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II
(Actos preparatórios)

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

398.a REUNIÃO PLENÁRIA DE 26 E 27 DE MARÇO DE 2003

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «A educação dos consumidores»
(2003/C 133/01)
Em 18 de Julho de 2002, o Comité Económico e Social Europeu decidiu, em conformidade com o n.o 2
do artigo 29.o do Regimento, elaborar parecer sobre «A educação dos consumidores».
A Secção Especializada de Mercado Único, Produção e Consumo, incumbida da preparação dos
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 5 de Março de 2003, sendo relator B. Hernández Bataller.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por unanimidade o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
Uma política adequada e eficaz de defesa dos consumidores pressupõe a aplicação de uma série de medidas de diversa
natureza orientadas para a sua segurança e bem-estar, muito
especialmente nos planos económico e da saúde. São elementos básicos dessa política: a qualidade, a composição e as
condições de produção, prestação e segurança dos bens e
serviços; a veracidade e a clareza das informações comerciais e
das acções de promoção; as garantias dos contratos; a defesa
da privacidade e da intimidade; a defesa do interesse geral; a
progressiva harmonização normativa; o desenvolvimento das
vias da co-regulação e da resolução extrajudicial de conflitos;
o apoio às organizações de consumidores.

1.2.
Ao mesmo tempo, os consumidores europeus devem
adquirir capacidades e conhecimentos que lhes permitam
actuar de forma adequada num mercado cada vez mais
complexo, convergente e sofisticado — capacidades e conhecimentos para exercer eficazmente os seus direitos, cumprir com
as suas responsabilidades e aproveitar todas as possibilidades e
garantias que a UE lhes oferece para a defesa dos seus
interesses. A educação dos consumidores é, neste sentido,
imprescindível para que todo o quadro de protecção do
consumidor, assim como do funcionamento do mercado único
e outras políticas, possa funcionar, na prática, de modo
verdadeiramente eficaz.

1.3.
A importância da educação dos consumidores é claramente reconhecida no artigo 153.o do Tratado da UE, quando
se refere à promoção do direito dos consumidores à informação e à educação; ela é também, em documentos como o
Livro Verde, claramente associada à protecção dos consumidores. É verdade que o princípio da subsidiariedade implica
que boa parte da responsabilidade em matéria de educação
incumbe às autoridades nacionais, regionais e locais, mas isso
não é obstáculo a que o tema possa e deva ser debatido ao
nível comunitário com vista a planear acções para melhorar a
formação dos consumidores. Em especial, se se tiver em conta
a realização progressiva do mercado único e os problemas que
lhe estão associados, como as transacções transfronteiriças, a
dimensão europeia dos direitos dos consumidores ou a
necessidade de intercâmbio entre os Estados-Membros de
experiências úteis para toda a UE. O desenvolvimento de
políticas comuns de formação dos consumidores torna-se
ainda mais necessário se pensarmos no próximo alargamento
e na necessidade de preparar os cidadãos e as organizações de
consumidores dos países candidatos através de programas
específicos de informação e formação sobre a Comunidade
Europeia, os quais se encontram já em curso e deverão ser
reforçados após a adesão dos novos Estados-Membros.
1.4.
Na exposição de motivos da Comunicação ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social
e ao Comité das Regiões sobre o tema «Estratégia da política
dos consumidores para 2002-2006» (1), a Comissão releva a

(1 ) COM(2002) 208 final.
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necessidade de o público dispor de mais informação em
matéria de consumo. Para realização dos objectivos desta nova
estratégia, a Comissão destaca a necessidade de «dedicar maior
atenção à educação dos consumidores, de modo a que estes
possam fazer as suas compras com toda a confiança e
inteiramente conscientes dos seus direitos». O CESE considera
que se deveriam aprofundar aspectos que devessem ser objecto
dessa maior informação, como os preços de bens e serviços, a
qualidade e a segurança dos mesmos e dos respectivos
procedimentos de produção, juntamente com outras características como o impacte ambiental.

2.

6.6.2003

lugar, a informação, sendo necessária, não é todavia suficiente
para recuperar a confiança dos consumidores. A confiança não
se consegue apenas aumentando a quantidade de informação
disponível, tornando-a acessível ou, mesmo, melhorando a sua
qualidade. É fundamental, além disso, que o cidadão disponha:
—

de um acervo de conhecimentos que lhe permitam
absorver a informação recebida, interpretá-la de forma
crítica, compreender o seu sentido, avaliá-la e tomar
posição perante ela. Esse acervo deverá incluir, muito em
especial, as regras básicas do funcionamento da economia, a dimensão ética e social do consumo, os modelos
de consumo sustentável, a solidariedade, a coesão e a
integração, os direitos e deveres do consumidor, etc.;

—

de um conjunto de capacidades e recursos que lhe
permitam utilizar quer a informação quer as suas experiências para a tomada de decisões eficazes orientadas
para o seu próprio interesse.

A importância do «consumidor formado»

2.1.
Ao garantir-se uma protecção adequada dos consumidores, há que ter em conta o importante valor acrescentado
inerente ao conceito de «consumidor formado», como pressuposto do «consumidor informado». Muitos dos estudos, de
carácter descritivo ou prospectivo, que se têm realizado nos
últimos anos sobre a situação dos consumidores na UE, põem
em relevo:
a)

A necessidade de aumentar o nível de confiança dos
consumidores, para que assumam um papel mais activo
face às inovações da oferta e tendo em vista uma maior
participação da sociedade civil organizada e aproveitar a
oferta de um mercado único.

b)

A insuficiência da mera informação para conseguir gerar
nos consumidores esse grau de confiança necessário e
incentivar, entre os cidadãos (jovens ou adultos), uma
atitude crítica e responsável em matéria de consumo.

2.2.
No que toca à confiança, é necessário recordar que
determinados escândalos ocorridos recentemente no sector
alimentar primário e industrial puseram grandemente em
causa a consciência de segurança dos consumidores. A este
facto acresce a incerteza quanto à qualidade e validade de bens
e serviços complexos, como os alimentos funcionais («novel
foods»), o comércio electrónico ou os serviços bancários em
linha. Outro exemplo a citar neste contexto é a experiência da
introdução do euro, que pôs em relevo a necessidade de um
maior esforço de informação e formação, e o risco de uma
insuficiência neste âmbito vir a gerar cepticismo relativamente
ao mercado único. A educação deveria, por isso, ser também
considerada componente importante da política global de
protecção dos consumidores e um factor-chave de reforço da
confiança e da aceitação do sistema da União Europeia por
parte dos cidadãos, tendo sempre como base a possibilidade
da sua participação nos processos e avaliação crítica dos
mesmos.

2.4.
A informação não é mais que a «matéria-prima» da
comunicação. O acesso à mesma pressupõe um «conhecimento
latente», mas não garante, por si só, a existência de um
consumidor «normalmente informado», de acordo com os
critérios adoptados pela própria União Europeia. A informação
só aproveita verdadeiramente ao cidadão se este, pela sua
educação, é capaz de a compreender e está motivado para a
utilizar nas suas decisões de forma «razoavelmente atenta e
perspicaz», para seguir uma vez mais a terminologia da
jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE).

2.5.
Os consumidores necessitam mais do que mera informação para serem verdadeiramente eficazes na sua selecção e
no seu consumo de bens e serviços. Devem ser igualmente
capazes de usar e aplicar tal informação. Dada a importância
do consumo no mundo actual, as aptidões dos consumidores
são uma condição de cidadania activa e de plena participação
na sociedade.

3. Os conteúdos e as técnicas de educação dos consumidores
3.1.
Do ponto de vista dos conteúdos, a formação e a
educação dos consumidores requerem um esforço especial
para possibilitar a compreensão adequada dos diferentes
conceitos sociais, técnicos e jurídico-normativos relacionados
com a sua defesa e protecção. Trata-se de:
—

2.3.
No que respeita à informação, trata-se de um factor
fundamental da protecção do consumidor, pelo que é justo o
objectivo da Comissão de desenvolver «uma política informativa moderna, eficaz e fiável». Importa, no entanto, salientar
que, em primeiro lugar, persistem ainda numerosos obstáculos
a uma informação completa dos consumidores e, em segundo

Compreensão adequada da composição dos bens e serviços, dos critérios de segurança e qualidade aplicáveis a
cada oferta, das suas formas de uso, consumo e prestação,
dos custos associados. A maior complexidade e sofisticação das ofertas torna necessária uma informação cientificamente correcta e imparcial. É o caso, por exemplo,
dos chamados alimentos funcionais («novel foods») ou dos
produtos das áreas da informática e das telecomunicações.
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Compreensão adequada da comunicação comercial, especialmente para distinguir a informação sobre os produtos
dos níveis mais retóricos da mensagem publicitária e
promocional. Aspecto importante, neste terreno, é a
crescente dificuldade em identificar adequadamente a
comunicação comercial, cada vez mais integrada em
outro tipo de conteúdos pretensamente informativos
ou de entretenimento: criação de eventos (newsmaking),
patrocínios (parrainage, sponsoring), colocação de produtos
(product placement), publicidade encoberta ou clandestina,
etc.
Compreensão adequada das cláusulas dos contratos, que,
em muitos casos, apresentam um grau de dificuldade
crescente, correspondente à variedade de opções associadas a ofertas cada vez mais pessoalizadas. As ofertas em
matéria de telefonia, com a sua complexidade de pacotes,
tarifas e condições, são um exemplo ilustrativo desta
dimensão necessária da formação.
Compreensão adequada dos direitos do consumidor a
reclamar pelas diferentes vias administrativas, judiciais e
extra-judiciais. Neste sentido, só a existência de consumidores verdadeiramente formados pode permitir o funcionamento real dos mecanismos de auto-regulação ou co-regulação do mercado no futuro, fortalecendo a sua
posição como agentes do mercado.

3.2.
Do ponto de vista técnico, é importante desenvolver
materiais e utensílios educativos claramente orientados para
dotar os consumidores de conhecimentos e aptidões para a
acção. Estes materiais e ferramentas devem, além disso, ser
atraentes e capazes de motivar e suscitar o interesse dos seus
potenciais utentes.

3.3.
Um factor importante para cumprir este objectivo está
nas potencialidades das novas tecnologias para oferecer uma
formação não apenas presencial, mas também virtual. A
educação interactiva em linha através da Internet e do correio
electrónico (e-learning), os suportes audiovisuais (CD) e os
meios de comunicação digitais são instrumentos que permitem
ir além dos meios tradicionais (revistas, publicações, imprensa,
rádio, televisão), embora requeiram também políticas mais
decididas para obter um maior nível de equipamento e de
aprendizagem destas novas tecnologias.

3.4.
A formação dos consumidores deveria também ter em
conta as diferenças básicas entre segmentos diversos de
cidadãos, especialmente em matéria de idades e níveis educativos.

3.4.1.
Assim, a educação dos consumidores em idade
escolar deveria ser abordada em estreita relação com os
canais de ensino institucionais, não obstante o lançamento de
iniciativas complementares no âmbito do ensino informal.
Importa desenvolver programas e projectos que reforcem quer
a colaboração das autoridades nacionais e locais em matéria
de educação quer a colaboração dos centros e a participação
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dos alunos, conferindo a tais projectos maior notoriedade.
Neste contexto, não se pode esquecer a formação dos professores das diferentes disciplinas em temas ligados ao consumo,
para que tais temas possam ser integrados, de modo transversal, no ensino através da elaboração de unidades didácticas.

3.4.2.
Seria também conveniente alargar as iniciativas em
matéria de educação dos consumidores ao âmbito do ensino
superior e especializado, para integrar na formação um número
cada vez maior de cidadãos. Neste sentido, é essencial a
participação das universidades, com a inclusão nos planos de
estudo de conteúdos relacionados com o consumo (com
carácter curricular, transversal ou opcional) e a elaboração
de unidades didácticas, materiais e utensílios especialmente
orientados para os estudantes deste nível de ensino.

3.4.3.
Por fim, haverá que não esquecer a importância da
formação de adultos e da formação contínua, que deveriam
alargar-se também a outros segmentos de consumidores já
afastados da vida escolar ou académica. Isto requer um esforço
de elaboração de materiais e ferramentas de formação com um
conteúdo especialmente prático e virado para a resolução de
problemas da vida quotidiana. Neste âmbito, a participação
das associações de consumidores e de outras organizações
sociais parece ser o canal mais eficaz para divulgar, de forma
descentralizada, esses materiais. Por outro lado, importa ter
em conta a necessidade de chegar aos sectores de consumidores
mais vulneráveis ou que, pelas suas condições de vida, exigem
um esforço especial de protecção relativamente ao mercado
único, à nova situação de convergência tecnológica e às
inovações em matéria bioalimentar. Especialmente importante
é a educação destinada:
—

aos imigrantes, para que possam conhecer claramente os
seus direitos e deveres como cidadãos e, mais especificamente, como consumidores em toda a União Europeia, o
que pode facilitar a mudança de residência para outros
Estados-Membros em busca de trabalho ou de melhoria
profissional;

—

aos jovens que não acedem ao ensino superior, para os
quais as instituições de juventude dos vários Estados-Membros são as estruturas mais próximas.

4. O papel educativo das associações de consumidores

4.1.
A mencionada Comunicação da Comissão sobre
«Estratégia da política dos consumidores para 2002-2006»
inclui, como um dos objectivos da nova estratégia a desenvolver, a «participação adequada das organizações de consumidores nas políticas da UE», o que implica que se dê especial
atenção à formação do próprio pessoal destas organizações
em aspectos específicos, como as transacções transfronteiriças,
os serviços financeiros ou os direitos dos consumidores da UE
no mercado interno.
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4.2.
A Comissão deu início, no começo de 2002, ao
projecto intitulado «Preparação de acções de formação para o
pessoal das organizações de consumidores», que contempla
uma primeira fase de elaboração de material e formação de
formadores e prosseguirá, em 2003, com cursos organizados
para o pessoal referido.

4.3.
Neste sentido, entende o Comité que a formação
destinada às associações de consumidores não deveria ter
apenas objectivos de carácter interno, como a melhoria das
possibilidades de gestão, o reforço dos seus poderes, estrutura
e capacidade, o favorecimento das suas acções de lobbying em
defesa dos consumidores, a participação na elaboração de
políticas da UE ou a sua consolidação como agentes do
mercado na organização da procura.

4.4.
O papel das associações de consumidores nas estratégias de formação deveria dirigir-se igualmente aos consumidores em geral, tendo em conta a sua importante missão de
aconselhamento dos cidadãos e de orientação na resolução
dos seus problemas.

4.5.
Neste sentido, as organizações de consumidores poderiam, com o apoio adequado, ir além da sua acção de
aconselhamento e de divulgação e distribuição dos materiais e
utensílios de formação preparados pelos peritos no âmbito das
instituições comunitárias. Poderiam, aliás, exercer um papel
fundamental como agentes activos de formação junto dos
consumidores. A sua eficácia como agentes «multiplicadores»
— beneficiando de grande credibilidade e ligação aos cidadãos
— relativamente à divulgação e ao conhecimento das iniciativas da Comissão deveria também ser tida em conta e utilizada
no âmbito da educação dos consumidores. Este «efeito de
cascata» aconselha a que se considere os membros das
associações de consumidores como destinatários prioritários
das acções de formação da Comissão para que, através da
«formação de formadores», a educação dos consumidores
possa ser uma realidade na UE.

5.

Observações na especialidade

5.1.
Seria conveniente maior esforço para lançar outras
iniciativas complementares das actuais, destinadas quer aos
menores em idade escolar quer aos consumidores implicados
na formação de adultos. É também desejável um esforço de
divulgação que dê a tais iniciativas maior notoriedade.

5.2.
As iniciativas em matéria de educação dos consumidores e de educação para o consumo devem ser alargadas ao
ensino superior e ao ensino especializado, com a participação
das universidades e a preparação de materiais e utensílios
especialmente destinados aos estudantes destas áreas de ensino.
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5.3.
Tão pouco se deve esquecer a importância da formação
contínua, que permite integrar na formação outros sectores de
consumidores já afastados da vida escolar ou académica. Isto
requer um esforço de elaboração de materiais e ferramentas de
formação com um conteúdo especialmente prático e virado
para a resolução de problemas na vida quotidiana, dando
particular atenção aos grupos de consumidores mais vulneráveis ou carentes de uma formação útil no mercado único,
convergente e progressivamente tecnológico.

5.4.
As organizações de consumidores deveriam ser apoiadas pela Comissão para poderem cumprir um papel fundamental na educação dos cidadãos, tendo em conta o seu potencial
como agentes «multiplicadores» na divulgação dos conteúdos
informativos, beneficiando de grande credibilidade e ligação
aos cidadãos.

5.5.
Seria, assim, desejável que a Comissão prestasse um
maior apoio financeiro aos projectos das organizações de
consumidores neste domínio, em especial quando se trate de
projectos transnacionais com o valor acrescentado da sua
dimensão europeia.

6. Conclusões

Pelo que antecede, é possível concluir que chegou o momento
de levar a cabo ao nível comunitário as acções seguintes:

6.1.
Organizar e dinamizar um grupo estável de peritos,
com perfil de educadores e dispondo de profundos conhecimentos pedagógicos e em matéria de consumo, que possam
sistematizar de forma permanente o trabalho realizado em
cada país e elaborar os relatórios necessários para aprofundar
o Tratado de Amesterdão no que se refere à educação do
consumidor.

6.2.
A Comissão deveria apresentar um plano para consolidar as redes europeias que promovem a educação do consumidor, com projectos significativos e estáveis.

6.3.
Estabelecer um banco de dados que inclua todas as
experiências financiadas pela Comissão nos últimos anos e,
eventualmente, as experiências mais significativas desenvolvidas nos Estados-Membros, e que possa ser consultado por
outros países (incluindo os países candidatos), tendo em vista
reforçar a cooperação, a divulgação e a dinamização no
domínio da educação do consumidor.
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6.4.
Estudar a possibilidade de criar uma escola virtual de
educação dos consumidores, aproveitando as potencialidades
das novas tecnologias e as experiências de diversos países nesta
matéria. Seria desejável ter igualmente em consideração as
experiências educativas a nível europeu nos diversos graus de
ensino, como o programa Erasmus.
6.5.
—

exercer o direito e o dever de se educarem e formarem
enquanto consumidores;
—

permitam uma melhor coordenação das acções educativas
e a edição de materiais didácticos adequados, incluindo a
utilização da Internet, para ter em conta as diferentes
características de origem dos consumidores europeus;

—

possibilitem a formação de formadores, de consumidores
adultos e dos grupos vulneráveis da população;

—

garantam uma formação permanente e de qualidade dos
membros das organizações de consumidores e de outros
organismos e instituições ligados ao consumo.

A Comissão deverá formular propostas que:
possibilitem a generalização da educação para o consumo, de forma que todos os cidadãos europeus possam
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Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Simplificação»
(2003/C 133/02)
Em 18 de Julho de 2002, o Comité Económico e Social Europeu decidiu, em conformidade com o
disposto no n.o 2 do artigo 29.o do Regimento, elaborar um parecer sobre «Simplificação» (Observatório
do Mercado Único).
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção Especializada de Mercado Único,
Produção e Consumo emitiu parecer em 5 de Março de 2003, sendo relator J. Simpson.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 81 votos a favor e 2 abstenções, o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
Ao apresentar ao Parlamento Europeu o programa de
trabalho da Comissão, em Fevereiro de 2000 ( 1), o Presidente
Romano Prodi identificou «a promoção de novas formas de
governança» como um dos quatro objectivos estratégicos do
presente mandato da Comissão. Isto implicou uma maior
abertura por parte da Comissão ao simplificar o corpo da
legislação comunitária e reduzir o seu volume, promover a
participação da sociedade civil no processo legislativo e
desenvolver a conectividade através da ligação em rede. Estas
medidas tinham como objectivo, na globalidade, uma melhor
legislação. A Comissão, no entanto, reconheceu que, sozinha,
não conseguiria levar a cabo este empreendimento.

( 1) COM(2002) 705 final.

1.2.
Desde Outubro de 2000, o Comité Económico e
Social Europeu (CESE) elaborou três pareceres (2) sobre a
simplificação e a melhoria do ambiente regulador da União
Europeia, o que bem reflecte a importância que atribui a esta
questão. Um destes pareceres ( 3) foi elaborado por sugestão do
Presidente da Comissão, Romano Prodi. Noutro parecer, o
CESE teceu considerações sobre a «Estratégia para o Mercado
Interno — Revisão de 2002» (4), proposta pela Comissão,
abordando, entre outros, o tema da simplificação, que considerava essencial para a conclusão do mercado interno.

(2 ) JO C 14 de 16.1.2001, JO C 48 de 21.2.2002 e JO C 125 de
27.5.2002.
(3 ) JO C 125 de 27.5.2002, p. 105.
(4 ) JO C 241 de 7.10.2002.
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1.3.
O primeiro destes pareceres («Simplificação da Legislação do Mercado Único», de que foi relator B. Vever) (1)
introduziu a ideia das análises de impacto, possivelmente
preparadas por organismo exterior, e propunha algumas
medidas específicas. Recomendava também a adopção de
códigos de conduta pelos diversos actores e estabeleceu um
código de conduta para o CESE.

1.7.2.
No âmbito desta audição, o CESE enviou um questionário a um vasto conjunto de organizações socioeconómicas
e outros utilizadores do mercado único. Os resultados desse
inquérito demonstraram que
—

65 % dos inquiridos pensa que a legislação é desnecessariamente complexa,

1.4.
O segundo parecer («Simplificação», de que foi relator
K. Walker (2) reiterou estas propostas e acrescentou algumas
recomendações, tais como, o estabelecimento de vigência
limitada para os textos legislativos («legislação a termo»), a
isenção da aplicação às PME de alguns actos ou parte deles, a
codificação da legislação existente e a aceleração do processo
de simplificação.

—

60 % apoia o plano de acção da Comissão, embora 40 %
considere que devia ir mais longe,

—

90 % julga que a legislação nacional é demasiado
complexa e que, para o plano de simplificação da UE ser
bem sucedido, as medidas de simplificação têm de ser
aplicadas ao nível nacional, e

—

75 % defende a ideia de mais auto-regulação e co-regulação.

