição de competências consistirá, antes de mais, em conceder às entidades locais
suficiente tempo para poderem desenvolver as infra-estruturas
necessárias à criação e gestão de programas de auxílio necessariamente complexos.

7.
Compraz-se com o elevado grau de descentralização
prevista na iniciativa Urban e constata o papel crucial, amiúde
precursor, desempenhado pelas autarquias locais e regionais
na gestão dos programas.

8.
Exorta a Comissão Europeia a explorar formas de tirar
partido deste facto, requerendo o envolvimento e a parceria
dos órgãos da administração local e regional na concepção e
execução de futuros programas em prol da coesão económica
e social, através, por exemplo, de acordos tripartidos, na linha
dos princípios da boa governação; e isto não só nos domínios
locais até agora considerados, mas também no que respeita à
planificação estratégica de vastas zonas de carácter urbano que
não correspondem às zonas de intervenção previstas na
Urban II.
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9.
Reconhece a urgência de intensificar o apoio a zonas
intensamente carenciadas, mas também acredita na necessidade fundamental de estabelecer relações entre as zonas mais
desfavorecidas e as zonas mais ricas de uma mesma área
urbana. A actual abordagem deste assunto não é a que convém,
pois não permite despesas para além das zonas elegíveis.
10.
Considera importante desenvolver programas Urban
que combinem, por um lado, medidas para aumentar a
competitividade da economia urbana e, por outro, medidas
para melhorar os serviços e o ambiente, bem como para
promover a inclusão social nas zonas menos favorecidas.
11.
Solicita à Comissão que insista mais na sustentabilidade
no final do período de programação. A concentração de
recursos em zonas restritas é um factor de peso para encorajar
as comunidades a trabalharem em parceria e a adquirirem
capacidade de actuação, mas se o financiamento diminui,
também as parcerias poderão falhar.
12.
Louva a focalização nas questões de interesse comunitário, como é o caso da inclusão social, que afecta sobretudo
imigrantes, refugiados e minorias étnicas, e recomenda vivamente que esta abordagem temática sirva de valiosa lição para
a evolução futura da política de coesão e dos fundos estruturais.
13.
Concorda com a importância da flexibilidade na selecção das zonas elegíveis e na utilização de uma série de
indicadores que reflictam as prioridades tanto da União como
dos Estados-Membros, bem como as especificidades dos
diferentes territórios e, em consonância com o princípio da
subsidiariedade, reafirma a necessidade de envolvimento dos
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Estados-Membros e das autarquias locais e regionais na
selecção das zonas elegíveis para o financiamento dos fundos
estruturais, sem que isso conduza, porém, a uma renacionalização das políticas e actividades de desenvolvimento regional.
14.
Não obstante, lembra a necessidade de coerência e, por
conseguinte, da definição, pela Comissão, de orientações claras
relativamente aos princípios e critérios de selecção.
15.
Está firmemente persuadido de que a simplificação dos
procedimentos administrativos é fundamental para a obtenção
de valor acrescentado e para a execução eficaz de programas.
O êxito alcançado com a utilização de um único fundo na
iniciativa Urban é uma valiosa lição a aprender, pelo que o CR
exorta a Comissão a explorar esta abordagem em futuros
programas.
16.
Realça a importância de introduzir o trabalho em rede
e a troca de experiências e de boas práticas nos programas
existentes e saúda a estruturação, pela primeira vez, desse
intercâmbio entre cidades em programa comunitário. Apela,
pois, à Comissão que passe a garantir a estreita participação
das autarquias locais e regionais nessas actividades.
17.
Admite que a grande concentração de ajuda prevista na
iniciativa Urban II é imprescindível para atacar os problemas
das zonas suburbanas em crise, mas está fortemente convencido de que a abordagem de pequena escala advogada pela
iniciativa Urban não basta para enfrentar os problemas estruturais das zonas urbanas, nem para as ajudar a promover o
crescimento e a cumprir os objectivos da Agenda de Lisboa.
Daí recomendar fortemente que as questões urbanas passem a
ter mais importância na política regional após 2006.

Bruxelas, 13 de Fevereiro de 2003.
O Presidente
do Comité das Regiões
Albert BORE