1.5.
No seu terceiro parecer («Simplificar e melhorar o
ambiente regulador», de que foi relator K. Walker) (3), o CESE
desenvolveu uma proposta no sentido da criação de um
organismo independente a nível europeu e sugeriu que este
poderia seguir o modelo do Gabinete para as Questões
Regulamentares (Office of Regulatory Affairs) dos EUA. Estabeleceu também um plano de acção para a Comissão, o Conselho,
o Parlamento Europeu, o CESE, o Comité das Regiões e os
Estados-Membros. Propôs, além disso, ainda outras medidas.

1.6.
No Anexo 1 é feita uma síntese das observações e
recomendações formuladas nos referidos pareceres.

1.7.
Em 10 de Setembro de 2002, o CESE realizou ainda,
sob o auspício do Observatório do Mercado Único, uma
audição sobre o tema «Simplificar a regulamentação do
Mercado Único: que prioridades?».

1.7.1.
Nela se chegou à conclusão de que, ao contrário de
anos anteriores,
—

a simplificação é agora entendida como um tema do
interesse de todos os grupos da sociedade,

—

a concretização da simplificação não se faz sem uma
ampla inclusão de actores e a mobilização de diferentes
metodologias (incluindo a co-regulação e a auto-regulação), e

—

que a questão fundamental, actualmente, é como pôr em
prática a simplificação.

( 1) JO C 14 de 16.1.2001.
( 2) JO C 48 de 21.2.2002.
( 3) JO C 125 de 27.5.2002.

1.8.
É do conhecimento geral que o actual ambiente
regulador não é satisfatório e a Comissão, ao comprometer-se
a realizar melhorias efectivas e duradouras, é a primeira a
reconhecê-lo. O CESE acolhe com agrado este propósito, que,
aliás, apoia plenamente, mas considera que um objectivo tão
ambicioso não poderá ser alcançado pela Comissão sozinha.
A sua realização exigirá um empenhamento considerável do
Parlamento Europeu, do Conselho e dos Estados-Membros e
dos esforços concertados de todos eles, em parceria. O Comité
não quer desperdiçar mais esta oportunidade e declara-se
disposto a tomar parte activa neste processo.
1.9.
Como afirmou o Comissário F. Bolkenstein (4): «É certo
que os mercados não funcionam sem normas, mas as más
normas são uma carga com que não podemos arcar». Defendeu
que «é preciso reduzir a regulamentação ... a concorrência é o
nosso maior aliado ... dar demasiada importância às normas
só serve para asfixiar a concorrência». Ao declarar como
prioridade a simplificação das normas, disse: «Temos de
aumentar a velocidade da regulamentação; a legislação vai na
esteira do mercado; há o perigo de impor normas do passado
à economia do futuro.».

2. A comunicação da Comissão

2.1.
Recentemente, a Comissão publicou uma comunicação
dirigida ao Parlamento Europeu e ao Conselho composta de
quatro documentos, apresentando propostas formais para
alterar o modo como a Comunidade se governa. O primeiro é

(4 ) No seu discurso aquando da audição sobre a «Simplificação»,
realizada sob o auspício do OMU na sede do CESE, em 10 de
Setembro de 2002.
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uma comunicação sucinta ( 1) revendo os conceitos e as ideias
elementares estribado por três outras comunicações ( 2) mais
detalhadas sobre aspectos específicos das propostas.

2.2.
Quando a Comissão preparou estas comunicações
estava consciente do facto de que tanto a simplificação como
a melhoria da qualidade da governação da Comunidade são,
em si, um objectivo louvável, mas as conclusões da Convenção
de Laeken e da Conferência Intergovernamental (CIG) que se
seguirá em 2004 poderão ter implicações mais profundas para
a governação.

2.3.
Nestas comunicações são enunciadas melhorias que
poderão e deverão ser realizadas dentro do actual quadro
regulamentar sem com isso diminuir o significado nem ficando
à espera das propostas que sairão da Convenção sobre o
Futuro da Europa destinadas à CIG. A Comissão é de parecer
que as propostas avançadas nas comunicações deveriam entrar
em vigor no início de 2003 ( 3). As comunicações deverão ser
interpretadas e abordadas no contexto do Livro Branco sobre
a Governança Europeia (4) publicado em 2001.

2.4.
Este Livro Branco parte de uma série de hipóteses
fundamentais sobre as lacunas e as fraquezas do actual sistema
de governação e sobre a necessidade de mudança. Sobressai
aqui, nomeadamente, a dificuldade de os cidadãos compreenderem o funcionamento da UE. A Comissão considera que
as medidas ora propostas são necessárias para «reforçar
a credibilidade da acção da Comunidade junto dos seus
cidadãos» (5).

2.5.
As comunicações da Comissão mais recentes propõem
três pistas que podem conduzir a melhorias:
(1) elaborar um plano de acção ( 5) para melhorar a actividade
legislativa nas instituições europeias (6) e nos Estados-Membros mediante a simplificação e melhoria do
ambiente regulador;
(2) melhorar o processo de consulta promovendo uma forte
cultura de diálogo e de participação dos grupos de
interesses ( 7); e

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

COM(2002) 275 final de 5.6.2002.
COM(2002) 276-278 final.
COM(2002) 275 final, ponto 6.
COM(2001) 428 final.
COM(2002) 278 final — Introdução.
Existe aparente omissão no facto de a Comissão referir apenas o
Conselho e o Parlamento, não mencionando o CESE nem o
Comité das Regiões.
( 7) COM(2002) 277 final.
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(3) procurar sistematizar a avaliação do impacto das iniciativas (8).

2.6.
As propostas da Comissão a este respeito são apresentadas em pormenor no Anexo 2.

3. Observações na generalidade
3.1.
Nos pareceres anteriores, o CESE confirmava a necessidade de regulação e deixava bem claro que melhorar o
ambiente regulador não equivale necessariamente a um processo de desregulação. Partilha, porém, das preocupações da
Comissão de que, ao impor às empresas e, em especial, às
pequenas empresas, obrigações desnecessárias no que toca o
seu cumprimento, a regulação de má qualidade está a impedir
o desenvolvimento económico e a pôr em causa o empenho
no pleno emprego.
3.1.1.
Não raros são os casos em que uma regulação
desse tipo também não consegue atingir os seus objectivos
regulamentares. A regulamentação ou legislação de má qualidade pode ainda significar submeter a tribunal um pedido de
interpretação, o que corre o risco de ser um processo
dispendioso e demorado e de não corresponder à intenção
inicial de quem elaborou a legislação.
3.2.
Tal como o CESE salientou no parecer sobre a «Estratégia para o Mercado Interno — Revisão de 2002 (Cumprindo a
promessa») (9), uma regulamentação de má qualidade custa à
União Europeia, anualmente, mais de 1 bilião de EUR.
3.3.
Não são apenas as empresas a sofrer o impacto
negativo da regulação de baixa qualidade, as administrações
nacionais e os cidadãos são também penalizados no seu dia-a-dia. Estas consequências indesejáveis advêm fundamentalmente da complexidade do ambiente regulador, decorrente,
por seu turno, de dois factores, que suscitam dois problemas
de simplificação distintos, mas interrelacionados, e que devem
ser tratados de modo diferente.
3.3.1.
O primeiro resulta do carácter obscuro, complexo e,
por vezes, totalmente contraditório dos textos legislativos, o
que pode dever-se ocasionalmente a uma redacção do
documento original pouco precisa no plano jurídico, por vezes
carecendo mesmo de intervenção dos tribunais para interpretar
a intenção do legislador. A razão de ser parece estar, mais
frequentemente, na evolução desconexa de uma grande parte
da legislação europeia, com alterações aos textos jurídicos,
alterações às alterações e legislação considerada necessária
para responder a circunstâncias específicas «colada» a instrumentos não concebidos inicialmente para o fim em causa.

(8 ) COM(2002) 276 final.
(9 ) JO C 241 de 7.10.2002, p. 180.

C 133/8

PT

Jornal Oficial da União Europeia

3.3.1.1.
Na maior parte dos casos, a culpa é imputável
às alterações aos textos originais aprovadas no Parlamento
Europeu e/ou no Conselho numa tentativa de obter consenso
suficiente para garantir a adopção da legislação. Essas modificações têm frequentemente o efeito adicional de porem em
causa as avaliações de impacto realizadas para as propostas
iniciais.
3.3.1.2.
Outro componente importante desta complexidade é o imenso volume do acervo legislativo, tanto a nível
europeu como nacional, o que faz com que apenas os peritos
jurídicos mais especializados a ele consigam aceder sem
demasiada dificuldade.
3.3.2.
A segunda causa de complexidade decorre das diferenças generalizadas entre os regimes regulamentares dos Estados-Membros, o que leva à fragmentação em quinze jurisdições
distintas de um mercado supostamente único. Essas diferenças
resultam:
—

em parte, dos atrasos dos Estados-Membros na transposição da legislação comunitária para o direito nacional;

—

em parte, do facto de, ao transporem a legislação, os
Estados-Membros a interpretarem à luz das suas próprias
práticas e usos jurídicos, o mesmo é dizer, dando-lhe um
«cunho» nacional;

—

em parte, do nível de aplicação dos textos adoptados, que
varia entre Estados-Membros;

—

em parte, das derrogações e isenções concedidas aos
Estados-Membros durante o processo de negociação que
precede a adopção de muitas leis comunitárias; e

—

em parte, do facto de os Estados-Membros insistirem em
cumprir regulamentos administrativos, práticas comerciais e tradições consolidadas, que, mesmo não tendo
força de lei, são, no entanto, considerados obrigatórios.

3.3.3.
Neste contexto, o CESE lamenta que os progressos
na transposição da legislação comunitária para o direito
nacional nos Estados-Membros sejam decepcionantes (1).
Embora o défice de transposição tenha diminuído acentuadamente nos últimos dez anos, registou-se uma inversão desta
tendência nos últimos seis meses, não tendo 2/3 dos Estados-Membros conseguido atingir a meta de 1,5 % de défice. À
maior parte deles ainda resta muito trabalho a fazer para, até à
reunião do Conselho da Primavera de 2003, alcançarem a
meta zero em relação às directivas a transpor. Entretanto, nos
últimos dez anos aumentou consideravelmente o número de
casos de infracção, e a redução dos casos de infracção por
aplicação incorrecta da legislação foi pouco significativa.

( 1) Painel de Avaliação do Mercado Único n.o 11, Novembro de
2002.
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3.3.4.
Todos estes factores estão na origem de distorções
de concorrência e desencorajam o comércio intracomunitário.
É praticamente impossível para as empresas e, em especial,
para as pequenas empresas compreenderem a extensão das
obrigações jurídicas que impendem sobre as trocas comerciais
com um Estado-Membro onde não estejam estabelecidas;
confrontadas com as dificuldades e os riscos envolvidos,
preferem muito frequentemente renunciar às possibilidades
que se lhes oferecem.

3.4.
Já anteriormente o CESE arguia em dois pareceres
separados ( 2) que o volume da legislação comunitária directa é
relativamente pequeno. A proporção da legislação que emana
directamente da União Europeia e directamente afecta os
cidadãos varia de país para país. No entanto, a maior parte da
legislação comporta uma hierarquia de leis nacionais, decretos-leis, regulamentos de órgãos governativos, instrumentos de
regulamentação colectiva e diplomas regionais, municipais ou
locais. Essa hierarquia tem a forma de pirâmide; quanto mais
se desce, maior é o volume e menor é a transparência e a
coerência.

3.5.
É lógico, por isso, que o CESE apoie o impulso dado
pelas propostas da Comissão para que as decisões sejam
tomadas com mais conhecimento de causa, baseando-se em
avaliações preliminares mais rigorosas.

3.6.
Alguns aspectos dos processos que se pretendem agora
introduzir suscitam reservas ao CESE.

3.6.1.
A introdução de medidas de avaliação do impacto e
de uma rede de consulta mais ampla foi apresentada no
contexto de uma União Europeia a 15. O alargamento da UE
tornará estas mudanças mais complexas e de maior alcance.
Nos primeiros anos, a perspectiva de simplificação poderá ser
esbatida pelas consequências da expansão. No entanto, os
novos Estados-Membros terão, tal como os actuais, todo
o interesse em compreender melhor a fundamentação da
regulamentação e da legislação comunitária.

3.6.2.
Além disso, corre-se o risco de que a melhoria do
processo de decisão ao nível comunitário se faça à custa do
acentuar da sensação de aumento da centralização, salvo se
forem previstas medidas de salvaguarda que assegurem a
protecção e o reforço do princípio da subsidiariedade.

(2 ) JO C 48 de 21.2.2002, p. 130 e JO C 125 de 27.5.2002, p. 105.
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3.6.3.
O CESE nota que as modificações ora propostas,
embora contribuindo eventualmente para codificar as disposições legislativas e regulamentares, só por si, não representam
qualquer progresso na redução do volume e impacto da
legislação existente. A simplificação por via de desregulação
carecerá de outras propostas de acção.

3.7.
O CESE dispõe de uma situação privilegiada enquanto
intermediário entre muitos vectores da sociedade civil organizada, os parceiros sociais e a Comissão. Esta relação tem-se
revelado mutuamente benéfica para todas as partes. A Comissão criou agora um mecanismo de consulta reforçado e conta,
em parte, com os novos meios de comunicação e com a
Internet para facilitar este processo.

3.8.
Para que se possa tirar o máximo proveito dos
benefícios, o CESE recomenda que a Comissão assegure a
possibilidade de as secções especializadas competentes do
Comité reagirem às consultas, apoiando, desse modo, o
trabalho do Comité na preparação dos pareceres solicitados
pela Comissão. O Parlamento avançará possivelmente com
uma sugestão semelhante.

3.9.
Esta sugestão obriga a que sejam adoptadas disposições
administrativas adequadas, bem como o reconhecimento das
implicações para a calendarização das várias fases da preparação legislativa.

3.10.
O CESE nota que a Comissão o encoraja a desempenhar um papel mais proactivo ( 1) e afirma a sua determinação
nesse sentido.

3.11.
Congratula-se com o facto de a Comissão se ter
comprometido ( 2) a efectuar um exercício mais legível do seu
direito de iniciativa, que deverá ser sobretudo mais respeitoso
das diversidades. Aplaude, em particular, o compromisso da
Comissão ( 2) de que procurará «limitar o enunciado das
respectivas propostas legislativas às exigências essenciais».

3.12.
O CESE não pode deixar de chamar a atenção para a
necessidade de pôr em prática as propostas da Comissão o
mais rapidamente possível.

3.13.
O Comité chama a atenção para o facto de, no quadro
do processo de simplificação, não se dever baixar o nível
existente dos padrões sociais e ambientais europeus e de
protecção do consumidor. A simplificação não poderá fazer-se à custa dos referidos padrões, nem no caso da eventual
revogação de regulamentação, nem no caso da sua alteração.

( 1) COM(2002) 277 final, secção II.
( 2) COM(2002) 275 final.
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4. Observações na especialidade

4.1.
O CESE tem sistematicamente apoiado as propostas da
Comissão de alargar as consultas. O processo de consulta
formal não deveria, no entanto, limitar-se a interlocutores
escolhidos pela Comissão, mas, antes, contar com a participação de todos os actores envolvidos. Importa evitar uma
situação em que as propostas da Comissão mais não sejam do
que uma mera lista das necessidades dos grupos de pressão
mais influentes. Para que o processo de consulta seja eficaz é
necessário que todos os intervenientes o apoiem com toda a
força. As pequenas empresas e as suas organizações representativas deverão adoptar uma atitude mais dinâmica e dotar o
processo de mais recursos. A simplificação só funcionará se
tiver em conta os pontos de vista dos que por ela são afectados.

4.1.1.
Mas, para haver a certeza de que os pontos de vista
dos agentes da sociedade civil são tidos em conta é importante
não excluir, a priori, das consultas da Comissão as organizações
específicas e, consequentemente, as pessoas por elas representadas. Por outras palavras, a consulta não deverá limitar-se
unicamente a organizações com uma estrutura europeia, caso
contrário, as entidades da sociedade civil não poderão dar
qualquer contributo se no seu sector não houver uma organização europeia de topo ou se a ela não pertencerem. A
Comissão deveria, antes, dar maior publicidade às suas propostas legislativas e encorajar activamente todas as organizações
directamente interessadas (locais, regionais, nacionais e pan-europeias) a exprimirem os seus pontos de vista. Todas as
pessoas, organizações ou empresas que são ou possam ser
afectadas pelas propostas legislativas têm um lugar legítimo
no processo de consulta e o direito de fazerem ouvir a sua voz.

4.1.1.1.
Em parecer anterior (3) o CESE já havia recomendado que o processo de consulta seja alargado através do
convite a todos interessados para que apresentem contribuições de modo a que qualquer pessoa possa participar na
consulta. Advoga a plena utilização da Internet a fim de
facilitar o acesso para estes fins.

4.1.1.2.
O CESE subscreve as preocupações da Comissão
quanto a (2)
—

comprovar a qualidade e em especial a equidade das
consultas que incidem sobre propostas políticas essenciais,

—

sistematizar e racionalizar as múltiplas práticas e processos de consulta,

—

garantir a viabilidade e a eficácia do processo,

(3 ) JO C 125 de 27.5.2002.
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—

assegurar a transparência da consulta do ponto de vista
dos órgãos ou agentes consultados, e

—

demonstrar a responsabilidade, dando a conhecer, sempre
que possível, os resultados da consulta e os ensinamentos
retirados.

4.2.
O CESE reconhece que um processo de consulta mais
ampla pode aumentar o intervalo de tempo entre a introdução
de uma proposta legislativa e a sua eventual entrada em vigor,
mas considera ganho e não perdido o tempo gasto em
consultas ex ante, porquanto contribuem para aumentar o
consenso e o grau de aceitabilidade das propostas legislativas.

4.3.
Muito embora o novo sistema implique muito provavelmente uma eventual consulta ao CESE sobre o conteúdo
das principais avaliações de impacto, deveria ser feita referência
explícita a esta possibilidade.

4.4.
O CESE reitera a convicção de que deveriam ser
preparadas avaliações de impacto para todas as propostas
legislativas, mas, tal como indicado anteriormente ( 1), as avaliações de impacto preparadas pela Comissão são frequentemente anuladas por alterações aos projectos legislativos introduzidas no Parlamento Europeu ou no Conselho. Não valerá a
pena melhorar a qualidade das avaliações de impacto da
Comissão e exigir a sua aplicação universal se for para serem
invalidadas por subsequentes alterações ao texto. É, por
conseguinte, essencial que qualquer proposta de alteração
apresentada tanto no Parlamento Europeu como no Conselho
que introduza modificações não abrangidas pela avaliação de
impacto seja apoiada por uma avaliação de impacto e que
essas avaliações sejam elaboradas segundo, pelo menos, as
mesmas normas das apresentadas pela Comissão.

4.4.1.
O CESE recorda que entende ser necessário criar um
órgão interinstitucional independente destinado a controlar o
processo da avaliação de impacto. Considera também que este
processo se deveria alicerçar num sistema de análise do
impacto regulamentar (AIR).

4.4.2.
O CESE apoia a recomendação do Conselho de
tornar estas avaliações de impacto acessíveis ao público.
Congratula-se também com a intenção da Comissão ( 1) de
preparar avaliações de impacto em consonância com a estratégia europeia de desenvolvimento sustentável.

4.5.
Acolhe ainda muito favoravelmente a decisão da
Comissão ( 2) de introduzir, nos casos adequados, uma cláusula

( 1) COM(2002) 275 final.
( 2) COM(2002) 278 final.
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de reexame, ou mesmo de revisão, nas suas propostas de actos
e sanciona o cuidado da Comissão em preservar a segurança
jurídica dos operadores que apliquem este processo.

4.6.
Para além da consulta generalizada durante a fase de
formulação do processo legislativo, há necessidade imperiosa
de estabelecer procedimentos sistemáticos e formais de consultas ex post. Em particular as pequenas empresas muito dificilmente participarão em consultas ex ante, pois a maior parte
delas estão demasiado preocupadas com os problemas quotidianos para terem consciência da existência de legislação
pendente, mas estarão aptas a fornecer informações sobre o
impacto da legislação após a sua entrada em vigor, o mesmo,
praticamente, se podendo dizer em relação às forças mais
pequenas e menos organizadas da sociedade civil. Essas
informações ex post deverão, então, ser usadas para aperfeiçoar
e melhorar o processo inerente à preparação de subsequentes
avaliações de impacto.

4.7.
Este ano comemora-se o décimo aniversário da introdução do mercado único, e, embora a simplificação tenha
estado na ordem do dia a nível europeu todo este tempo, são
escassos os indícios de progressos realizados na prática. Isto
aplica-se, em especial, ao acervo comunitário, que actualmente
representa cerca de 85 000 páginas, muitas das quais de tal
forma impenetráveis que provocam a confusão nas pessoas e
contribuem, e não pouco, para aumentar o sentimento de
desencanto em relação ao conceito «Europa». O processo de
codificação poderia reduzir o volume do acervo para cerca de
22 000 páginas, ou seja, uma redução na ordem dos 75 %.

4.7.1.
É pena que este trabalho não tenha sido iniciado
durante as primeiras fases do processo de alargamento de
modo a reduzir o fardo imposto aos países candidatos
pela obrigação de adoptarem o acervo. A Comissão deverá
urgentemente lançar um programa concertado de codificação.
Como afirmou Patrick Cox, Presidente do Parlamento Europeu (3), «criámos uma selva jurídica ... nem uma única área de
política geral foi objecto de codificação». Apesar das boas
intenções da Comissão, a impressão que fica é que a azáfama
com o aumento do acervo é tanta que não lhe sobra tempo
para a codificação ou simplificação.

4.8.
No contexto do mercado único, é preferível que a
legislação europeia seja promulgada por via de regulamentos
em vez de directivas, pois aqueles têm carácter vinculativo e
não são susceptíveis de ser alterados durante o processo de
transposição nem, por conseguinte, de provocar distorções no

(3 ) Na intervenção perante a reunião plenária do CESE de 19 de
Setembro de 2002.
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comércio intracomunitário, como acontece com as directivas.
O CESE está consciente de que é, frequentemente, mais difícil
e mais demorado conseguir o acordo do Conselho para os
regulamentos devido ao seu carácter obrigatório, mas considera que o êxito não se afere pela rapidez com que a legislação
é adoptada, mas sim pelo seu impacto na economia real.
Espera que a Convenção de Laeken sobre o Futuro da Europa
aborde esta questão.

4.9.
O CESE nota com satisfação que está prestes a ser
posto em prática um programa de avaliação regular da
simplificação e redução do volume do acervo comunitário (1)
e apela ao Conselho, ao Parlamento Europeu e aos Estados-Membros para que cooperem plenamente neste programa de
modo a obterem-se bons resultados no mais curto espaço de
tempo.

4.10.
Para ser eficaz, este programa necessita da cooperação
activa do Conselho, do Parlamento Europeu e dos Estados-Membros, para que a modificação da legislação se faça com
rigor e em tempo oportuno. Tal como decorre do último
Painel de Avaliação do Mercado Único ( 1), o desempenho dos
Estados-Membros nesta matéria não augura nada de bom
quanto à possibilidade de serem persuadidos a cooperar
eficazmente num processo de simplificação e de reforma do
ambiente regulador; se o seu desempenho não melhorar, as
tentativas para reduzir o volume do acervo mediante processos
de codificação ou reformulação são susceptíveis mais de
agravar do que de melhorar a situação.

4.11.
O CESE considera incompreensível que o período de
tempo entre a introdução de uma proposta legislativa pela
Comissão e a sua incorporação final na legislação dos Estados-Membros seja, em média, de oito anos ( 2). Concorda, por
conseguinte, com a Comissão sobre a conveniência em acelerar
o processo legislativo.

4.12.
Nos pareceres anteriores, o CESE realçou constantemente a necessidade de a legislação ser mais acessível àqueles
a quem se dirige. Regista, por conseguinte, com agrado a
intenção da Comissão de melhorar a acessibilidade e a
transparência da legislação comunitária, em preparação ou já
adoptada, alargando o acesso do público à base de dados EUR-Lex (3) e explorando outras opções, tais como fóruns na
Internet.

( 1) Conselho «Concorrência» de 30.9.2002 e COM(2002) 715 final.
( 2) Apresentação da Comissão ao Observatório do Mercado Único
do CESE, em 18 de Dezembro de 2002.
( 3) http:/www.Europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
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5. Debate no Conselho de Ministros
5.1.
As propostas da Comissão, conforme indicam os
quatro documentos, foram examinadas pelo Conselho de
Ministros, na formação do Conselho «Competitividade» (4). No
debate e na resolução sobre a simplificação legislativa, o
Conselho saudou o Plano de Acção, as propostas para a
consulta sistemática das partes interessadas e a introdução a
partir de 2003 de uma avaliação de impacto a anexar
às propostas regulamentares mais pertinentes. O Conselho
recomenda que se tornem estas avaliações de impacto acessíveis ao público.
5.2.
O Conselho também corroborou o apelo aos Estados-Membros no sentido de participarem plenamente neste processo.
5.3.
Intencionalmente ou não as conclusões do Conselho
não são muito explícitas a respeito das acções e dos compromissos do próprio Conselho. Numa declaração bastante geral,
o Conselho manifesta o seu propósito de imprimir «um novo
ímpeto» a este processo e solicita ao Comité de Representantes
Permanentes, nomeadamente, que «considere seriamente a
possibilidade de constituir um grupo de trabalho horizontal
com a missão de melhorar a regulamentação».
5.4.
É compreensível que o Conselho se mostre relutante
em comentar as actuais relações entre o Conselho e a Comissão
ao nível da tomada de decisões ou a adoptar uma posição a
este respeito antes de conhecer inteiramente as conclusões da
Convenção sobre o Futuro da Europa e da Conferência
Intergovernamental que se lhe seguirá.
5.5.
O CESE deseja, contudo, reiterar o seu apoio a uma
estrutura decisória mais simples nas instituições europeias e,
particularmente, à melhoria dos sistemas vigentes na Comissão, inclusivamente um controlo interno mais rigoroso. O
Plano de Acção proposto apenas esboça mudanças administrativas, que vale a pena apoiar.
5.6.
O debate sobre a simplificação dos meios de governação e uma melhor legislação progrediu decisivamente este
ano. É essencial manter esta dinâmica na preparação e no
seguimento dos trabalhos da CIG, que terá lugar em 2004.

6. Necessidade de acordos de parceria
6.1.
Uma das razões pelas quais são modestos os progressos
realizados até à data tem sido a incapacidade para criar
parcerias. São necessárias parcerias não só ao nível do
Conselho, difíceis de concretizar, mas também com outras
instituições. É necessário maior acordo a nível administrativo
nas instituições e entre estas e os Estados-Membros a fim de
pôr em prática os princípios de simplificação.
(4 ) Comunicado de imprensa sobre as Conclusões do Conselho de
30 de Setembro de 2002.
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6.1.1.
Há que reconhecer que nem todos partilham os
mesmos objectivos, mas tal não deverá constituir impedimento
para o desenvolvimento de um clima de esperança, cooperação
e confiança mútua entre os vários intervenientes. Este estado
de espírito deve ser formalizado e sedimentado em acordos
de parceria. Os diversos intervenientes deverão assumir o
compromisso de se consultarem e de estabelecerem contactos
entre si.
6.2.
Para participar positivamente na realização do processo
de simplificação e melhoria do ambiente regulador, objectivo
muitas vezes frustrado devido a um misto de indiferença e
egoísmo, é necessário que estes acordos incluam o compromisso obrigatório de todos os signatários contribuírem de
forma activa e pronta para a consecução dos objectivos
fixados. Importa incutir uma cultura de diálogo e participação.
7.

Conclusões

7.1.
O CESE não pode deixar de frisar a gravidade das
questões relacionadas com a simplificação, a melhoria da
regulamentação e da governação, bem como a necessidade de
encontrar num futuro próximo uma solução eficaz para os
problemas diagnosticados neste domínio. Reafirma a sua
convicção de que não se trata fundamentalmente de uma
questão de desregulamentação. A escolha não é apenas entre
regulação e auto-regulação, mas entre uma boa regulação
harmonizada e uma regulação fragmentada e de baixa qualidade, tanto a nível da União Europeia como dos Estados-Membros.
7.1.1.
Não é apenas uma questão de simplificação, mas de
eficácia legislativa e segurança jurídica. A simplificação carece
de ser posta em prática com toda a urgência, mas, para ser
eficaz, deverá ser um processo contínuo e permanente, cujo
êxito depende basicamente da transparência. Há necessidade
de fazer participar todos os actores em todos os aspectos do
processo. O CESE apoia, por conseguinte, as propostas da
Comissão de alargar as consultas, incluindo as consultas ex
post e a disposição para, a partir daqui, melhorar o processo de
preparação dos subsequentes relatórios periódicos de avaliação
de impacto.
7.1.2.
Apoia em larga medida as propostas contidas nos
documentos da Comissão e congratula-se, em particular, com
o facto de as avaliações de impacto regulares passarem a
abranger também o programa de trabalho anual da Comissão.
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7.2.
A codificação do acervo comunitário, susceptível de
reduzir drasticamente o seu volume e de produzir uma
correspondente melhoria em termos de clareza, coerência,
acessibilidade e eficácia, é um processo que já deveria ter sido
feito há muito tempo, pelo que deverá ser iniciado sem mais
delongas e prosseguido com determinação e perseverança.
7.3.
O êxito da iniciativa de simplificação dependerá,
nomeadamente, do estabelecimento e da execução de um
acordo de parceria eficaz entre todos os intervenientes no
processo legislativo, tanto a nível da União Europeia como dos
Estados-Membros, e da vontade de cada um de envidar todos
os esforços para realizar os objectivos fixados.
7.4.
O CESE advoga que as avaliações de impacto se
alicercem num sistema de análise do impacto regulamentar,
devendo constituir um requisito obrigatório para todos os
órgãos que exerçam competências legislativas, sejam elas de
propositura ou de alteração, tanto a nível da União Europeia
como dos Estados-Membros. Caso as alterações ao projecto de
legislação invalidem a avaliação de impacto original, haveria
que acompanhar aquelas de uma alteração desta.
7.5.
Felicita a resolução da Comissão (1) de se basear nos
princípios de responsabilidade, proporcionalidade, transparência e segurança jurídica para melhorar o ambiente regulador.
Uma governação que não atenda a estes princípios não
pode ser verdadeiramente democrática. O CESE apela a um
compromisso firme do Parlamento Europeu e do Conselho
nesse sentido. Tal como é afirmado pela Comissão (1), legislar
melhor é uma verdadeira exigência ética.
7.6.
Na Cimeira de Lisboa, em Março de 2000, a União
Europeia adoptou a missão de, no prazo de dez anos, 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. Para que esta ambição
se realize é fundamental melhorar o ambiente regulador e
abolir as distorções no mercado único causadas pelas diferenças entre os regimes regulamentares.
7.7.
Em última instância, o êxito deste projecto dependerá
da existência ou não da vontade política necessária para o
levar a bom termo. Resta esperar que ela exista.
(1 ) COM(2002) 275 final.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização de nonilfenol,
etoxilato de nonilfenol e cimento (vigésima sexta alteração da Directiva 76/769/CEE do Conselho)»
(COM(2002) 459 final — 2002/0206 (COD))
(2003/C 133/03)
Em 13 de Setembro de 2002, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 95.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre a proposta
supramencionada.
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos do Comité, a Secção Especializada de Mercado
Interno, Produção e Consumo emitiu parecer em 5 de Março de 2003, sendo relator S. Nollet.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 83 votos a favor e 3 abstenções, o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
O CESE tomou conhecimento do conteúdo essencial
do documento da Comissão e respectivos anexos, em particular
a análise de impacte que foi efectuada.
1.2.
O CESE efectuou pesquisas em bases de dados sobre a
toxicidade do nonilfenol, do etoxilato de nonilfenol e do
cimento e das suas diversas utilizações no fabrico de numerosos produtos.

1.3.
A Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à limitação da colocação no mercado e da
utilização de nonilfenol, etoxilato de nonilfenol e cimento
(vigésima sexta alteração da Directiva 76/769/CEE do Conselho) faz parte da rubrica «Substâncias perigosas: nonilfenol e
cimento».

1.4.
O CESE considerou desejável, tendo em vista a clareza
do parecer, tratar os dois temas em separado, isto é, por um
lado o nonilfenol e, por outro, o cimento, relativamente ao
crómio e aos efeitos para a saúde e reacções alérgicas em
determinadas circunstâncias.

1.5.
Foram consultadas as federações patronais e sindicais
dos sectores químico, construção e cimento.

2.

2.1.

Nonilfenol e etoxilato de nonilfenol

Introdução

2.1.1.
O nonilfenol (NP) é utilizado principalmente como
produto intermédio na produção de etoxilato de nonilfenol

(NPE) e na produção de resinas. O nonilfenol (NP) é utilizado
igualmente como intermediário na produção de um aditivo
plástico (TNPP) que é utilizado como estabilizador de certos
polímeros tais como o polietileno e o PVC. O nonilfenol nunca
é utilizado tal e qual nas formulações ou aplicações do
consumidor.

2.1.2.
Os etoxilatos de nonilfenol (NPE) constituem uma
categoria de produtos químicos frequentemente utilizados
como «detergentes» e produtos de limpeza em numerosos
processos industriais. Também são utilizados na produção de
pasta de papel, têxteis naturais e sintéticos, bem como dos
couros. São também utilizados como aditivos (emulsionantes)
em tintas de latex e de certos pesticidas. Na Europa, os
etoxilatos de nonilfenol são utilizados já há muitos anos nos
produtos correntes de limpeza doméstica e de higiene pessoal,
como os detergentes líquidos para a lavagem de roupa,
produtos de limpeza multi-usos, sabões e champôs.

2.1.3.
A maior parte dos NPE são despejados nos esgotos
onde se decompõem em nonilfenol, um subproduto extremamente tóxico.

2.1.4.
É possível tomar conhecimento de um estudo muito
interessante sobre o nonilfenol e seus derivados etoxilados
(DEN) no sítio Internet de um instituto de investigação do
Canadá
(http://www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/final/
/npe.cfm) — Ambiente Canadá.

2.1.5.
Foram consultados os sectores económicos, sociais e
científicos sobre a possibilidade de retirar o nonilfenol do
mercado, total ou parcialmente. Responderam que o nonilfenol
é utilizado como antioxidante no fabrico de certos polímeros,
como o poliestireno e os PVC, sendo também — e sobretudo
— utilizado nos etoxilatos de nonilfenol, cujas utilizações são
múltiplas. Estes últimos não são tóxicos por si só, mas vão
aparecer, em seguida, nos esgotos, onde se degradam e libertam
nonilfenol, que é um poluente do ambiente.
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2.1.6.
Os etoxilatos de nonilfenol podem ser substituídos
por etoxilatos de álcool (tensioactivos não iónicos) ou sulfonatos de alquilbenzeno linear, sulfonatos de alquilo, álcoois éter
sulfatos (tensioactivos aniónicos) ou betaínas (tensoactivos
anfotéricos). Estes tensioactivos são mais difíceis de sintetizar
e, sobretudo, de obter muito puros (custo elevado). Para obter
as mesmas propriedades dos etoxilato de nonilfenol, a indústria
tem, por vezes, de recorrer a diversos tensioactivos, o que faz
aumentar o preço.
Deve-se sublinhar que, segundo o porta-voz da CEFIC (Federação Europeia da Indústria Química), há substitutos, mas não
para todas as operações.

2.2.

3. Crómio VI (cimento)

3.1. Introdução
3.1.1.
A proposta de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho e os estudos científicos mostraram que as preparações de cimento que contêm crómio VI podem causar
reacções alérgicas em certas circunstâncias, caso haja contacto
directo e prolongado com a pele humana. O CCTEA (Comité
Científico da Toxicidade, Ecotoxicidade e do Ambiente) confirmou os efeitos nefastos para a saúde da presença de crómio VI
no cimento.

Os riscos para a saúde

2.2.1.
O nonilfenol exerce sobre a pele uma forte acção
corrosiva.
2.2.2.
O CESE solicitou aos representantes da Comissão
que, se possível, disponibilizassem estatísticas a nível europeu
no domínio das acções preventivas nos Estados-Membros e, se
fosse caso disso, sobre a reparação e indemnização das doenças
profissionais. O CESE não recebeu as informações solicitadas
que, de resto, não estão disponíveis no Eurostat. A título de
exemplo, na Bélgica, o nonilfenol consta da lista das doenças
profissionais, na rubrica 1.123.01 «Fenóis ou homólogos». No
atinente ao nonilfenol, em particular, é-nos impossível dizer se
há pedidos de indemnização. Relativamente à rubrica «Fenóis
ou homólogos», entre 1999/2000 e 2001, foram apresentados
na Bélgica 4 dossiês e 3 pedidos de revisão.

2.3.

6.6.2003

Parecer da indústria química (CEFIC)

2.3.1.
A federação patronal da indústria química é de
opinião que o projecto de directiva é o resultado de uma
análise e de uma avaliação de riscos no quadro da Regulamentação (CE) n.o 793/93. Os produtores de NP/NPE deram a
conhecer a sua posição no sítio Internet http://www.cefic.org/
/cepad.
2.3.2.
As empresas envolvidas consideram que esta directiva não lhes coloca problemas.

3.1.2.
Para proteger a saúde humana, a Comissão, na
proposta de directiva em apreço, propõe a necessidade de
limitar a colocação no mercado e a utilização de preparações
de cimento com mais de 2 ppm de crómio VI. As utilizações
deverão ser limitadas nos casos de actividades manuais em que
houver risco de contacto com a pele.
3.1.3.
O crómio ou o cromato solúvel são utilizados
nas ligas ferro-crómio, na cromagem electrónica para os
revestimentos anti-corrosão, no fabrico de (bi)cromatos para
os pigmentos, nas fábricas de curtumes como pesticidas, nas
soldaduras com ligas à base de crómio, nos tijolos refractários,
como mordentes de tintas, na fotogravura e no tratamento da
madeira. Geralmente, o cimento contém crómio. Consta da
lista de doenças profissionais com o código «sinus».
3.1.4.
Pode-se reduzir a presença de crómio com valência 6
no cimento utilizando matérias-primas pobres em crómio (o
que nem sempre é fácil, dado que os cimenteiros extraem as
matérias-primas dos jazigos próximos da fábrica) ou juntando
sulfato ferroso ao «clincker» para reduzir o crómio de valência 6
a crómio de valência 3 (não solúvel). Há que sublinhar que a
eficácia tem limite temporal, porque o sulfato ferroso não é
um produto estável.
3.1.5.
No caso dos soldadores, pode-se reduzir o crómio de
valência 6 em crómio de valência 3 juntando zinco nas ligas
de soldadura.

2.3.3.
O CEPAD (Conselho Europeu dos Fenóis Alquilados
e Derivados) deu a conhecer a sua posição.
3.2. Os riscos para a saúde
2.4.

Parecer do CESE sobre o nonilfenol e o etoxilato de nonilfenol

2.4.1.
O CESE, embora sublinhando a necessidade de que a
Comissão concilie os imperativos económicos e sociais e a
protecção da saúde dos trabalhadores mediante uma política
preventiva e, caso necessário, de reparação dos danos causados
pelas doenças profissionais e que tenha em conta a protecção
do ambiente, considera que a proposta de directiva do
Parlamento e do Conselho atende a estas preocupações.

3.2.1.
O crómio VI é perigosamente cancerígeno por
inalação. Os órgãos afectados são os pulmões e os seios da
face.

3.2.1.1.
Relativamente ao cimento, uma vez molhado, o
crómio VI é também um irritante da pele (dermatite eczematosa). O mesmo acontece com o crómio III.
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3.2.2.
Não dispomos de estatísticas a nível europeu (idem
para o nonilfenol). Daí ser praticamente impossível ter uma
ideia completa sobre a situação nos diferentes Estados-Membros e desenvolver uma verdadeira política de prevenção.

3.2.3.
A título de exemplo, na Bélgica, o crómio de
valência 6 consta da lista de doenças profissionais, na
rubrica 105 «Crómio ou seus compostos».

3.2.3.1.
Foram apresentados 117 pedidos de reconhecimento de doença profissional em 1999, 2000 e 2001 e
21 pedidos de revisão em 1999, 2000 e 2001.

3.2.4.
Mesmo durante a utilização mecanizada de cimento,
argamassa ou betão, os trabalhos de acabamento devem
frequentemente ser efectuados à mão (ligações, realização de
ângulos, escadas, etc.). Os estudos realizados na Alemanha
demonstraram que aproximadamente 16 % dos trabalhos
efectuados com cimento devem ser efectuados manualmente.

3.2.5.
Parece pouco realista a redução desta percentagem.
Mesmo para estes 16 % a percentagem de crómio VI e, por
consequência, as probabilidades de desenvolver um eczema
devem ser reduzidas ao estrito mínimo.
3.2.6.
A proposta da Comissão tem por conseguinte, como
objectivo modificar a redacção do ponto do Anexo I da
Directiva 76/769/CEE do seguinte modo: «Não pode ser
colocado no mercado nem utilizado como substância ou como
componente de preparações, se contiver mais de 0,0002 % de
crómio VI solúvel do peso seco total do cimento, para
actividades manuais em que haja risco de contacto com a
pele.»
3.2.7.
Há que sublinhar, tal como o confirmam os contributos do sindicato francês da indústria cimenteira e, em particular, a CEMBUREAU (Associação Europeia do Cimento), que
ninguém contesta que os utilizadores em contacto com o
cimento podem sofrer de afecções cutâneas por múltiplas
razões.
3.2.8.
A título de exemplo, os países escandinavos têm uma
larga experiência em matéria de utilização de cimentos de
fraco teor em crómio solúvel. Estes países limitam, desde a
década de oitenta, a utilização de cimentos com mais de 2 ppm
de crómio VI. As condições de trabalho dos utilizadores que
manipulam cimentos melhoraram consideravelmente. Esse
facto permitiu também demonstrar, por um lado, que a adição
de sulfato ferroso não apresenta dificuldades técnicas e, por
outro, que a qualidade dos cimentos não fica afectada.

3.2.9.
Nomeadamente para os utilizadores não profissionais, o CESE sublinha a importância da informação. Sem
prejuízo da aplicação de outras normas comunitárias relativas
à classificação, embalagem e rotulagem de substâncias e
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preparações perigosas, as embalagens de cimento ou de
preparações de cimento deverão conter, de forma legível,
informação relativa à data de embalagem e ao período de
armazenamento durante o qual o conteúdo de crómio VI
solúvel é inferior a 0,0002 % do peso seco total do cimento.

Esta informação aos consumidores deverá insistir na conveniência em utilizar luvas na manipulação directa de cimento.

3.2.10.
A CEMBUREAU colocou à disposição do CESE uma
volumosa documentação e as estatísticas existentes.

3.3. Parecer do CESE sobre o crómio VI e o cimento

3.3.1.
A partir das informações obtidas, o CESE frisa quatro
pontos:
1)

a necessidade de que o sector cimenteiro não coloque o
debate em termos puramente económicos e confirme a
sua vontade de colaborar numa solução sustentável;

2)

os utilizadores, isto é, os sectores do betão e da construção
não foram suficientemente consultados pela Comissão;

3)

esta última observação é válida para as organizações
sociais europeias do betão e da construção;

4)

como se constata no documento da CEMBUREAU, o CEN
(Comité Europeu de Normalização), por iniciativa dos
produtores europeus de cimento, começou a desenvolver
uma norma comum para a determinação do crómio VI
solúvel no cimento.

3.3.2.
O CESE toma conhecimento que a CEMBUREAU
encomendou uma avaliação epidemiológica dos dados disponíveis sobre a dermatite de contacto com o cimento por
um perito independente (Instituto Nacional de Medicina do
Trabalho; (NIOH) Oslo, Noruega).

Os resultados deste estudo serão colocados à disposição do
CESE no momento da sua publicação, prevista para Abril de
2003.

3.3.3.
O CESE considera oportuno tomar conhecimento
das conclusões deste estudo para emitir uma posição definitiva
e reserva-se o direito de voltar ao tema num eventual novo
parecer.

3.3.4.
O CESE gostaria de ser informado de uma eventual
alteração apresentada pela Comissão.
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3.3.5.
O CESE tenciona, num prazo limitado, privilegiar
a concertação entre os interlocutores sociais dos sectores
envolvidos.
3.3.6.
O CESE toma nota que a CEMBUREAU declarou
estar em contacto com a ERMCO (Associação Europeia do
Betão Préfabricado), a FIEC (Federação da Indústria Europeia
da Construção) e a FETBB ( Federação Europeia dos Trabalhadores da Construção e da Madeira) para desenvolver uma
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abordagem completa sobre a questão da saúde dos trabalhadores.
3.3.7.
Seria altamente desejável que as partes celebrassem
uma convenção para garantir a protecção da saúde das pessoas
que estão em contacto com o cimento, a qual daria um
contributo importante dos interlocutores sociais afectados pela
proposta de directiva em apreço e facilitaria, por conseguinte,
a sua adopção e aplicação pelos Estados-Membros.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.

O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre:
—

a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das
medidas em matéria de segurança dos aprovisionamentos em produtos petrolíferos»,

—

a «Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas
a garantir a segurança do aprovisionamento em gás natural», e

—

a «Proposta de directiva do Conselho que revoga as Directivas 68/414/CEE e 98/93/CE do
Conselho que obrigam os Estados-Membros da CEE a manterem um nível mínimo de
existências de petróleo bruto e/ou de produtos petrolíferos, bem como a Directiva 73/238/
/CEE do Conselho relativa às medidas destinadas a atenuar os efeitos das dificuldades de
aprovisionamento em petróleo brutoe produtos petrolíferos»
(COM(2002) 488 final — 2002/0219 (COD) — 2002/0220 (COD) — 2002/0221 (CNS))
(2003/C 133/04)

Em 15 de Outubro de 2002, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 95.o do Tratado que institui
a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre as propostas
supramencionadas.
A Secção Especializada de Transportes, Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação, incumbida
da preparação dos correspondentes trabalhos do Comité, emitiu parecer em 13 de Março de 2003
(C. Cambus, relator).
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu aprovou o presente parecer por 96 votos a favor e 3 abstenções.
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Síntese das propostas da Comissão

1.1.
Os três textos submetidos à apreciação do Comité
surgem na sequência do Livro Verde «Para uma estratégia
europeia de segurança do aprovisionamento energético» (1).
1.2.
Comum a todos os textos é a constatação de que, nos
próximos vinte anos, a dependência da UE relativamente ao
petróleo poderá passar de 70 % para 90 % e a dependência
relativamente ao gás de 40 % para 70 %. Sendo a energia,
simultaneamente, uma matéria-prima indispensável à economia (produção e transportes) e um factor de conforto privado
para as pessoas e estando a produção de petróleo e de
gás localizada, maioritariamente, em regiões politicamente
instáveis, a segurança do aprovisionamento destas duas formas
de energia é, sem dúvida, estratégica para a UE.
1.3.
Na comunicação identificam-se dois tipos de riscos
relativamente a este aprovisionamento: a escassez física resultante de problemas técnicos (perda de instalações) e de
dificuldades políticas (suspensão voluntária de todos ou de
parte dos fornecimentos), e a subida dos preços para níveis
extremamente elevados para a UE com consequências
negativas para o crescimento e o emprego (um aumento de
10 $/barril custa 0,5 % ao crescimento do PIB comunitário),
sendo insuportáveis para o consumo final das famílias, designadamente para o aquecimento ou o automóvel.
1.4.
No que se refere ao petróleo, duas directivas ( 2) já
condicionam a segurança ao nível de cada Estado-Membro,
impondo existências equivalentes a 90 dias de consumo
dos produtos petrolíferos identificados em três categorias:
gasolinas, destilados médios e produtos pesados, com uma
revisão das condições para os Estados-Membros produtores de
petróleo.
1.4.1.
Os Estados-Membros são livres de cumprir estas
obrigações sob a forma que lhes convier entre as situações
extremas de armazenagem efectuadas pelos operadores privados ou por um organismo público.
1.4.2.
Para a realização do mercado da energia, é indispensável que se entre numa nova fase no sentido de simultaneamente, melhorar, a concorrência sobre o sector dos produtos
refinados, garantir o funcionamento correcto desse mercado,

( 1) COM(2000) 769 final.
( 2) A Directiva 68/414/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de
1968, que obriga os Estados-Membros da CEE a manterem um
nível mínimo de existências de petróleo bruto e/ou de produtos
petrolíferos e a Directiva 98/93/CE do Conselho de 14 de
Dezembro de 1998, que altera a Directiva 68/414/CEE, que obriga
os Estados-Membros da CEE a manterem um nível mínimo de
existências de petróleo bruto e/ou de produtos petrolíferos. A
primeira directiva impunha um nível mínimo de existências para
65 dias, que foi depois aumentado para 90 dias pela segunda.
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tornar mais visível e credível a capacidade de armazenagem de
segurança da União e garantir a unidade e a coerência de acção
dos Estados-Membros, em caso de crise do mercado do
petróleo.

1.4.3.
As propostas apresentadas neste sentido incluem: a
criação de um organismo centralizado em cada Estado-Membro para facilitar o cumprimento das obrigações de
armazenagem por parte de novos operadores e daqueles que
não possuem instalações próprias, a possibilidade de efectuar
estas armazenagens num outro Estado-Membro para não
desfavorecer os operadores transnacionais, o aumento de 90
para 120 dias da obrigação de armazenagem, cabendo 1/3 ao
organismo centralizado para tornar mais visível esta estratégia
de segurança de aprovisionamentos, e por fim, a adopção, a
nível da UE, de um quadro regulamentar comum para a
desarmazenagem de produtos petrolíferos com um processo
de decisão adequado, dependente da comitologia.

1.4.4.
A Comissão propõe uma novidade no domínio do
petróleo: a possibilidade de utilizar as reservas estratégicas
para actuar no mercado e tentar limitar o efeito da especulação
sobre a volatilidade dos preços dos produtos petrolíferos em
situações de antecipação de crises de aprovisionamento.

1.5.
No que se refere ao gás, a situação caracteriza-se por
um atraso na abertura do mercado interno, no momento em
que esta energia adquire uma importância cada vez maior na
UE devido, nomeadamente, ao seu papel na produção da
electricidade (50 a 60 % da electricidade produzida), e por uma
dependência forte, uma vez que 40 % do gás provém de três
fontes externas à UE. A AIE não possui nenhum meio de
intervenção no que respeita ao gás.

1.5.1.
Antes da abertura deste sector à concorrência, a
segurança de aprovisionamento era assegurada pelos operadores monopolistas do sector. Com a abertura do mercado do
gás, existirão vários intervenientes no mercado e será, portanto,
necessário redefinir as responsabilidades de cada um em
garantir a segurança dos aprovisionamentos dos utilizadores
de gás.

1.5.2.
A situação difere da do petróleo do ponto de vista
das possibilidades técnicas de armazenagem, que dependem,
essencialmente, da geologia do subsolo. O objectivo da
proposta da Comissão consiste em alargar ao gás os princípios
apresentados para o petróleo, mas sem efectuar uma simples
transposição dos mesmos instrumentos. Trata-se de optar por
uma abordagem comum mínima, no sentido de completar e
proteger o mercado.

1.5.3.
No que se refere à segurança dos aprovisionamentos,
a proposta da Comissão consiste em impor aos Estados-Membros a definição das responsabilidades dos operadores
quanto a garantir aos clientes que não dispõem de nenhuma
solução alternativa 60 dias de consumo médio de gás. Propõe-se, todavia, isentar desta obrigação os novos operadores no
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mercado do gás, bem como os operadores que possuem uma
quota de mercado muito pequena. A Comissão propõe-se
«controlar rigorosamente» os contratos de longa duração e a
quota que lhes cabe, nos Estados-Membros, em garantir a
segurança de aprovisionamento.
1.5.4.
Em caso de crise e para garantir a solidariedade entre
os Estados, a Comissão pretende poder decidir sobre o
desbloqueamento das reservas de gás detidas pelos Estados-Membros e a suspensão efectiva da procura.
1.6.
De um modo geral, as propostas da Comissão baseiam-se na afirmação de que, uma vez aberto o mercado da energia
à concorrência na União, já não será nem ao nível do operador,
nem de cada Estado-Membro que a estratégia de segurança do
aprovisionamento poderá ser desenvolvida da forma mais
eficaz; portanto, a responsabilidade deverá ser assumida a nível
comunitário.

2.

2.1.

Observações na generalidade

O interesse da proposta

2.1.1.
O Comité avalia esta proposta, que surge na sequência do Livro Verde e aborda em pormenor a questão da
segurança do aprovisionamento energético em petróleo e gás
da UE. Após dez anos dedicados, essencialmente, à organização
do mercado da energia e à abertura à concorrência dos
monopólios históricos no domínio da electricidade e do gás,
bem como à promoção das energias renováveis, é importante
abordar agora, em complemento, as questões fundamentais
do aprovisionamento deste mercado que é estruturalmente
deficitário em produção doméstica de energias e, portanto,
muito dependente do exterior da UE. Convém lembrar a
importância que os produtos petrolíferos e o gás têm no
balanço energético da União, principalmente nos sectores dos
transportes e da produção de electricidade (na origem de um
aumento muito forte do consumo de gás), tendo como
consequência a sua contribuição para o crescimento, o
emprego e o conforto dos particulares.

2.2.

6.6.2003

acrescentado tecnológico baixo no interior da UE, enquanto o
petróleo é um produto importado maioritariamente em estado
bruto, sendo a sua transformação efectuada no território da
UE. Isto explica o motivo pelo qual os preços do gás
acompanharam, em geral, os do petróleo, com o objectivo de
permitir o desenvolvimento das duas energias no conjunto
das suas utilizações concorrenciais. Isto explica também as
cláusulas de destino, incompatíveis com as normas do mercado
europeu; a questão está a ser resolvida para os novos contratos.
Os defensores da abertura à concorrência do sector do gás
esperam que seja uma forma de reduzir, e até mesmo de
desfazer, totalmente a ligação entre os preços das duas energias.
A verdade é que, a nível mundial, os operadores que produzem
o petróleo e o gás são muitas vezes os mesmos, na medida em
que, ao procurar um, se encontra frequentemente o outro.

2.2.3.
A segunda diferença reside na estrutura dos mercados. O petróleo é, há muito tempo, objecto de um mercado
mundial e o seu transporte das zonas de produção para às
zonas de refinação e de consumo efectua-se mais por barco do
que por conduta, inversamente ao mercado do gás. Este último
é objecto de mercados regionais (a Europa aprovisiona-se na
Noruega, na Argélia e na Rússia no essencial, os Estados
Unidos formam um mercado com o Canadá e o México, o
Japão com a Coreia e a Indonésia). O mercado europeu é o
que beneficia de maior estabilidade; o mercado americano é
menos estável e o mercado asiático é o mais caro. Apesar de
se encontrarem fora do âmbito do presente parecer, os
acontecimentos recentes, cujas consequências as costas e as
populações espanholas e francesas estão a sofrer, impõem um
reequilíbrio do transporte do petróleo por canalização sempre
que seja tecnicamente possível, mesmo que, de um ponto de
vista exclusivamente económico, pareça mais oneroso.

2.2.4.
A terceira diferença importante reside no facto de,
no interior da União Europeia, o gás natural — salvo raras
excepções — ser transportado para os mercados finais por
canalização, enquanto os produtos petrolíferos (incluindo o
GPL), são transportados por canalização das zonas de importação e de armazenagem para as refinarias, mas são, normalmente, transportados, depois, em camiões até aos pontos de
consumo final. Deste modo, qualquer disposição que afaste a
armazenagem estratégica e operacional de produtos refinados
de petróleo dos centros de consumo, traduz-se num aumento
da camionagem.

O objecto da proposta

2.2.1.
Entre as energias importadas (carvão, gás, petróleo,
urânio), o gás e o petróleo são, incontestavelmente, as que
maior peso têm no balanço energético e provêm de regiões do
mundo não muito diversificadas e com riscos políticos. Dada
a sua importância estratégica é, portanto, essencial consagrar-lhes políticas específicas.
2.2.2.
O Comité considera que as duas energias, gás natural
e petróleo, colocam problemas de natureza diferente e que não
se deve subestimar o impacto das suas diferenças conferindo-lhes a mesma importância. A primeira dessas diferenças
prende-se com o facto de o gás ser, de forma geral, simultaneamente um produto bruto e um produto final, com um valor

2.2.5.
O Comité deve, por conseguinte, diferenciar claramente as disposições a tomar para as duas energias, mesmo se
for desejável, tal como a Comissão propõe, definir orientações
comuns.

2.2.6.
O Comité defende que as propostas de directivas
tratem, igualmente, dos países em vias de adesão à União em
relação à questão da segurança de aprovisionamento, tanto
para eles como para os actuais Estados-Membros. É, de facto,
importante negociar prazos para estes países atingirem os
níveis e as modalidades de armazenamento aplicáveis aos
Estados-Membros, bem como as questões técnicas e económicas que tal pode suscitar.
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Observações na especialidade

Propostas relativas ao petróleo

3.1.1.
O CESE aprova a proposta de obrigar os Estados-Membros a criarem um organismo que assegure uma armazenagem de segurança centralizada, correspondente a um terço
da obrigação regulamentar. Considera que estas armazenagens
centralizadas darão a visibilidade necessária às existências
estratégicas da União, e contribuirão para desencorajar os que
podem ser tentados pela especulação sobre os preços. Aprova,
igualmente, a possibilidade de esta armazenagem ser garantida
em conjunto por vários Estados-Membros e a possibilidade de
um outro Estado-Membro assegurar a sua parte de armazenagem noutro Estado-Membro. Considera que a melhor garantia
para o realizar poderia passar pelo recurso, neste caso, quer a
armazenagens identificadas do operador, quer a organismos
de armazenagem centralizada, cuja criação é proposta pela
Comissão, de forma a que a responsabilidade da gestão desta
armazenagem externa num Estado-Membro esteja, tanto num
caso como noutro, perfeitamente identificada.

3.1.2.
Pelo conjunto de razões que seguidamente se apresentam, o Comité interroga-se sobre a oportunidade de obrigar
os Estados-Membros a alterar a capacidade de armazenagem
de segurança de 90 para 120 dias de consumo. Se é verdade
que toda e qualquer alteração da capacidade de armazenagem
aumenta a garantia de ultrapassar uma crise, tal não acontece
sem custos e convém analisar bem o que está em jogo e os
resultados esperados dessa alteração antes de se tomar qualquer
decisão sobre a matéria.

3.1.2.1.
Os Estados-Membros são, actualmente, obrigados
pela UE (Directivas 68/414/CEE e 98/93/CE) a dispor de
existências de produtos acabados (segundo as três categorias),
correspondentes a 90 dias de consumo médio. No âmbito da
AIE, de que são membros, devem cumprir o nível mínimo de
existências equivalente a 90 dias de importação, o que
normalmente é mais restritivo, tanto mais que a AIE impõe
que se aplique uma redução de 10 % para se considerar,
nomeadamente, os restos não utilizáveis. O resultado e as
precauções que alguns podem tomar além disso fazem que o
nível de existências efectivas dos países da AIE seja avaliado
pela agência em 114 dias de importação, em média, e o dos
países da UE seja avaliado em 115 dias de consumo pela
Comissão. O impacto de um aumento da obrigação regulamentar para 120 dias não seria mínimo; oneraria pesadamente
os países meridionais, cujas existências são da ordem de
90 dias — devido ao clima e às menores necessidades de
aquecimento —, quando alguns países setentrionais dispõem
já de reservas para mais de 120 dias.
3.1.2.2.
Desde a guerra do Kippour em 1973, que provocou
um embargo petrolífero por parte de determinados países
árabes, os países consumidores não tiveram de enfrentar novas
rupturas físicas de aprovisionamento de origem política. A
elevada subida dos preços devida a este embargo provocou
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reacções — particularmente, substituições por outras fontes
de energia como a nuclear e, em menor escala, por energias
renováveis —, cujo efeito foi reduzir, correspondentemente as
saídas dos países produtores durante décadas. De facto,
produtores e consumidores tomaram consciência de que
tinham um interesse comum na manutenção dos fluxos de
petróleo produzidos e consumidos. Deste modo, o desenvolvimento de relações políticas favoráveis a boas cooperações
comerciais parece uma orientação a desenvolver, tanto mais
que os Estados Unidos estão a reorientar as suas relações
comerciais para o nosso lado do Atlântico, nomeadamente
para África.
3.1.2.3.
Do mesmo modo, não é possível excluir qualquer
risco de incidentes, terroristas por exemplo, que conduziria os
produtores e os consumidores a reduzir os fluxos de petróleo
a partir de uma fonte geograficamente localizada e durante um
determinado período de tempo. Mas, perante tal hipótese, é
pouco provável, segundo os peritos, que, se a resposta
conveniente não estiver nos 90 dias que permitem enfrentar as
reservas obrigatórias actuais, esteja em 30 dias suplementares.
3.1.2.4.
A consequência económica de uma decisão de
alargamento para 120 dias do nível das existências estratégicas
é diferente consoante se trate de encher com produtos as
armazenagens físicas existentes não utilizadas, caso em que
apenas o custo do complemento de produtos imobilizados
deve ser tido em conta, ou se trate de aumentar o volume
físico das instalações técnicas necessárias. Devido ao aumento
da desconfiança e do receio em relação a todas as instalações
industriais classificadas, existem poucos territórios na UE
dispostos a aceitar um crescimento ou a criação de armazenagem de produtos petrolíferos, sabendo que se trata de instalações «do tipo Seveso». Por último, de acordo com a Comissão,
o custo deste aumento deveria ser suportado pelos consumidores e consideramos que essa disposição não é das mais
populares nem oportunas para incentivar o crescimento.
3.1.3.
O Comité não partilha a apreciação apresentada pela
Comissão sobre a Agência Internacional da Energia. Desde a
sua criação em 1973 até agora, esta agência teve como missão
coordenar as reacções dos países aderentes a situações de crise
que se traduzam por uma escassez física dos aprovisionamentos em petróleo no mundo. Desde a sua criação, dedicou-se à
adaptação das suas normas de funcionamento à evolução do
contexto, contando com a participação da União, não tendo
de intervir se os preços subirem, uma vez que isso não faz
parte das suas atribuições.
3.1.3.1.
Sendo o mercado do petróleo um mercado mundial, no qual um terço das capacidades de produção se situam
nos países da OPEP, uma resposta coordenada só pode ser
eficaz se for a nível mundial. O argumento, válido no seio da
União, de que uma reacção de um Estado-Membro isolado e à
revelia dos outros seria ineficaz, adquire tanto ou mais peso a
nível mundial em caso de crise grave no aprovisionamento em
petróleo. O Comité considera, portanto, fundamental que a
estratégia europeia em matéria de segurança dos aprovisionamentos em petróleo não se isole da estratégia dos outros
grandes países consumidores e conta, para o efeito, com uma
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colaboração estreita com a AIE. Exprimindo-se a uma só voz,
os Estados-Membros da UE teriam certamente mais peso na e
com a AIE do que numa acção eurocêntrica que não tem
muito sentido num mercado mundial do petróleo.

3.1.4.
Embora partilhe a preocupação da Comissão com os
efeitos nefastos das fortes altas do preço do petróleo na
economia europeia e no poder de compra das famílias, o
Comité põe reservas à proposta da Comissão relativamente à
utilização das existências estratégicas para actuar sobre o
mercado de maneira contracíclica nessas situações de forte alta
dos preços. Baseia-se, para isso, em vários argumentos.

3.1.4.1.
A regulação dos preços do petróleo é difícil e a sua
volatilidade é estrutural, uma vez que não é possível equilibrar
convenientemente a oferta e a procura; os investimentos de
exploração são decididos, em média, cinco anos antes da
produção, com base numa previsão que nunca é rigorosamente
corroborada pela realidade do momento. É com esta restrição
técnico-económica que a OPEP controla a variação dos preços
num intervalo entre 22-28 $/barril, uma vez que parece ser o
nível de preços médio aceitável por todos os intervenientes.
Sem esta acção da OPEP, a volatilidade dos preços situar-se-ia,
sem dúvida, entre 3 e 60 $/barril. Para assegurar esta regulação,
a OPEP dispõe de cerca de 40 % da produção mundial de
petróleo. Por seu lado, a União, apenas representa 20 % do
consumo mundial; portanto, é ilusório pensar que, com um
peso equivalente a metade do exercido pela OPEP, a UE seria
capaz de fazer melhor, eventualmente, fora da cooperação
mundial na AIE.

3.1.4.2.
As situações de grandes subidas incontroláveis dos
preços podem surgir quando os operadores petrolíferos e os
consumidores antecipam um receio de escassez física efectiva
devido a elementos políticos ou climáticos graves (guerras,
atentados terroristas, sismos, etc.). É pelo facto de os compradores se precipitarem a aumentar as suas reservas que há a
subida dos preços. Não é possível acreditar que, numa situação
dessas, em que todos os intervenientes receiam que o pior
possa acontecer, os responsáveis da UE possam tomar a
decisão de impor aos Estados-Membros que libertem uma
parte das suas reservas estratégicas para manter os preços de
forma efémera e, em seguida, tentarem reconstituir estas
reservas a um preço elevado para enfrentar o risco de uma
verdadeira escassez física.

3.1.4.3.
Existe, além disso, uma dificuldade de ordem
prática porque são os computadores dos operadores que
gerem as aquisições de petróleo a partir de planos de carga de
unidades de refinação e de limiares de preços. As existências
estratégicas não podem fazer parte dos fornecedores habituais
elencados nos programas de gestão; a colocação no mercado
de reservas nestas condições só pode ser «manual» e, por
conseguinte, trabalhosa, o que é o contrário de uma intervenção rápida que apanhe o mercado em «contra-pé». É verdade,
porém, que a divulgação de uma colocação no mercado não é
incompatível com esta limitação.
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3.1.4.4.
Por último, esta decisão teria um custo que seria
necessário justificar e submeter à aceitação do Parlamento
Europeu, uma vez que não é provável que uma instância da
União tome uma decisão e apresente, depois, a factura aos
Estados-Membros. O custo seria muito elevado se pensarmos
que só 1/3 da reserva estratégica gerida de forma centralizada,
seria assim mobilizável, pois corresponde praticamente a um
mês de consumo petrolífero da União, colocado no mercado,
provavelmente, a um preço equivalente a 20 $/barril e,
posteriormente, renovado a um preço bem mais elevado.

3.1.4.5.
A experiência do mercado mundial do estanho,
para o qual os países produtores e consumidores se organizaram e assinaram seis acordos entre 1953 e 1981, demonstra
que a acção de controlo dos preços não obteve resultados. A
teoria da acção sobre os preços através da intervenção sobre a
oferta não é comprovada na prática.

3.1.4.6.
Há uma certa contradição entre a doutrina da
União sobre a eficácia do mercado face aos monopólios, aos
oligopólios e às administrações, e a vontade de atribuir poder
a uma instituição da União para actuar sobre o mercado do
petróleo quando este se torna desfavorável.

3.2. Propostas relativas ao gás

3.2.1.
O CESE aprova a decisão de obrigar os Estados-Membros a aplicar políticas de garantia dos aprovisionamentos de gás para assegurar, em condições difíceis, o fornecimento
aos clientes que não dispõem de outra solução (não interruptíveis, não substituíveis), quer se trate dos clientes dos particulares quer dos clientes dos profissionais. À semelhança da
Comissão, o CESE pretende que estas políticas, que definem as
responsabilidades dos diferentes operadores, não constituam
obstáculo ao desenvolvimento do mercado interno do gás em
vias de realização.

3.2.2.
O Comité aprova a fórmula proposta para avaliar
esta obrigação de poder fazer face, em condições de restrição
dos aprovisionamentos, a 60 dias de consumo médio de gás.

3.2.3.
O Comité compreende que, no estado actual do
mercado interno do gás a Comissão não queira penalizar
excessivamente os operadores «aderentes novos» nem os que
só dispõem de uma pequena quota do mercado, mas não vê
que seja necessário encarar a hipótese de os isentar, por
princípio, dos dispositivos que os Estados-Membros vão aplicar
para garantir a segurança de aprovisionamento. Os Estados-Membros devem definir a melhor maneira de conciliar a
prioridade que deve ser a segurança de aprovisionamento para
os consumidores com a abertura efectiva do mercado.
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3.2.3.1.
Os clientes particulares, assim como as empresas
mais pequenas, não possuem o conhecimento necessário para
distinguir a fiabilidade de uma oferta de um fornecedor de gás,
caso o Estado não lhe imponha assumir a sua quota de
responsabilidade, qualquer que seja a sua dimensão. Por outro
lado, existiria aqui uma diferença de tratamento em relação
aos operadores petrolíferos para os quais a obrigação de
contribuir para as existências — incluindo a remuneração à
agência central — se encontra prevista na proposta da
Comissão.
3.2.4.
O Comité congratula-se com o facto de a Comissão
tomar uma posição mais realista sobre os contratos de longa
duração que tinha criticado na altura da abertura do mercado
do gás à concorrência, em particular, no que se refere às
cláusulas de «take or pay». Estes contratos e cláusulas são,
de facto, justificados pela importância dos investimentos
necessários à comercialização do gás natural e pela vontade
partilhada entre os produtores, os compradores e os investidores de amortizar e rentabilizar os seus investimentos e de
proteger o seu aprovisionamento. Em contrapartida, o Comité
considera difícil para a Comissão impor aos Estados-Membros
um nível mínimo de contratos de longa duração, pois, num
mercado aberto à concorrência, cada operador é, de facto, livre
de gerir os seus aprovisionamentos.
3.2.5.
O Comité concorda com a proposta da Comissão
relativamente à formulação de recomendações aos Estados-Membros sobre as medidas a tomar para enfrentar uma
interrupção do aprovisionamento de um fornecedor importante da União. Se, após estas recomendações, não tiver havido
respostas eficazes, a Comissão pretende poder obrigar os
Estados-Membros a actuar. O Comité salienta a dificuldade,
nesse caso, que a Comissão terá de avaliar, a natureza exacta
das restrições de exploração das existências e das redes,
particularmente, da perspectiva da segurança. A armazenagem
de gás insere-se na gestão integrada do sistema de gás, não
sendo possível requisitá-lo arbitrariamente. Também não é
possível mantê-lo durante períodos demasiados longos sem o
solicitar.
3.2.6.
O Comité apoia a proposta de apresentar um relatório à Comissão sobre a situação dos problemas de aprovisionamento e das políticas de segurança seguidas nos Estados-Membros.

3.3.

As duas energias

3.3.1.
O CESE considera que, para os cidadãos, a estratégia
de segurança de aprovisionamento energético deve ser transparente como desejam, de forma explícita, os representantes dos
consumidores.
3.3.2.
O CESE está ciente de que os Estados-Membros
garantiram, historicamente, a sua própria segurança energética,
optando pelas vias e meios mais adequados e que respondem
da melhor forma ao seu contexto político. O petróleo e o gás
não são as únicas fontes de energia que intervêm nos Estados-Membros, tendo alguns optado de uma forma massiva pela
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produção hidráulica e ou nuclear de electricidade. Em situação
de crise de aprovisionamento de uma destas energias que
constitui o seu «ramo energético», é normal que possam ter em
conta a totalidade da sua situação energética. Este aspecto
deveria excluir qualquer capacidade de intervenção directa da
União, em nome da subsidiariedade.
3.3.2.1.
A União deve definir os padrões comuns, o que fez
nos textos analisados, zelar pela sua aplicação por parte dos
Estados-Membros, o que propõe através dos relatórios que lhe
deverão ser fornecidos, propor mecanismos de coordenação e
de solidariedade, particularmente, para a gestão das existências
estratégicas, tanto em petróleo como em gás.
3.3.3.
O Comité salienta que outra resposta ao risco de
dificuldades de aprovisionamento da União em petróleo e em
gás é o lançamento de acções e de incentivos da Comissão
com vista à diversificação das fontes de aprovisionamento
energético, à investigação no domínio das energias renováveis
não poluentes e à redução do consumo de hidrocarbonetos.
3.3.4.
Na linha do Tratado de Nice, o Comité tem para si
que deveria participar na avaliação e no acompanhamento das
estratégias de segurança de aprovisionamento em petróleo e
em gás, por ser constituído por representantes das diferentes
componentes de carácter económico e social da sociedade civil
organizada e representar tanto as empresas produtoras como
as consumidoras, os trabalhadores e os movimentos de defesa
do ambiente.

4. Conclusões
4.1.
O Comité apoia o objectivo da Comissão de definir
orientações comuns de segurança de aprovisionamento da
União em petróleo e em gás, na sequência do livro verde e
para completar as orientações já decididas para realizar um
mercado europeu da energia.
4.2.
Quanto ao petróleo, o Comité está de acordo com a
proposta de obrigar os Estados-Membros a criarem um
organismo que assegure uma armazenagem de segurança
centralizada com o duplo objectivo de dar maior visibilidade à
armazenagem, assegurar a transparência dos custos, não
desfavorecer os operadores que não disponham de armazenagem própria e evitar distorção de concorrência.
4.2.1.
O Comité põe muitas reservas à proposta de aumentar do correspondente a 90 para o correspondente a 120 dias
o volume obrigatório de armazenagem de segurança de todos
os Estados-Membros, sabendo que, na prática, os países
setentrionais têm necessidade, por razões evidentes de clima,
de armazenar mais do que os países meridionais, sendo isto o
que se passa na prática hoje em dia. Considera que o custo
adicional de tal decisão não tem contrapartida positiva que a
justifique.
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4.2.2.
O Comité põe outras tantas reservas à ideia de
utilizar estas existências estratégicas para intervenções nos
preços do petróleo, quando se tema uma possível escassez
física que conduza os operadores a compras por precaução
que criem um efeito de pânico e a consequente alta dos preços.
4.2.3.
O Comité considera que a acção da União deve ser
desenvolvida no sentido da gestão das crises de aprovisionamento em petróleo no quadro da AIE para ter peso suficiente
e perspectivas de resultados.
4.3.
No domínio do gás, o Comité partilha da vontade da
comissão de confiar aos Estados-Membros a responsabilidade
de fixar as regras a impor aos operadores para assegurar a
segurança de aprovisionamento.
4.3.1.
Considera que a proposta de utilizar os meios
apropriados para responder a 60 dias de consumo médio
constitui uma boa abordagem.
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4.3.2.
Salienta que a questão do armazenamento de gás é
muito diferente da do petróleo, convindo apreciar as suas
limitações e dificuldades técnicas quando seja necessário
recorrer a esse armazenamento numa situação de crise de
aprovisionamento.
4.3.3.
O Comité interroga-se sobre o efeito de uma possível
exoneração das obrigações de segurança de abastecimento
quanto aos novos operadores, propondo que esta questão
caiba na competência dos Estados-Membros.
4.4.
O Comité, pela sua natureza e pela sua função,
considera dever participar no acompanhamento e na avaliação
das políticas de segurança de aprovisionamento em petróleo e
em gás, respondendo assim à necessidade de transparência
referida pelos representantes dos consumidores europeus.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera a Directiva 2001/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa ao nível mínimo de formação dos marítimos»
(COM(2003) 1 final — 2003/0001 (COD))
(2003/C 133/05)
Em 23 de Janeiro de 2003, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 80.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta supramencionada.
Foi encarregada da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção Especializada de Transportes,
Energia, Infra-estruturas e Sociedade da Informação, que emitiu parecer em 13 de Março de 2003, sendo
relator E. Chagas.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 97 votos a favor e 3 abstenções, o presente parecer.

1.

Antecedentes

1.1.
A Comissão apresentou, em 13 de Janeiro de 2003,
uma proposta de directiva relativa ao estabelecimento, a nível
comunitário, de um sistema eficaz e fiável de reconhecimento
de certificados de competência emitidos fora da União Europeia (UE). O objectivo é o recrutamento de marítimos competentes de países terceiros para prestarem serviço a bordo de
navios comunitários.
1.2.

Entre as medidas já adoptadas, contam-se as seguintes:

—

Directiva 94/58/CE, relativa ao nível mínimo de formação
dos marítimos (1);

—

Directiva 98/35/CE ( 2), que altera a Directiva 94/58/CE;

—

Directiva de consolidação 2001/25/CE ( 3).

1.3.
Segundo o procedimento em vigor, um Estado-Membro deve notificar à Comissão — após verificar se o país
terceiro em causa aplica as prescrições da STCW95 — os
certificados emitidos por países terceiros que reconheceu ou
tenciona reconhecer por autenticação. Além disso, a Comissão
informa os restantes Estados-Membros da notificação apresentada, dando-lhes assim a oportunidade de levantarem objecções.
( 1) Directiva 94/58/CE do Conselho, de 22 de Novembro de 1994,
relativa ao nível mínimo de formação dos marítimos (JO L 319
de 12.12.1994, p. 28) — Parecer do CESE: JO C 34 de 2.2.1994,
p. 10.
( 2) Directiva 98/35/CE do Conselho, de 25 de Maio de 1998, que
altera a Directiva 94/58/CE relativa ao nível mínimo de formação
dos marítimos (JO L 172 de 17.6.1998, p. 1) — Parecer do CESE:
JO C 206 de 7.7.1997, p. 29.
( 3) Directiva 2001/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
4 de Abril de 2001, relativa ao nível mínimo de formação dos
marítimos (JO L 136 de 18.5.2001, p. 17) — Parecer do CESE: JO
C 14 de 16.1.2001, p. 41.

1.4.
As novas propostas são coerentes com o objectivo das
directivas anteriores, designadamente o estabelecimento de um
procedimento e de critérios específicos para o reconhecimento,
por parte dos Estados-Membros, de certificados de competência emitidos por países terceiros de acordo com os requisitos
da Convenção Internacional sobre normas de formação,
certificação e serviço de quartos para os marítimos de 1978
da Organização Marítima Internacional (OMI), com a nova
redacção que lhe foi dada.

1.5.
A Comissão apresenta ainda propostas que visam
harmonizar as actuais disposições com as convenções internacionais, estabelecendo requisitos linguísticos para a certificação
dos marítimos e para as comunicações entre os navios e as
autoridades em terra.

1.6.
A proposta da Comissão visa alterar a Directiva 2001/
/25/CE, com os seguintes objectivos:
—

melhorar, reforçar e simplificar o actual procedimento de
reconhecimento dos certificados emitidos por países
terceiros, introduzindo um sistema comunitário de reconhecimento dos países terceiros que aplicam as prescrições mínimas da Convenção STCW;

—

introduzir procedimentos específicos para a prorrogação
e retirada do reconhecimento comunitário dos certificados de países terceiros, bem como de monitorização
contínua da observância das prescrições pertinentes da
Convenção STCW pelos países terceiros;

—

actualizar a directiva no que se refere aos requisitos
linguísticos para a certificação dos marítimos e as comunicações entre os navios e as autoridades em terra, à luz das
prescrições pertinentes da Convenção STCW e da
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Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida
Humana no Mar de 1974 (Convenção SOLAS), tal como
alterada;
—

2.

estabelecer procedimentos de alteração específicos, tendo
em vista a adaptação da directiva à evolução do direito
comunitário.

Observações na generalidade

2.1.
O CESE reconhece a necessidade de um procedimento
de reconhecimento dos certificados de competência dos marítimos emitidos por países terceiros, a fim de que os proprietários
dos navios possam recrutar marítimos titulares de tais certificados para prestarem serviço a bordo de navios arvorando
pavilhão de um Estado-Membro.
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-Membros. Embora reconheça esta necessidade em alguns
casos, o CESE considera que a não limitação do número de
certificados emitidos constitui uma séria ameaça à continuidade do emprego dos marítimos da UE e à manutenção do
nível de qualificações dos Estados-Membros neste domínio.
2.7.1.
O CESE exorta os Estados-Membros a colaborarem
com os parceiros sociais no sentido da instauração de um
regime de emprego equilibrado, a fim de assegurar a manutenção do nível de qualificações da UE no domínio marítimo.
2.8.
O CESE manifesta o seu desapontamento com o facto
de, ao proceder-se à actualização dos actuais procedimentos
de emissão de certificados para nacionais de países terceiros,
não se preverem quaisquer medidas de carácter social para
protecção do emprego desses trabalhadores, de modo a
assegurar a igualdade de protecção ao abrigo da legislação
pertinente dos Estados-Membros.

2.2.
O CES reconhece que a aplicação deste procedimento
é condição indispensável para o recrutamento de marítimos
não comunitários para prestarem serviço a bordo de qualquer
navio da Comunidade, por forma a garantir a salvaguarda da
vida humana no mar e a protecção do ambiente marinho.

2.9.
Acresce que, apesar das preocupações expressas na
Comunicação da Comissão de 2002 sobre a formação e
recrutamento de marítimos, particularmente no que concerne
à necessidade de atrair jovens da UE para esta profissão, a
única medida concreta prevista terá precisamente o efeito
contrário, facilitando o recrutamento de tripulações mais
baratas de países terceiros para prestarem serviço a abordo de
navios da UE.

2.3.
O CES concorda com a necessidade de uniformizar
o processo de reconhecimento e assegurar que a carga
administrativa é reduzida ao mínimo indispensável, de uma
forma compatível com a integridade do sistema utilizado. O
reconhecimento de um país terceiro, na sequência da avaliação
dos sistemas de formação e certificação dos marítimos, satisfaz
os requisitos da Convenção STCW95.

2.10.
O CESE regista com interesse que a Comissão tratará
a questão das condições de trabalho e das condições sociais a
bordo dos navios da UE em legislação futura, o que poderá ser
uma medida positiva no sentido de garantir um tratamento
adequado de todos os marítimos na UE, independentemente
da sua nacionalidade.

2.4.
Para evitar duplicações, reconhece-se que a Agência
Europeia da Segurança Marítima (AESM) tem uma importante
função a desempenhar no sentido de assegurar a qualidade dos
procedimentos de avaliação. O CESE faz notar que essa função
deve ser meticulosa e completa, dado que o reconhecimento
dos sistemas e procedimentos de um país terceiro será
válido em toda a Comunidade. Para assegurar a eficácia das
disposições em questão, será necessário disponibilizar recursos
financeiros, humanos e técnicos apropriados.
2.5.
O CES nota que o período de validade do reconhecimento concedido a um país terceiro será de cinco anos,
havendo, porém, a possibilidade de prorrogação ou retirada,
por forma a ter em conta qualquer mudança imprevista da
situação num país terceiro.

3. Observações na especialidade

3.1. Artigo 1.o, n.o 1
O CESE aceita a proposta de inclusão, nas actuais disposições
pertinentes da directiva, de uma referência à regra I/2.1 e ao
n.o 1 do artigo VI da Convenção STCW, que prevêem a
tradução dos certificados e autenticações para inglês caso esta
não seja a língua original: «Se a língua utilizada não for o
inglês, o texto [a autenticação] deverá incluir uma tradução
nessa língua». O CESE concorda igualmente que as autenticações devem ser emitidas em conformidade com o disposto
no n.o 2 do artigo VI da Convenção STCW. Estas duas
alterações deverão ser introduzidas como indicado.

2.6.
O CESE congratula-se com a disposição adicional
relativa aos requisitos linguísticos para os certificados de
competência emitidos pelos Estados-Membros.

3.2. Artigo 1.o, n.o 2

2.7.
O CESE chama a atenção da Comissão para os efeitos
adversos de se permitir que um número ilimitado de nacionais
de países terceiros preste serviço em navios dos Estados-

A alteração a introduzir deveria assegurar a aplicação da
regra 14.4 do capítulo V da Convenção SOLAS, que preceitua
o seguinte: «a língua de trabalho a utilizar na ponte de
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comando será o inglês, para efeitos das comunicações de
segurança navio-terra, a menos que as pessoas directamente
envolvidas na comunicação falem uma outra língua comum».

3.3.

Artigo 1.o, n. o 3, alínea b)

A proposta deve ser aceite em alterações. Se bem que possam
ser aduzidos argumentos a favor de um prazo mais dilatado
no que toca à decisão relativa ao reconhecimento de um país
terceiro pela Comissão, essa medida apenas serviria para
protelar o processo de reconhecimento, podendo comportar
riscos adicionais desnecessários. Por este motivo, dever-se-ia
manter o prazo de três meses proposto.

3.4.

Artigo 1.o, n. o 3, alínea d)

O CESE admite que, quando o Comité de Segurança Marítima
da OMI não tenha podido apurar que o país terceiro comprovou dar pleno e cabal cumprimento às disposições da Convenção STCW, a Comissão reavalie o reconhecimento desse
país e os Estados-Membros interessados tomem as medidas
necessárias à execução da decisão tomada mediante o referido
procedimento. Dada a necessidade de alguma flexibilidade
para se proceder à substituição dos marítimos nos navios,
propõe-se um período transitório máximo de três meses.

3.5.

Artigo 1.o, n. o 4

Propõe-se que a decisão de prorrogação do reconhecimento
seja tomada pelo menos três meses antes de expirar o prazo
de validade. O prazo de um mês previsto na proposta da
Comissão é demasiado curto para que a empresa que explora
o navio possa organizar-se devidamente para proceder à
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substituição dos membros da tripulação cujos certificados
reconhecidos não sejam prorrogados.
Mais se propõe que os Estados-Membros que pretendam retirar
o reconhecimento concedam tempo suficiente às companhias
que exploram os navios para que estas procedam à substituição
dos membros das tripulações afectadas. Propõe-se um prazo
mínimo de três meses.
4. Conclusão
4.1.
Sem prejuízo das observações aduzidas supra, o CESE
acolhe favoravelmente a proposta da Comissão.
4.2.
Apesar de reconhecer que é desejável um sistema eficaz
e fiável de reconhecimento dos certificados de competência
emitidos fora da União Europeia, o CESE manifesta a sua
grande preocupação em relação ao emprego futuro de nacionais da UE e à manutenção do nível europeu de qualificações
no domínio marítimo.
4.3.
O CESE reconhece a importância do papel que se
pretende atribuir à AESM para assegurar a integridade dos
procedimentos, mas solicita à Comissão que tenha em conta a
necessidade de disponibilização de recursos adequados, tanto
a nível dos Estados-Membros como a nível europeu.
4.4.
Se bem que concorde com a importância que a
Comissão atribui ao ensino e formação dos marítimos no
interesse da salvaguarda da vida humana no mar e da protecção
do ambiente marinho, o CESE manifesta a sua preocupação
com o facto de não ter sido tomada qualquer medida adicional
para assegurar que os nacionais de países terceiros não sejam
explorados nos navios dos Estados-Membros. O Comité insta
a Comissão a avançar no sentido da apresentação de legislação
que assegure protecção adequada a bordo dos navios que
escalam os portos da UE.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho
e ao Parlamento Europeu que estabelece um plano de acção comunitário para a conservação e a
exploração sustentável dos recursos haliêuticos no mar Mediterrâneo no âmbito da política
comum da pesca»
(COM(2002) 535 final)
(2003/C 133/06)
A Comissão decidiu, em 9 de Outubro de 2002, nos termos do artigo 262.o do Tratado CE, consultar o
Comité Económico e Social Europeu sobre a comunicação supramencionada.
Incumbida da preparação dos trabalhos correspondentes, a Secção Especializada de Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Ambiente emitiu parecer em 11 de Março de 2003, sendo relator E. Chagas.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por unanimidade, o presente parecer.

1.

Introdução

1.1.
Através desta comunicação (1) a Comissão pretende
estabelecer um plano de acção para as pescas no Mediterrâneo
lançando as bases de uma nova visão e de um novo quadro
para a pesca na região.
1.2.
Uma nova visão no sentido de que sejam plenamente
equacionados todos os parâmetros que possibilitem uma pesca
responsável e sustentável, uma intervenção perspectivada no
quadro de uma abordagem integrada e assente em novos
pressupostos no tocante à dimensão do meio onde se exercem
as actividades de pesca em cada Estado-Membro.
1.3.
Um novo quadro que se quer assente em pressupostos
diferentes no que concerne à jurisdição das águas marítimas e
ao interface com os países terceiros que operam na zona, e
que possibilite uma aplicação plena de todas as componentes
da PCP, nomeadamente da política de conservação dos recursos
haliêuticos que, a julgar pelos estudos e investigação dos
organismos oficiais dos próprios Estados-Membros e outros
organismos internacionais, estão sobre-explorados e a exigir
uma intervenção eficaz e regeneradora.
1.4.

Em particular a Comissão propõe no plano de acção:

—

a adopção de uma abordagem concertada no que se refere
à declaração das zonas de protecção das pescarias,

—

a utilização da gestão do esforço de pesca como principal
instrumento,

—

a melhoria das técnicas de pesca para reduzir o impacte
negativo nas unidades populacionais e no meio marinho,

—

o reforço das medidas de controlo e de execução,

( 1) COM(2002) 535 final.

—

o incremento da disponibilidade de pareceres científicos,

—

o aumento da participação do sector da pesca no processo
de consulta,

—

a promoção da cooperação internacional.

2. Observações na generalidade
2.1.
A actividade de pesca no Mediterrâneo reveste uma
importância considerável em termos económicos e sociais e
tem, em muitos casos, uma importância específica bem maior
do que o seu peso relativo em matéria de contributo para o
Produto Interno. A frota Mediterrânica em termos de emprego
é responsável por 42 % do emprego sectorial na UE.
2.2.
A esmagadora maioria dos navios que operam no
Mediterrâneo têm menos de 12 metros de comprimento,
sendo que este tipo de navios representa 80,2 % do total dos
navios comunitários que aí operam, o que permite caracterizar
a frota Mediterrânica como uma frota essencialmente artesanal.
2.3.
Esta frota, dada a reduzida extensão de plataforma
continental e a tipologia dos barcos que aí operam, exerce a
sua actividade muito próximo da costa, em águas territoriais
nacionais, o que torna singular e distinto não só a estrutura
empresarial, mas também o tipo de actividade, o emprego, os
investimentos de capital e a quantidade de capturas.
2.4.
As especificidades das pescarias no Mediterrâneo determinaram também a forma como aí foi aplicada a Política
Comum de Pescas e as suas sucessivas adaptações, desde que
foi instituída.
2.5.
Se de uma maneira geral as vertentes Estruturas e
Mercados da PCP foram aplicadas no Mediterrâneo ao mesmo
título que nas outras regiões da UE, a política de Conservação,
porventura o elo mais importante da Política Comum de
Pescas, foi aplicada de maneira mais mitigada. O mesmo
acontece com a política de controlo.

6.6.2003

PT

Jornal Oficial da União Europeia

C 133/27

2.6.
Uma gestão integrada das pescas supõe uma análise
dos aspectos biológicos, económicos e sociais, a procura de
instrumentos de gestão adequados, o diálogo entre profissionais, administrações e meios científicos.

-Membros que na prática estenderam as suas águas adoptando
zonas de protecção ambiental, apontam para a necessidade de
se enfrentar com prudência mas também ambição aquela
questão.

2.7.
O Comité vê com muito interesse esta comunicação da
Comissão e o caminho que se perspectiva para atingir o
objectivo de, em três anos, reequacionar a Política Comum de
Pescas no Mediterrâneo, traduzida entre outros aspectos, na
aplicação da panóplia de ferramentas de gestão existentes na
PCP. Sublinha-se que se trata de um objectivo muito ambicioso
face à exiguidade do tempo que a Comissão se acordou para o
conseguir.

2.11.
O CESE congratula-se com esta abordagem, incita a
que se desenvolvam esforços na EU no sentido de uma posição
concertada sobre a jurisdição das águas marítimas e que ela
seja prosseguida a nível Multilateral entre todos os Estados
costeiros do Mediterrâneo. Esta pode ser a pedra angular para
levar a bom termo a Reforma da PCP no Mediterrâneo.

2.8.
Este era aliás um desejo reiterado do CESE em vários
pareceres anteriores ( 1).

2.9.
O Comité sublinha ainda o propósito expresso na
comunicação, segundo o qual, as acções a empreender a nível
comunitário para atingir tal desiderato serão fruto de um
amplo debate e participação dos actores e parceiros sociais no
âmbito de organismos próprios já existentes ou a criar para o
efeito. A criação de um Conselho Consultivo Regional para o
Mediterrâneo, tal como previsto no documento guia, poderá
ser um passo importante na direcção certa. O CESE nota
também com interesse o trabalho que está a ser desenvolvido
com vista à criação de uma associação de pescadores do
mediterrâneo, salientando a importância de que nesse processo
sejam envolvidos os principais agentes e, em particular, os
armadores e os representantes dos trabalhadores.

2.9.1.
A existência em dimensões consideráveis no Mediterrâneo de uma pesca ilegal, não respeitadora das boas
práticas, praticada por barcos de países que não pertencem à
região, é incompatível com uma pesca responsável e sustentável. O Comité sublinha a necessidade de impulsionar a
cooperação entre os Estados ribeirinhos, razão pela qual se
saúda a realização de uma Conferência regional para perspectivar novos desenvolvimentos para as pescarias no Mediterrâneo.

2.10.
A ideia de analisar e eventualmente reequacionar uma
nova abordagem e uma posição comum relativamente à
ampliação da área de jurisdição sobre as águas territoriais, em
contraponto à situação actual de disparidade de situações entre
os Estados-Membros da zona, que vai das 6 a 12 milhas para
alguns, 49 milhas para a Zona de Protecção de Pescarias para
outro ou ainda uma Zona Económica Exclusiva de 25 milhas
para um futuro Estado-Membro, parece ser particularmente
feliz. Esta situação, bem como as iniciativas de certos Estados-

( 1) JO C 85 de 8.4.2003.

2.12.
Uma posição comum no sentido do alargamento do
mar territorial pode representar um enorme contributo, entre
outros aspectos para uniformizar a gestão da PCP, harmonizar
os procedimentos, aumentar o nível de responsabilidade dos
actores, combater a pesca ilegal e todas as acções que não
respeitem as boas práticas e não se integrem nos preceitos
definidores de uma pesca responsável.

2.13.
O Comité apoia esta visão, que deverá corresponder
não a um aumento do esforço de pesca mas sim a um controlo
mais eficaz desse esforço por parte dos Estados-Membros
envolvidos. No entanto, é necessário assegurar que os Estados
possuem os meios humanos, técnicos e financeiros para
exercer esse controlo de uma forma cabal.

2.14.
O facto de os estudos e pareceres dos próprios
organismos oficiais dos Estados-Membros e de outros organismos científicos coincidirem na evidênciação do estado de
depauperação dos recursos haliêuticos no Mediterrâneo, tornam urgente a plena assunção da vertente conservação, com
vista a garantir a sustentabilidade da exploração pesqueira e a
manutenção desta actividade que reveste uma grande importância económica e social para a sobrevivência de certas regiões
e do seu tecido humano.

2.15.
A conjugação da aplicação da política de conservação
e gestão dos recursos de pesca comunitária no Mediterrâneo e
de uma intervenção dinâmica no seio dos organismos regionais
de coordenação, com o desenvolvimento da cooperação com
os outros países vizinhos da região, pode ser altamente
benéfica para o futuro das pescarias mediterrânicas, com
reflexos positivos que se estenderão certamente a outros
domínios. Os projectos sub-regionais da FAO (ADRIAMED,
COPEMED e MEDSURMED) podem constituir a base para
consolidar a cooperação científica.

2.16.
Preparar a reforma da Política Comum de Pescas no
Mediterrâneo supõe o conhecimento da realidade sobre a qual
se vai intervir e muito particularmente o estado das unidades
populacionais, a sua realidade biológica e/ou a probabilidade
de elas se reconstituírem.
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2.17.
A pesca é uma actividade que está dependente de
uma realidade biológica complexa condicionada por muitos
factores, climáticos, ambientais e outros que exigem um
conhecimento mais aprofundado.

2.18.
Esta realidade impõe, na perspectiva de perenizar esta
actividade económica e preservar a biodiversidade, que se
estabeleçam regras de conservação e gestão dos recursos
biológicos muito precisas sob pena de se contribuir para o seu
esgotamento.

2.18.1.
Através do incremento da cooperação multilateral
estas regras deviam ser harmonizadas e aplicadas a todas as
frotas que operam no Mediterrâneo.

2.19.
Para alicerçar validamente as decisões é necessária a
melhoria dos pareceres científicos sobre a pesca, condição
também para fundamentar e credibilizar todo o edifício
regulamentar estruturador das intervenções nas pescarias
Mediterrânicas.

2.20.
Apesar dos esforços desenvolvidos pelos diferentes
Institutos e comunidades cientificas dispersas pelos Estados-Membros na produção dos estudos e pareceres científicos
aplicáveis ao sector, urge adequar tais esforços às verdadeiras
realidades e necessidades do sector, acordando-lhes assim um
conteúdo objectivo e uma pertinência sectorial.

2.21.
Por outro lado, tanto para as pescarias do Atlântico
como para o Mediterrâneo, como sublinhou o CESE, é
necessário «amplificar a investigação no sector, promovendo
uma maior cooperação e troca de informações a nível europeu
e atribuindo para o efeito recursos congruentes» ( 1). É neste
contexto que o Comité exprime a sua preocupação pela
redução das verbas disponíveis para investigação no sector, no
âmbito do 6.o Programa-Quadro.

2.22.
A institucionalização no seio
subgrupo para o Mediterrâneo pode
apetrechado em recursos humanos e
grande utilidade para apoiar as novas
gestão.

do CCTEP ( 2) de um
ser, se devidamente
financeiros, de uma
acções e medidas de

2.23.
Tal como já havia defendido no parecer ( 1) sobre o
documento guia ( 3), o CESE apoia a redução gradual das
práticas e métodos de pesca que tenham um efeito negativo
no meio marinho, favorecendo a adopção de métodos e artes

( 1)

JO C 85 de 8.4.2003.
( 2) Comité Cientifico, Técnico e Económico da Pesca.
( 3) COM(2002) 181 final.
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mais selectivos e respeitadores do ambiente. Como tem
repetidamente referido, o envolvimento dos agentes económicos e sociais na formulação dessas medidas, tal como na
preparação da preconizada revisão do Regulamento (CE)
n.o 1626/94, é fundamental.
2.24.
Uma análise aprofundada deve também ser consagrada às actividades de pesca que se desenvolvem sob a
designação de pesca recreativa e que, em alguns casos, se
equiparam a uma verdadeira actividade profissional.
2.25.
Os objectivos da PCP no Mediterrâneo devem salvaguardar o papel liderante da Comunidade na aplicação das
suas diferentes vertentes para que seja possível assegurar a
sustentabilidade das actividades e a coerência das políticas,
garantindo uma participação adequada nas distintas matérias,
das entidades nacionais ou locais, nomeadamente através dos
Conselhos Consultivos Regionais.
2.26.
A salvaguarda de condições ambientais adequadas
para a protecção dos recursos biológicos da pesca apela de
uma maneira geral a uma grande vigilância em matéria de
medidas ambientais e acções de luta contra a poluição e
protecção do biótopo. Esta realidade num mar com as
características do Mediterrâneo é particularmente premente.
2.26.1.
A necessidade de protecção do meio marinho é
fundamental para assegurar a sustentabilidade das actividades
de pesca. Uma maior atenção deve ser consagrada efectivamente a este aspecto, passando das palavras aos actos, no
quadro de uma verdadeira política global e integrada de
protecção do meio marinho, que responda, entre outras
questões, aos graves problemas que resultam da poluição
causada pelos acidentes com navios de transporte de combustíveis e mercadorias perigosas ou as descargas de hidrocarbonetos no mar.
2.27.
As adaptações e as reformas que vai ser necessário
introduzir para possibilitar a aplicação da PCP no Mediterrâneo
não deixarão de ter reflexos no tecido social.
2.28.
De facto, a aplicação plena no Mediterrâneo das
vertentes Conservação, Estruturas e Mercados, embora com as
adaptações que a situação e a realidade necessariamente
determinarão, vai induzir consequências sociais para aqueles
que nela desenvolvem a sua actividade e dela fazem o seu
sustento.
2.29.
O Comité sublinha que os apoios ao desenvolvimento
da aquicultura, como actividade complementar à actividade
tradicional de pesca, devem ser assegurados.
2.30.
O CESE preconiza a integração plena da dimensão
social na reforma da Política Comum de Pescas nesta região
como um elemento decisivo e credibilizador. Chama em
particular a atenção para o parecer que se prepara sobre o
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«Plano de acção para compensar as consequências sociais,
económicas e regionais da re-estruturação do sector das pescas
da União Europeia» e, dado o carácter essencialmente artesanal
do sector nesta região, para o papel que as mulheres podem
desempenhar.
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2.31.
Importará entretanto proceder a uma harmonização
da introdução de medidas sócio-económicas por parte dos
Estados-Membros por forma a, por um lado, evitar distorções
indesejáveis da concorrência e, por outro, assegurar níveis de
protecção social adequados, o que não é o caso de momento.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de directiva do Conselho
relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de
estudos, de formação profissional ou de voluntariado»
(COM(2002) 548 final — 2002/0242 (CNS))
(2003/C 133/07)
Em 21 de Outubro de 2002, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 262.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta
supramencionada.
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção Especializada de Emprego, Assuntos
Sociais e Cidadania emitiu parecer em 4 de Março de 2003, sendo relator L. M. Pariza Castaños.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 88 votos a favor e 5 abstenções, o seguinte parecer.

1.

Síntese da proposta de directiva

1.1.
A proposta de directiva contempla as condições de
entrada e de residência de quatro categorias de nacionais de
países terceiros, sendo a primeira os estudantes do ensino
superior, que se deslocam quer no âmbito desses estudos quer
para efeitos de aquisição de competências profissionais, a
segunda os estudantes do ensino secundário, que se deslocam
no âmbito de programas de intercâmbio, a terceira os estagiários não remunerados, que se deslocam no âmbito de uma
formação profissional não remunerada, e a quarta os voluntários, que se deslocam para realizar uma actividade solidária e
não remunerada integrada num programa de voluntariado
desenvolvido por uma organização sem fins lucrativos.

1.2.
A directiva exclui os requerentes de asilo, as pessoas
que beneficiam de uma protecção temporária ou subsidiária e
os residentes de longa duração.

1.3.
Para autorizar a entrada de qualquer das quatro
categorias de pessoas abrangidas pela directiva, ser-lhes-ão
exigidas condições não só gerais mas também específicas. As
condições gerais a preencher são basicamente apresentar um
passaporte válido e a autorização parental (quando pertinente),
dispor de seguro de doença, não ser considerado uma ameaça
para a ordem pública e produzir a prova do pagamento da
taxa requerida para o tratamento do pedido de autorização de
residência (quando requerido).

1.4.
Além disso, os estudantes (ensino superior e formação
profissional) devem exibir a prova da admissão num estabelecimento de ensino, dispor de recursos suficientes para prover às
suas necessidades, e, se o Estado o requerer, provar que têm
conhecimentos suficientes da língua e apresentar a prova do
pagamento das taxas de inscrição exigidas pelo estabelecimento de ensino.
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1.5.
Os estudantes que participam num programa de
intercâmbio, para além das condições gerais, deverão ter uma
idade compreendida entre os limites fixados por cada Estado,
exibir a prova da admissão num estabelecimento de ensino
secundário, comprovar a sua participação num programa de
intercâmbio, apresentar a prova de que a organização de
intercâmbio se responsabiliza por eles e, por último, de que
são acolhidos durante todo o período numa família.

1.6.
Os estagiários não remunerados, para além das condições gerais, deverão ter assinado uma convenção de formação com uma empresa ou um organismo de formação,
dispor de recursos suficientes para cobrir as suas despesas de
subsistência e, se o Estado o requerer, ter conhecimentos
suficientes da língua.

1.7.
Os voluntários, para além das condições gerais, deverão
ter uma idade compreendida entre os limites fixados por cada
Estado, apresentar uma convenção assinada com a organização
responsável pelo programa de voluntariado, na qual figure a
actividade a realizar e os recursos mobilizados para cobrir as
suas despesas de subsistência, contar com um seguro de
responsabilidade civil que cubra as suas actividades e frequentar
um curso de introdução à língua, à história e às estruturas
políticas e sociais do Estado-Membro de acolhimento.

1.8.
Na proposta de directiva apenas é contemplada a
possibilidade de mobilidade, no território da União Europeia,
para o caso dos estudantes. Estes, quando titulares de uma
autorização de residência de estudante num Estado-Membro,
podem solicitá-la também num outro Estado-Membro para
frequentar parte do ciclo de estudos iniciado ou para completar
o programa de estudos realizado.

1.9.
Sobre os recursos para a própria subsistência, exigidos
aos estudantes e estagiários não remunerados, a proposta de
directiva afirma que os Estados-Membros tornarão público o
montante mínimo de recursos mensais que exigem.

1.10.
Sobre o seguro de doença exigido a todas as categorias
de pessoas nela contempladas, a proposta de directiva prevê
que, no caso dos estudantes, é válido aquele de que beneficiam
automaticamente por força da sua inscrição junto de um
estabelecimento.

1.11.
Sobre os programas de intercâmbio de estudantes,
afirma que o Estado-Membro pode limitar a emissão de
autorizações aos nacionais que sejam oriundos de países
terceiros que ofereçam uma possibilidade análoga aos seus
próprios nacionais.

1.12.
As autorizações de residência concedidas serão distintas em cada caso. As emitidas a favor dos estudantes serão
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concedidas por um ano e poderão ser renovadas enquanto se
mantiverem as condições para a sua concessão, condicionadas
embora a que o seu titular progrida de forma adequada nos
seus estudos. As emitidas a favor dos estudantes em programas
de intercâmbio são concedidas por um ano sem possibilidade
de renovação, tal como ocorre com os estagiários não
remunerados e com os voluntários. Apenas as autorizações
emitidas a favor dos estagiários poderão ser excepcionalmente
renovadas.

1.13.
A autorização de residência pode ser retirada pelo
Estado-Membro que a concedeu quando o titular deixar de
preencher as condições exigidas para a sua concessão e por
razões de ordem pública.

1.14.
A proposta de directiva regula o direito ao trabalho
remunerado, exercendo uma actividade assalariada ou independente, dos estudantes e estagiários não remunerados, assinalando que será fora do período consagrado ao programa de
estudos, limitado a um número máximo de horas semanais
compreendidas entre 10 e 20, devendo cada Estado-Membro
fixar o seu número. Mais diz que o Estado-Membro poderá
não conceder esse direito durante o primeiro ano de residência
e retirá-lo se o estudante não progredir de forma adequada nos
seus estudos.
1.15.
A proposta de directiva estabelece garantias processuais para a apresentação de pedidos de autorização de
residência e sua renovação. Especifica que toda a decisão de
recusa, não renovação ou retirada de uma autorização deverá
ser motivada e o nacional do país terceiro terá o direito a
recorrer para os órgãos jurisdicionais.
1.16.
A proposta de directiva prevê ainda um procedimento
acelerado de emissão das autorizações de residência no caso
dos estudantes de ensino superior e dos estudantes do ensino
secundário que participam em programas de intercâmbio. Este
far-se-á com base na celebração de uma convenção entre a
autoridade competente do Estado-Membro e o estabelecimento
de ensino ou a organização que realiza o programa de
intercâmbio.

2. Observações na generalidade

2.1.
Com esta proposta de directiva, a Comissão Europeia
continua a assegurar o mandato do Conselho Europeu de
Tampere que definiu o objectivo político para o estabelecimento de uma política de migração global na UE. A presente
directiva promove uma adequada gestão dos movimentos
migratórios, abrindo vias legais para a entrada de pessoas
para efeitos de estudos, de formação profissional ou de
voluntariado. O CESE aprecia a posição da Comissão com vista
a canalizar a imigração para as vias legais. O Comité em todos
os seus pareceres tem vindo a criticar o Conselho pela
orientação das suas decisões e pela falta de um compromisso
claro na canalização da imigração através de sistemas legais e

6.6.2003

PT

Jornal Oficial da União Europeia

transparentes. No parecer sobre a emigração clandestina ( 1), o
CESE solicita a aceleração dos trabalhos para que a UE venha a
dispor de uma legislação comum que reduza o fenómeno da
imigração clandestina e garanta que os imigrantes beneficiem
de um tratamento equitativo e de políticas e atitudes sociais de
integração.

2.2.
A política externa da UE inclui, cada vez mais, programas de cooperação e de associação com os países em
desenvolvimento. A formação de jovens destes países na UE
supõe investimento em recursos humanos que os Estados-Membros devem fomentar dentro dos programas de cooperação. O Programa Erasmus World, que promove a qualidade
do ensino superior e a cooperação com países terceiros, deve
ser utilizado para estreitar laços e apostar em relações futuras
de mais colaboração entre a UE e os países de procedência dos
alunos (2). Mister é, também, fomentar o reconhecimento dos
títulos académicos e das qualificações profissionais ( 3), para
favorecer a mobilidade dos estudantes.

2.3.
O conteúdo da proposta de directiva merece, em
termos gerais, uma avaliação positiva do CESE, já que pode
permitir que a UE disponha de uma legislação comum
adequada para gerir os movimentos migratórios de estudantes,
estagiários e voluntários.

2.4.
A mobilidade dos estudantes para que possam completar os seus estudos num Estado-Membro diferente do que
concedeu a autorização inicial é, no entender do CESE, um
passo positivo, porque a liberdade de circulação dos estudantes
permitir-lhes-á não só completar a sua formação, mas também
obter um certo grau de equiparação dos direitos com os
estudantes europeus.

2.5.
O direito de trabalhar, concedido a estudantes, até um
máximo de 20 horas semanais, e nos períodos de férias, é
igualmente avaliado pelo CESE de forma muito positiva. Os
estudantes precisam de recursos económicos para continuar
os seus estudos e uma reduzida actividade laboral será positiva
para a sua formação e para um melhor conhecimento da
sociedade europeia de acolhimento.

( 1) Ver parecer do CESE publicado no JO C 149 de 21.6.2002.
( 2) Ver parecer do CESE «Erasmus World».
( 3) Ver parecer do CESE publicado no JO C 61 de 14.3.2003.
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2.6.
Por isso, o CESE considera que a proposta contém
uma orientação adequada do ponto de vista das garantias
processuais, sem prejuízo das considerações tecidas mais
adiante.

2.7.
O primeiro aspecto que o CESE pretende acentuar
é — lhe tangencial — a possibilidade de os estudantes
permanecerem no país de acolhimento uma vez concluídos os
estudos. É sabido que vários Estados-Membros modificaram as
suas leis de imigração para facilitar tal facto, e que, face
à penúria de mão-de-obra qualificada que se regista em
determinados sectores, cresce o interesse por reter esses
profissionais, podendo mesmo vir a atingir níveis muito
superiores aos actuais e constituir uma forma grave de «fuga
de cérebros» dos países menos desenvolvidos.

2.8.
A proposta de directiva refere-se à questão na exposição de motivos ( 4) e assinala que convém evitar a multiplicação do fenómeno da fuga de cérebros, afirmando, porém, que
não se inscreve no quadro desta directiva porque corresponde a
imigração por motivos laborais ( 5). O CESE insiste numa ideia
fundamental: a formação na Europa de jovens de países
terceiros deve ser um factor de desenvolvimento para esses
países, sem os colocar perante um problema novo ( 6).

2.9.
O assunto é complexo já que importa conciliar o
direito à migração laboral de quem concluiu os seus estudos
com o interesse do país de origem de não perder os seus
cidadãos mais habilitados. É conveniente que os Estados-Membros, em colaboração com os países de origem, desenvolvam, no âmbito dos programas de cooperação e de associação,
medidas que permitam favorecer a inserção profissional dos
estudantes (uma vez concluídos os estudos) no país de origem.

2.10.
Por outro lado, o CESE propõe que a Comissão
Europeia estruture um sistema de avaliação respeitante ao
volume de pessoas, cujos estudos tenham sido pagos pelos
países de origem, mas que exerçam actividade profissional na
UE. Tal sistema permitiria conhecer a transferência de riqueza,
sob a forma de capital humano, dos países menos desenvolvidos para a UE. E, conhecida essa transferência de riqueza, os
Estados-Membros deveriam corresponder de forma solidária,
ajudando esses países a melhorar o seu desenvolvimento, por
exemplo financiando em parte os seus sistemas educativos.

(4 ) Ponto 1.4 da exposição de motivos.
(5 ) Ver, em particular, o parecer do CESE publicado no JO C 80 de
3.4.2002.
(6 ) Ver o parecer do CESE sobre a «Comunicação da Comissão ao
Conselho e ao Parlamento Europeu relativa a uma política da
Comunidade em matéria de imigração» publicado no JO C 260 de
17.9.2001.
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Observações na especialidade

Condições de entrada e residência

3.1.1.
No parágrafo em que se afirma que o Estado-Membro
tornará público o montante mínimo dos recursos mensais que
exigem dos estudantes [artigo 6.o, n.o 1, alínea b)] e dos
estagiários não remunerados [artigo 9.o, alínea b)], o CESE crê
que conviria acrescentar que tal se deve fazer tendo em conta
que têm direito a trabalhar a tempo parcial e durante o período
de férias (com os limites indicados no artigo 18.o).
3.1.2.
A proposta de directiva prevê, quanto ao seguro de
doença exigível aos estudantes, que se considerará que o têm
aqueles que beneficiam automaticamente de um seguro por
força da sua inscrição num estabelecimento de ensino
(artigo 6.o, n.o 2). No entender do CESE, o mesmo deveria
valer para os estudantes que participam em programas de
intercâmbio, os estagiários não remunerados e os voluntários;
em todos os casos, o estabelecimento de ensino ou de
formação ou a empresa na qual frequentam o estágio deveria
ser responsável pelo seguro de doença.
3.1.3.
O conhecimento da língua do programa de ensino,
que o Estado-Membro pode exigir dos estudantes [artigo 6.o,
n.o 1, alínea c)], deve ser avaliado segundo critérios flexíveis,
por exemplo aceitando que a aprendizagem da língua se faça
paralelamente aos estudos, ainda que exigindo sempre um
nível inicial suficiente.
3.1.4.
A proposta diz que os estagiários devem dispor de
recursos para a sua subsistência [artigo 9.o, alínea b)], tal como
os estudantes. O CESE considera conveniente acrescentar que,
no caso dos estagiários, esses recursos podem ser mobilizados
pela empresa ou pelo estabelecimento de formação onde a
aprendizagem tem lugar. Desta forma abrangerá as pessoas
provenientes de países menos desenvolvidos para estágios
financiados por fundos de cooperação para o desenvolvimento
constituídos pelas entidades, empresas e estabelecimentos de
formação onde a aprendizagem tem lugar. Esta situação exclui
a remuneração do trabalho. Os recursos serão atribuídos à
organização ou instituição gestora do programa de cooperação.

3.2.

Autorizações de residência

3.2.1.
No artigo 10.o, sobre autorizações para os voluntários, a proposta de Directiva diz que os Estados-Membros
fixarão idades mínima e máxima. Assinala o CESE que o
voluntariado é efectuado, cada vez mais, por idosos, pelo que
há que eliminar na Directiva a referência à idade máxima.
3.2.2.
Quanto ao período de concessão da autorização de
residência aos estudantes, o CESE crê que importa evitar um
problema susceptível de ocorrer no tocante à correspondência
entre esse período e o de estudo. O artigo 11.o, n.o 1, afirma
que a autorização de residência será emitida por um período

6.6.2003

de um ano, salvo se a duração do programa de estudos for
inferior a um ano. Cabe recordar que, nos diferentes Estados-Membros, o ano lectivo corresponde a 9 meses, sendo de
evitar que uma interpretação restritiva desse artigo conduzisse
a emitir autorizações de 9 meses, excluindo o período de férias
e, portanto, a possibilidade de trabalhar durante esse período,
como prevê o artigo 18.o.
3.2.3.
A condição de que o estudante deve «progredir de
forma suficiente nos seus estudos», para que a sua autorização
de residência seja renovada, deve ser rodeada de amplas
garantias para evitar actuações arbitrárias por parte dos
Estados. O artigo 11.o, n.o 2, alínea d), deve exigir sempre o
parecer do estabelecimento de ensino correspondente,
devendo, pois, a decisão fundar-se em motivos académicos.

3.3. Direitos
3.3.1.
A proposta de directiva reconhece o direito ao
trabalho dos estudantes e estagiários em condições que o
CESE, nas observações na generalidade, considera correctas.
3.3.2.
O CESE preconiza que a directiva conceda aos
estagiários não remunerados a possibilidade de trabalhar a
tempo parcial e nos períodos de férias, à semelhança dos
estudantes. Não existem motivos para que os Estados-Membros
restrinjam esta possibilidade (artigo 18.o).
3.3.3.
Para os estagiários não remunerados cujo estágio
tem lugar numa empresa devem ser elaboradas medidas
destinadas a evitar a sua exploração laboral, isto é, que algumas
empresas possam utilizar ilegalmente estes aprendizes como
mão-de-obra gratuita. É adequado precisar que não poderão
realizar trabalho remunerado na mesma empresa em que
frequentam o estágio (artigo 18.o). Além disso, é necessário
que da situação destes estagiários não remunerados sejam
informados os representantes sindicais dos trabalhadores.

3.4. Procedimento
3.4.1.
O CESE avalia muito positivamente a possibilidade
que o artigo 19.o deixa aos Estados-Membros de adoptarem,
por derrogação, outros procedimentos para os pedidos de
autorização de residência, permitindo acções de regularização,
se oportunas.
3.4.2.
É importante a instauração de procedimentos acelerados através de convenções. O novo programa Erasmus World
significa novas oportunidades de fomentar estas convenções
entre os estabelecimentos de ensino superior da UE e dos
países terceiros (1).

(1 ) Ver parecer do CESE «Erasmus World».
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Garantias processuais

3.5.1.
O CESE considera excessivo o prazo máximo de
90 dias que a directiva propõe para as decisões administrativas
sobre a admissão ou renovação, defendendo, pois, que os
prazos máximos não devem exceder os 60 dias.
3.5.2.
A proposta de directiva reconhece o direito das
pessoas a recorrer para os órgãos jurisdicionais. Mas — tal
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como o CESE salientou em outros pareceres (1) — estes
recursos devem ter por efeito a suspensão da decisão administrativa quando esta considere a modificação, a retirada ou a
não renovação de uma autorização de residência.
(1 ) Ver, em particular, o parecer do CESE sobre a «Proposta de
directiva do Conselho relativa ao estatuto dos nacionais de países
terceiros residentes de longa duração», publicado no JO C 36 de
8.2.2002.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de decisão do Parlamento
Europeu e do Conselho que adopta um programa plurianual (2004-2006) para a integração
efectiva das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) nos sistemas europeus de educação
e formação (programa eLearning)»
(COM(2002) 751 final)
(2003/C 133/08)
Em 19 de Dezembro de 2003, a Comissão decidiu, nos termos do artigo 262.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta supramencionada.
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção Especializada de Emprego, Assuntos
Sociais e Cidadania emitiu parecer em 4 de Março de 2003, tendo sido relator J. Rodríguez García Caro.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por unanimidade, o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
O Conselho Europeu de Lisboa de Março de 2000
incluiu nas suas conclusões a necessidade de adaptar os
sistemas europeus de educação e formação aos requisitos da
economia assente no conhecimento, referindo as tecnologias
da informação como uma das suas componentes básicas.

1.2.
Nessas conclusões, os Estados-Membros são exortados
a evitar que a nova economia venha a agravar, entre outros, os
problemas de exclusão e solicitados a fomentar a literacia
digital.

1.3.
A aprendizagem electrónica (eLearning) é a componente
educativa do Plano de Acção «eEurope 2002» (2) que aprofunda
a Estratégia de Lisboa. Entre os objectivos que persegue
contam-se a ligação dos centros escolares à Internet e a
formação de maior número de docentes nestas tecnologias.
O Plano de Acção eEurope 2005 (3) prevê a aprendizagem
electrónica como uma das medidas mais importantes.
1.4.
O Plano de Acção eLearning ( 4) desenvolveu as quatro
linhas de acção dessa iniciativa em dez acções, a fim de dotar
(2 ) Vd. o Plano de Acção «eEurope 2002 — Uma sociedade da
informação para todos» — COM(2000) 330 final.
(3 ) Vd. o Plano de Acção «eEurope 2005 — Uma sociedade da
informação para todos» — COM(2002) 263 final.
(4 ) Vd. a comunicação da Comissão «eLearning — Pensar o futuro da
educação» — COM(2000) 318 final.
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de maior coerência os diferentes programas e instrumentos
comunitários e lograr assim sinergias passíveis de melhorar a
acessibilidade por parte dos cidadãos.

1.5.
Nas suas resoluções sobre as várias comunicações da
Comissão, o Parlamento Europeu reconheceu que esta iniciativa contribuía para a consolidação de um espaço único
europeu de educação e solicitava que este se desenvolvesse no
âmbito de um programa específico, de modo a evitar duplicações de programas existentes.

1.6.
Baseando-se no n.o 4 do artigo 149.o e no n.o 4 do
artigo 150.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia, a
Comissão apresenta esta proposta de decisão que submete ao
parecer do Comité Económico e Social Europeu.
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2.4.
A dotação financeira prevista para a aplicação do
programa é de 36 milhões de euros, na seguinte repartição
percentual:
—

25 % para a aprendizagem electrónica, como medida de
combate à fractura digital;

—

30 % para os «campus» virtuais;

—

25 % para a geminação electrónica entre centros escolares;

—

10 % para as acções transversais e o acompanhamento
da aprendizagem electrónica;

—

10 % para a assistência técnica e administrativa.

3. Observações na generalidade

2.

Síntese da proposta

2.1.
A proposta de decisão em causa tem por objectivo
geral promover e facilitar o recurso efectivo às tecnologias da
informação e comunicação nos sistemas europeus de educação
e formação, enquanto elemento essencial da sua adaptação às
necessidades da sociedade do conhecimento e do modelo
europeu de coesão social.

2.2.
O período de aplicação será o compreendido entre
1 de Janeiro de 2004 e 31 de Dezembro de 2006.

2.3.
Os objectivos a perseguir englobam os seguintes
âmbitos:
—

Combate à fractura digital, susceptível de afectar aqueles
que, pela sua situação geográfica, social ou necessidades
especiais, não tenham acesso à oferta tradicional de
educação e formação;

—

«Campus» virtuais europeus, com vista a fomentar novos
modelos organizacionais no ensino superior, tendo por
base os âmbitos de cooperação existentes;

—

Geminação de centros escolares através da Internet, a fim
de reforçar e desenvolver redes escolares que permitam a
todos os centros escolares europeus criar associações
pedagógicas com qualquer centro de qualquer parte da
Europa;

—

Acções transversais, destinadas a fomentar a aprendizagem electrónica na Europa e a promover as associações
público-privadas.

3.1.
Como já assinalou no parecer sobre a «dimensão
europeia da educação: natureza, conteúdo e perspectivas» (1), o
Comité considera que, antes de mais, a educação constitui
um processo que se rege principalmente pelos valores do
humanismo. Motivo por que qualquer escolha de programação
de ensino deve ter conta este quadro de valores.
3.2.
O Comité acolhe favoravelmente a proposta de decisão
que é submetida à sua apreciação. Salvaguardadas as observações e recomendações feitas no presente parecer, esta
iniciativa é considerada altamente positiva.
3.3.
Além das observações feitas neste documento, e no
que se refere especificamente ao programa eLearning, o Comité
reitera as observações e recomendações que constam do seu
parecer sobre a comunicação da Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu, denominada «eLearning — Pensar o
futuro da educação» (2).
3.3.1.
O Comité considera que o sector da aprendizagem
electrónica é particularmente estratégico para a construção da
futura Europa. Tendo em conta o carácter complementar
do novo programa, bem como as consideráveis limitações
orçamentais do mesmo, o Comité recomenda que se continue
a recorrer a outros instrumentos comunitários nesta área.
3.3.2.
Por outro lado, o Comité considera que as verbas
afectadas ao programa para fazer face a objectivos tão
ambiciosos são extremamente insuficientes, solicitando, por
conseguinte, que se incremente significativamente a dotação
financeira do mesmo. Recomenda igualmente que as suas
acções se concentrem em duas linhas:
—

o combate à fractura digital e

—

a geminação das escolas através da Internet.

(1 ) Vd. parecer do CESE no JO C 139 de 11.5.2001, ponto 2.4.1.1.
(2 ) Vd. parecer do CESE no JO C 36 de 8.2.2002.
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3.4.
Uma verdadeira dimensão europeia da educação precisa do contributo de todas essas realidades na Europa, pelo
que o Comité aplaude a participação efectiva no programa
dos Estados da EFTA e dos países candidatos à adesão. A
multiplicidade de culturas e línguas, bem como a diversidade
das nações, conferem ao sistema europeu de educação no seu
conjunto uma riqueza dificilmente superável.

3.5.
Para lograr atingir os objectivos do programa eLearning,
e antes de se pretender uma generalização do uso das novas
tecnologias da informação e da comunicação (doravante
denominadas TIC), há que incidir na necessidade de superação
dos obstáculos que se colocam (ou podem vir a colocar) ao
acesso às mesmas.

3.5.1.
Tanto no âmbito das infra-estruturas e dos equipamentos, como na utilização dos novos produtos, serviços e
conteúdos, as dificuldades que existam contribuirão para
aumentar os obstáculos entre quem pode permitir-se usá-las e
quem carece dos meios e recursos que dariam acesso a elas.

3.5.2.
A União Europeia, em geral, e os Estados-Membros,
em particular, têm de prosseguir o seu esforço para conseguir
instaurar o acesso de todos os cidadãos da União às TIC em
condições de igualdade e de equidade.

3.6.
O Comité congratula-se com o facto de a proposta de
decisão em exame estar consolidada num programa de acção
específico, dotado de orçamento próprio. No entanto, deve
fazer constar que cumpre evitar duplicar acções de programas
existentes. As medidas de coordenação, cooperação e informação constantes no articulado devem permitir a consecução
desse objectivo. A sinergia de esforços entre os diferentes
programas confere valor acrescentado às novas acções que se
pretendem lançar com o programa eLearning.

3.6.1.
Já no seu parecer ( 1) sobre a «Proposta de decisão do
Parlamento Europeu e do Conselho que cria a segunda fase do
programa de acção comunitário em matéria de educação
Sócrates» (2) o Comité se pronunciava a favor da intensificação
da coordenação e da cooperação entre os diferentes programas,
a fim de assegurar a eficiência das medidas e dos fundos postos
à disposição dos mesmos.
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a sua origem europeia e propondo que se ministrasse aos
docentes formação complementar para a utilização e ensino
dos mesmos. O programa Sócrates já representou um progresso
nessa linha de trabalho, a qual deve ser reforçada e completada
com os instrumentos que o programa eLearning coloca à
disposição dos cidadãos da União.

3.8.
Este novo programa deve dedicar-se em particular a
promover acções que permitam evitar a discriminação de
grupos com dificuldades especiais na utilização das TIC. Nesse
sentido, apela-se à Comissão e aos Estados-Membros que se
esmerem nos esforços para evitar a exclusão dos grupos mais
desfavorecidos, em geral, e dos incapacitados, em particular (4).

3.9.
O fomento da utilização das TIC nos sistemas de
educação e formação na Europa não tem necessariamente de
ser o único contributo para uma educação de qualidade,
devendo ser acompanhado da implantação de sistemas de
gestão da qualidade total, inspirados pela procura da excelência. As TIC são mais um instrumento ao serviço de um
processo de melhoramento contínuo da qualidade. Se a
qualidade do ensino não for aceitável, a introdução das novas
tecnologias apenas conseguirá melhorar a difusão de um
ensino de baixa qualidade e o acesso a ele. As TIC proporcionam maior acessibilidade aos sistemas de educação e formação,
mas não garantem necessariamente a sua melhoria qualitativa.

3.10.
O acesso por meio das TIC a novas possibilidades e
meios de aprendizagem e formação pode vir a alterar os
modelos de ensino que conhecemos. A educação e a formação
«aberta» e à distância podem adquirir maior desenvolvimento
e mais ampla difusão graças a estas iniciativas. Qualquer
medida que aproxime a educação e a formação dos cidadãos
deve ser acolhida e apoiada por todas as instituições da União
e pelos Estados-Membros.

3.7.
De igual modo, também no seu parecer sobre a
comunicação da Comissão «Ensinar e Aprender: rumo à
sociedade cognitiva» ( 3), assinalava a necessidade de utilização
de instrumentos educativos multimédia, apoiando em especial

3.11.
O reforço da dimensão europeia da educação é um
objectivo que diz respeito a todas as instituições da União. A
capacidade deste tipo de tecnologias de permitir a recepção de
informação, a aquisição conjunta de conhecimentos e, por
conseguinte, de facilitar a transmissão dos mesmos, é um
elemento essencial para enriquecer um espaço europeu de
educação e formação que, reconhecendo a diversidade cultural,
vença obstáculos e distâncias e aproxime culturas e línguas (5).

( 1) Vd. parecer do CESE no JO C 410 de 30.12.1998.
( 2) Vd. JO L 28 de 3.2.2000.
( 3) Vd. parecer do CESE no JO C 95 de 30.3.1998.

(4 ) Vd. parecer do CESE no JO C 94 de 18.4.2002.
(5 ) Vd. parecer do CESE no JO C 139 de 11.5.2001.
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Observações na especialidade

4.1.
O Comité subscreve inteiramente os objectivos do
programa eLearning, como programa específico dedicado à
aprendizagem electrónica. Não obstante, considera que, quer
pela sua exígua dotação financeira quer pela dispersão das suas
acções, será difícil alcançá-los.

4.1.1.
Numa Europa que atrai um crescente número de
imigrantes das culturas mais diversas, afigura-se necessário
utilizar todos os meios disponíveis para fomentar a aproximação e a compreensão entre as diferentes culturas. Nessa
linha, o Comité aposta no maior esforço possível da União no
seu conjunto e dos Estados-Membros em particular.

4.2.
De igual modo, o Comité afirma estar convencido da
grande utilidade das TIC para a melhoria da aprendizagem ao
longo da vida. Num mundo submetido a rápidas e constantes
mutações, são necessários novos meios e novas formas de
manter em dia a qualificação e a formação dos cidadãos, de
molde a preservar e aumentar os conhecimentos e aptidões
exigidos pelo mercado de trabalho. O Comité acredita que
uma actuação humana permanentemente actualizada melhora
a competitividade das empresas, pelo que apoia todas as
iniciativas que signifiquem um passo em frente na melhoria
do acesso à formação contínua dos cidadãos da União.

4.3.
A melhoria qualitativa dos produtos, conteúdos e
serviços propostos pelas novas TIC deve partir de um ambiente
favorável às empresas europeias do sector. Impõe-se conseguir
que os referidos produtos e conteúdos tenham uma base
conceptual adaptada às necessidades europeias. O enriquecimento dessas empresas, além dos benefícios que possa ter para
o emprego na União, deve servir de suporte à criação de
produtos e serviços que tenham em conta a multifacetada
realidade cultural do nosso meio.

4.4.
A exclusão de grupos, seja por razões geográficas,
sociais, de género, de idade, ou de qualquer outra índole, é
uma das maiores ameaças à difusão e utilização das TIC.
Devem pois ser fomentadas e apoiadas todas e quaisquer
acções que visem pôr cobro a essas circunstâncias.

4.4.1.
Qualquer outro desenvolvimento no âmbito da
aprendizagem electrónica pode ser comprometido se não se
combaterem as diversas formas de exclusão que se apresentem.
Daí, portanto, o Comité entender ser necessário incrementar
consideravelmente a percentagem de fundos destinados à linha
de acção «combater a fractura digital», como estratégia de
inclusão do maior número de cidadãos nas possibilidades de
acesso ao eLearning.
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4.5.
A universidade virtual pode ser considerada um sistema
mais avançado e interactivo do que a universidade à distância.
Este modelo, que já vem sendo desenvolvido por alguns
estabelecimentos de ensino superior europeus, deve proporcionar a aquisição de conhecimentos a todos os que, pelos
motivos mais diversos, não possam ou não queiram concluir
a sua aprendizagem e formação pelos sistemas tradicionais.

4.5.1.
O Comité apoia expressamente este tipo de iniciativas
e insiste na necessidade de melhorar e tornar menos dispendioso o acesso dos cidadãos da União à Internet para não
entravar o desenvolvimento deste tipo de modelos de organização universitária. Tais desenvolvimentos permitem, além
disso, estreitar ao máximo a cooperação entre os centros de
ensino superior dos diferentes Estados, proporcionando, assim,
uma dimensão integradora da educação na Europa.

4.5.2.
As actividades desenvolvidas no programa Socrates/
/Erasmus e na nova vertente do mesmo, denominada Erasmus
World ( 1), podem ser levadas a cabo nestes «campus» virtuais,
intensificando a colaboração entre os centros e a mobilidade
virtual de docentes e alunos através da rede.

4.5.3.
Não obstante, o Comité considera que o desenvolvimento destes novos modelos de organização do ensino não
deve travar em caso algum as formas clássicas de aprendizagem
baseadas na presença física, na mobilidade e no contacto
directo entre professores e alunos. Tanto mais que esta
presença física pode permitir aos jovens o aproveitamento
mais útil destes novos instrumentos. A universidade virtual
deve constituir um complemento e um apoio para determinadas circunstâncias e pessoas, mas nunca deverá passar a ser
uma forma autónoma e única de ensinar e de aprender.

4.6.
A cooperação inter-escolar através da rede será certamente um factor de conhecimento e de comunicação de grande
importância nos próximos anos. Favorecer essa comunicação
entre os estudantes da Europa permitirá, a médio prazo, lograr
uma maior aproximação entre os costumes e as culturas da
União. Quanto menor for a idade de acesso a essa rede, maior
será a capacidade de fomentar o entendimento posterior entre
os indivíduos.

4.6.1.
No entender do Comité, esta possibilidade de estreitamento de relações e da cooperação inter-escolar terá por
melhor resultado a utilização destes meios para reforçar a

(1 ) Vd. a «Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho
que estabelece um programa para o reforço da qualidade no
ensino superior e a promoção da compreensão intercultural
através da cooperação com países terceiros (Erasmus World) (2004-2008)» (COM(2002) 401 final) e o parecer do CESE sobre o
mesmo tema.
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divulgação e a aprendizagem das diversas línguas europeias
entre os estudantes. Nesse sentido, poderiam criar-se cursos
de línguas nas escolas, ministrados por professores nativos
funcionando num regime de intercâmbio, o que facilitaria o
conhecimento da língua e da cultura de todos quantos
participassem nessas redes de escolas.

comités dos diversos programas comunitários nos âmbitos da
educação, formação, investigação, política social e desenvolvimento regional tenham particular conhecimento das acções
empreendidas, a fim de evitar duplicações de medidas ou o
apoio simultâneo de dois ou mais programas a projectos
apresentados e desenvolvidos.

4.7.
Como consequência do acima exposto, o Comité
recomenda que a acção designada «geminação de centros
escolares através de Internet» se estenda desde o início aos
níveis abaixo da educação secundária, na convicção de que,
quanto menor for a idade do destinatário destas iniciativas,
mais fácil será a adaptação às mesmas, à semelhança do que
acontece com o ensino de línguas desde em tenra idade.

4.10.1.
O Comité exorta a Comissão a fazer um esforço de
comunicação e de coordenação, a fim de tornar o desenvolvimento deste programa mais eficaz e eficiente.

4.8.
O Comité aposta decididamente no enriquecimento da
rede para a difusão da diversidade cultural e linguística
da Europa, fugindo expressamente de qualquer tentação de
utilização de um único veículo linguístico para a difusão da
informação e dos conhecimentos.
4.9.
O Comité partilha e apoia o critério de reforçar a
cooperação entre o sectores público e privado no âmbito do
programa. As empresas podem contribuir com a sua experiência nesta área, e, por seu turno, obter directamente a informação de que precisam para empreenderem acções tendentes
a conseguir produtos e serviços adequados a esta realidade
emergente.
4.10.
A comunicação interna e a coordenação nos próprios
serviços da Comissão são imprescindíveis para garantir que os

4.11.
O Comité aprova este programa específico, mas não
com a dotação orçamental do mesmo, pelo que vê necessidade
de um maior esforço para aumentar a disponibilidade orçamental do mesmo.
4.12.
As sucessivas avaliações previstas — correlacionadas
que estão com acções similares contempladas noutros programas com objectivos parecidos no seu desenvolvimento —
deveriam fornecer a base para um estudo da possibilidade de
reunir num único programa as diferentes linhas de acção que
promovem a difusão e utilização das TIC no domínio da
educação e da formação na Europa.
4.12.1.
Em busca de maior eficácia e eficiência na utilização
os recursos disponíveis, o Comité julga necessário aprofundar
essa análise e procurar uma proposta que a desenvolva, de
forma a maximizar os recursos e a minimizar os gastos
relacionados com a dispersão de acções entre os diferentes
programas.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho,
ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: O
futuro da estratégia europeia de emprego (EEE) “Uma estratégia de pleno emprego e melhores
postos de trabalho para todos”»
(COM(2003) 6 final)
(2003/C 133/09)
Em 14 de Janeiro de 2003, a Comissão decidiu, em conformidade com o disposto no artigo 262.o do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, solicitar o parecer do Comité Económico e Social Europeu
sobre a comunicação supramencionada.
A Secção Especializada de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania, incumbida da preparação dos
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 4 de Março de 2003, sendo relator C. Koryfidis.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por 93 votos a favor, 5 contra e 3 abstenções o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
Em finais de 1997, o Conselho Europeu do Luxemburgo lançou a Estratégia Europeia de Emprego (EEE). A
ambição desta estratégia era a obtenção de progressos decisivos
num prazo de cinco anos, principalmente nos sectores do
desemprego de longa duração e do desemprego dos jovens.
Posteriormente e ainda antes da entrada em vigor do Tratado
de Amsterdão, começou a ser aplicado o novo método aberto
de coordenação, previsto no artigo 128.o, e foi aprovado o
primeiro pacote de orientações para o emprego.

1.2.
O artigo 126.o do Tratado confirma que a política
de emprego é uma questão de competência nacional mas
considerando-a uma questão do interesse comum, convida os
Estados-Membros a desenvolverem uma estratégia coordenada
ao nível da UE.

1.2.1.
Inspirado em grande medida nas disposições do
Tratado sobre a coordenação da política económica ( 1) e na
coordenação das políticas de emprego iniciada quando do
Conselho Europeu de Essen em 1994, o novo artigo 128.o
estabelece o quadro dentro do qual se deve desenvolver a
acção nacional neste domínio com base nas prioridades
comuns e nos interesses comuns da União.

1.2.2.
De acordo com este novo quadro, a coordenação das
políticas é definida com base numa abordagem de «gestão por
objectivos». Mais concretamente, segue o percurso seguinte:
—

O Conselho aprova anualmente, sob proposta da Comissão Europeia, as orientações para o emprego.

( 1) Artigos 98. o e 99.o do Tratado.

—

Com base nessas orientações, são elaborados pelos Estados-Membros os planos de acção nacionais para o
emprego (PAN).

—

Os PAN são avaliados no âmbito do relatório conjunto
sobre o emprego, elaborado pela Comissão Europeia e
pelo Conselho.

—

Com base nessa avaliação, são definidas as orientações
para o ano seguinte.

1.2.3.
Desde 2000, o Conselho, sob proposta da Comissão
Europeia, emite recomendações específicas para os Estados-Membros, complementando assim as orientações para o
emprego.
1.2.4.
A abordagem da «gestão por objectivos» consiste
também na fixação de objectivos quantificáveis a nível europeu
ou nacional em numerosos sectores, bem como na actualização periódica dos dados estatísticos para quantificar os
progressos realizados.
1.2.5.
A sincronização do processo do Luxemburgo com o
procedimento de coordenação das orientações para a política
económica caracteriza o novo ambiente que rodeia a aplicação
da estratégia europeia de emprego na sua versão reformulada.
1.2.6.
Desde o início, o Comité Económico e Social Europeu
tem apoiado eficazmente os trabalhos preparatórios que
resultaram na adopção da estratégia europeia para o
emprego ( 2). Desde então continua a participar activamente na
definição das orientações e, mais geralmente, na avaliação e
configuração da estratégia europeia para o emprego (3).

(2 ) JO C 19 de 21.1.1998.
(3 ) JO C 209 de 22.7.1999, C 368 de 20.12.1999, C 14 de 16.1.2001
e C 36 de 8.2.2002.
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A comunicação da Comissão

2.1.
Na comunicação da Comissão, a EEE é apresentada
como uma ferramenta fundamental para atingir os ambiciosos
objectivos de Lisboa: pleno emprego, qualidade no trabalho e
inclusão/coesão social, através do emprego.

2.2.
Salienta-se, todavia, que a EEE, para ser eficaz, terá de
articular-se com outras políticas, quer as que se encontram
bem estabelecidas e consagradas no Tratado, como é o caso
das orientações gerais de política económica, quer as mais
recentes, como as que estão a ser desenvolvidas nas áreas do
ensino e formação, do espírito empresarial, da inclusão social,
das pensões e da imigração.

2.3.
Considera-se que o método aberto de coordenação da
EEE, que tem por base o artigo 128.o do Tratado, já demonstrou
a sua utilidade. No entanto, na sequência do apelo do Conselho
Europeu de Barcelona a um reforço da estratégia e da conclusão
do debate no Conselho sobre a «racionalização», há que
assegurar a utilização óptima dos instrumentos consagrados
no Tratado e desenvolvidos na prática até ao momento. Mais
concretamente, é preciso:
—

desenvolver orientações para o emprego estáveis e dirigidas para os resultados;

—

definir uma orientação política específica através de
recomendações;
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—

mensagens específicas dirigidas aos parceiros sociais;

—

a definição de metas adequadas.

2.5.
Os três objectivos básicos da política de emprego
associados à estratégia de Lisboa são os seguintes:
—

Pleno emprego;

—

Qualidade e produtividade no trabalho;

—

Coesão e um mercado de trabalho inclusivo.

2.6.
As prioridades propostas pela Comissão e consideradas
indispensáveis para a concretização dos grandes objectivos
supracitados determinam o conteúdo da nova EEE e são as
seguintes:
—

Medidas activas e preventivas dirigidas aos desempregados e aos inactivos.

—

Tornar o trabalho compensador.

—

Fomentar o espírito empresarial para criar mais e melhores empregos.

—

Transformar o trabalho não declarado em emprego
regular.

—

Promover o envelhecimento activo.

—

Imigração.

—

focar a aplicação, através dos planos de acção nacionais;

—

Promover a adaptabilidade no mercado de trabalho.

—

elaborar o relatório conjunto sobre o emprego;

—

Investimento em capital humano e estratégias de aprendizagem ao longo da vida.

—

aproveitar os resultados da avaliação e da aprendizagem
mútua;

—

Igualdade entre homens e mulheres.

—
—

assegurar a coerência com outros processos;

Apoio à integração e combate à discriminação no mercado de trabalho das pessoas em situação de desvantagem.

—

uma governação melhorada.

—

Dar resposta às disparidades regionais em termos de
emprego.

2.4.
A comunicação constata a necessidade de uma nova
geração de orientações para o emprego estruturadas de
modo a afastarem-se dos actuais objectivos horizontais e das
orientações específicas da primeira fase da EEE (1997-2002)
no âmbito dos quatro pilares. De acordo com a comunicação,
a nova geração deverá integrar os seguintes elementos:
—

os três objectivos globais que reflectem o «equilíbrio de
Lisboa»;

—

uma tónica mais acentuada na execução e governação da
EEE;

—

a identificação de um conjunto limitado de prioridades;

2.7.
Por fim, a comunicação faz referência à execução eficaz
e governação da nova EEE. Depois de referir de um modo
especial a Resolução do Parlamento Europeu de Setembro de
2002, na qual se salienta a necessidade de integrar mais
eficazmente a estratégia europeia de emprego com as políticas
laborais dos Estados-Membros aos níveis nacional, regional e
local, bem como com as intervenções do FSE, chama a atenção
para a importância da participação dos parlamentos nacionais,
dos agentes locais, das ONG e da sociedade civil nos processos
da EEE. Relativamente a esta matéria, a comunicação põe a
tónica na realização dos seguintes objectivos:
—

Serviços operacionais eficazes e eficientes.

—

Um envolvimento forte dos parceiros sociais.
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—

Mobilização de todos os intervenientes relevantes.

—

Dotações financeiras adequadas.

3.

Observações na generalidade

3.1.
O CESE concorda que as políticas de emprego aplicadas
pelos Estados-Membros no âmbito da EEE, no período de
1997-2001, com vista a melhorar o funcionamento dos
mercados de trabalho fizeram aumentar a taxa de emprego e
baixar o nível de desemprego.

3.1.1.
No entanto, se considerarmos os objectivos de
Lisboa, verifica-se, que em toda a União Europeia, persistem
certas fragilidades e deficiências ao nível das taxas de emprego
e de participação, bem como do desemprego e da produtividade por trabalhador.

3.1.2.
Além disso, subsistem as desigualdades com base no
sexo, na idade e na deficiência, bem como as disparidades
entre os Estados-Membros e entre as suas regiões.

3.1.3.
Os principais responsáveis por esta situação são, por
um lado, os Estados-Membros que não souberam responder
adequadamente às exigências e às obrigações que decorrem da
estratégia e dos objectivos de Lisboa; por outro lado, os
objectivos de Lisboa exigem que a política económica da UE
respeite melhor as exigências de uma estratégia de emprego
orientada para a consecução de um elevado nível de emprego.
Isso pressupõe uma melhor coordenação, no futuro, entre as
orientações gerais da política económica comunitária e as
orientações da EEE. Neste contexto, o CESE lamenta que a crise
económica mundial tenha, entre outras coisas, retirado o
ímpeto à Estratégia de Lisboa. Agora o mais importante é que
todos os decisores europeus e, sobretudo, as autoridades
competentes pela política monetária e fiscal reafirmem o seu
empenho no cumprimento dos objectivos de Lisboa e extraiam
os necessários ensinamentos dos insucessos no passado para
manter o rumo escolhido, particularmente, mediante o apoio
das políticas de recuperação macroeconómica. Estas medidas
são imprescindíveis para alcançar o objectivo de 3 % em que
se estriba toda a Estratégia de Lisboa e que constitui a premissa
fundamental para a criação de mais e melhores empregos.

3.2.
Sendo assim, para concretizar os objectivos de Lisboa,
sobretudo à luz do iminente alargamento da UE (1), o CESE
reputa necessário que os Estados-Membros façam avançar
imediatamente as reformas estruturais previstas.

( 1)

JO C 85 de 8.4.2003.
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3.2.1.
O CESE subscreve a posição segundo a qual a EEE
deverá ter como prioridade absoluta a melhoria quantitativa e
qualitativa dos postos de trabalho e uma maior coesão social,
em conformidade com os objectivos definidos em Lisboa.
3.2.2.
Entende, além disso, que os objectivos de Lisboa que
visam aumentar a taxa de emprego e a oferta de mão de
obra, promover a qualidade do trabalho e o aumento da
produtividade, criar mercados de trabalho inclusivo e reduzir as
desigualdades nas e entre as regiões se encontram interligados e
são complementares.
3.2.3.
Finalmente, afirma que as condições prévias para
abordar os objectivos acima são essencialmente e antes de
mais:
—

um crescimento económico forte e sustentável (2),

—

a confiança que é necessário suscitar no cidadão europeu,
tratando-se de delinear uma visão de futuro positiva e
baseada na sua implicação bem como na segurança de
uma repartição mais equilibrada da riqueza produzida e
dos lucros resultantes da tecnologia moderna (2).

3.2.3.1.
O CESE apoia inequivocamente o objectivo de
crescimento económico sustentável bem como as políticas
aferentes e suas articulações com a do emprego. Mais especialmente, sublinha, no entanto, a necessidade de abordar o
problema sob vários ângulos, tendo em conta a conjuntura
internacional, o mercado único e o máximo aproveitamento
dos seus recursos, o reforço da zona euro e a sua valorização,
bem como o imperativo de desenvolver políticas mais integradas e uniformes em muitos domínios, entre os quais a
imigração.
3.2.4.
Num quadro assim traçado e num registo complementar, o CESE salienta mais especialmente que se não
dispusermos de políticas preventivas integradas ou se não as
desenvolvermos adequadamente, o problema do emprego
pode, numa Europa a 25 Estados, adquirir formas e dimensões
nitidamente mais tensas.
3.3.
O CESE concorda igualmente com os três objectivos
— também correlacionados — da nova EEE:
—

A concretização do objectivo do pleno emprego através
do aumento das taxas de emprego;

—

Qualidade e produtividade no trabalho;

—

Coesão e um mercado de trabalho inclusivo.

(2 ) Resolução ao Conselho Europeu da Primavera, 21 de Março de
2003.
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3.4.
O CESE considera que menos orientações, mais simples
e mais estáveis, concentradas nas novas prioridades da EEE e
em objectivos quantificáveis contribuirão para aumentar a sua
eficácia.

3.7.1.
O CESE constata com satisfação que foram realizados
progressos consideráveis no desenvolvimento de uma verdadeira dimensão territorial e concorda com a ideia de aumentar
a participação da sociedade civil ao nível local.

3.4.1.
De acordo com as opiniões e pareceres anteriores do
CESE, as orientações devem conservar um campo de acção
alargado e integrado, que inclua não só as políticas relativas ao
mercado de trabalho, mas também sectores de política como
o espírito empresarial e a protecção social, que contribuem
para aumentar o emprego e melhorar a qualidade no trabalho.

3.7.2.
Observa também que a EEE ganharia indubitavelmente qualidade se os parlamentos dos Estados-Membros
debatessem e adoptassem planos nacionais de acção em
matéria de emprego no quadro dos orçamentos anuais que
destinam à política de emprego.

3.5.
Na óptica das suas actividades anteriores, o CESE
acolhe favoravelmente as novas prioridades apresentadas,
nomeadamente a política para um envelhecimento activo ( 1), a
combinação da protecção social e emprego (2), bem como a
prioridade dada à imigração (3) e à transformação do trabalho
não declarado em trabalho regular ( 4). O Comité realça do
mesmo modo que uma política de envelhecimento activo não
poderá ignorar a existência de condições de trabalho penosas
e a situação económica actual motivadora de profundas
reestruturações de empresas, que têm muito frequentemente
como resultado o despedimento dos trabalhadores mais velhos.
Importa que tais despedimentos possam ser compensados,
nomeadamente através de planos sociais ambiciosos, de medidas de requalificação e reconversão, mas também deixando em
aberto as possibilidades actuais de aposentação antecipada.

3.8.
A fim de aumentar a eficácia da nova EEE, continua a
ser indispensável algo que o CESE defendeu em pareceres
anteriores, ou seja:

3.5.1.
O CESE salienta a necessidade de promover a qualidade no trabalho no âmbito da política de criar mais e
melhores empregos, pois está provado que os empregos
qualificados são mais duradouros e estão associados ao
aumento da produtividade.

3.8.1.
No que se refere particularmente a estas últimas,
o CESE está plenamente convicto de que constituem um
instrumento fundamental para a aplicação da estratégia pelos
Estados-Membros. Deve, por conseguinte, manter-se a prática
de analisar anualmente os progressos realizados em relação
aos objectivos estabelecidos (com base nos planos de acção
nacionais e nos indicadores de eficácia). Importa igualmente
reforçar as obrigações dos Estados-Membros no que respeita à
reforma da EEE, designadamente através da definição de mais
objectivos quantitativos.

3.5.2.
O CESE salienta, por último, a necessidade de garantir
o equilíbrio entre a flexibilidade e a segurança no mercado de
trabalho.
3.6.
O CESE tem para si que a sincronização do processo do
Luxemburgo com o processo de coordenação das orientações
gerais de política económica é condição indispensável para
uma gestão eficaz da EEE. Tal como o CESE tem defendido
reiteradamente, no contexto mais geral do desenvolvimento
sustentável, o emprego deve ocupar um lugar privilegiado na
combinação das políticas económicas e nos seus objectivos.

—

as orientações devem ser acompanhadas por objectivos
qualitativos, especialmente ao nível nacional, regional e
local,

—

devem dar maior ênfase aos resultados, bem como a uma
execução mais eficaz, incluindo a sua verificação e

—

devem ser acompanhadas de recomendações.

3.8.2.
Seja como for, e independentemente dos resultados
obtidos, os dados estatísticos constituem um elemento indispensável para relançar a EEE. Ao realçar a importância deste
elemento, o CESE convida a Comissão a actuar de forma
coordenada e com todos os meios de que dispõe para fornecer,
nos prazos fixados, informações estatísticas fiáveis baseadas
em indicadores comparáveis e exequíveis para todos os
Estados-Membros.

3.7.
O CESE reputa essencial um grande empenho dos
parceiros sociais a todos os níveis — europeu, nacional e local —, desde a fase de elaboração das políticas até à avaliação,
passando também pela sua execução.
4. Observações na especialidade

( 1) Parecer do CESE sobre os trabalhadores idosos. JO C 14 de
16.1.2001 e JO C 36 de 8.2.2002, ponto 2.2.
( 2) JO C 117 de 26.4.2000.
( 3) JO C 125 de 27.5.2002.
( 4) COM(2002) 487 final de 3.9.2002.

4.1.
Baseando-se no exposto, o CESE considera que a nova
EEE, que comporta metas intermediárias precisas, contribuirá
para a realização dos objectivos de Lisboa, visto ser acompanhada por orientações estáveis e integradas, cuja eficácia será
objecto de uma verificação sistemática.
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4.2.
Neste âmbito, a selecção das orientações numa perspectiva de três anos deverá, para ser eficaz, articular-se com os
grandes desafios da nossa época, entre os quais se destacam
especialmente a conjuntura económica (depressão da economia) e o próximo alargamento da União.

4.4.2.
Há que estabelecer igualmente uma orientação destinada à reconversão progressiva do trabalho não declarado em
emprego legal e da economia subterrânea em actividades
económicas regulares, operação que apenas se poderá efectivar
com uma simplificação dos procedimentos e com a redução
da carga fiscal sobre o trabalho.

4.2.1.
Em qualquer dos casos, o CESE aprecia especialmente
a nova vertente da EEE que estabelece orientações por um
período de três anos, notando que tal permite desenvolver
políticas a médio prazo para resolver o problema do emprego.

4.4.3.
De igual modo, o fomento do espírito empresarial,
em especial nos casos de pequenas e médias empresas, bem
como no que respeita às sociedades de pessoas (cooperativas,
associações, mútuas) merecia ter a sua própria orientação
tendo essencialmente em vista a criação de um maior número
de empregos sustentáveis e de qualidade.

4.3.
Tratando-se de criar as condições para enfrentar os
principais problemas a médio e longo prazo, e em concomitância com a dimensão qualitativa do emprego e com a melhoria
da produtividade, o CESE confere particular importância
aos investimentos em capital humano. Considerando que a
aprendizagem ao longo da vida constitui uma orientação de
importância prioritária, insiste na necessidade de aumentar
visivelmente esses investimentos, afectando para esse efeito
tanto meios públicos como privados. Ao mesmo tempo,
observa que é indispensável estudar e desenvolver um modelo
de exploração mais eficaz dos recursos disponíveis e, neste
âmbito, coloca a tónica no papel e no contributo dos Fundos
Estruturais, em especial do Fundo Social Europeu.

4.4.
Paralelamente à articulação acima evocada (ponto 4.2)
e à prioridade dada aos investimentos em capital humano, em
conjugação com a simplificação das orientações e o apoio
consagrado às orientações que deram provas da sua eficácia na
anterior EEE, deverá promover-se os elementos inovadores
introduzidos nas orientações da nova geração. Em concreto,
trata-se de empreender as acções seguintes:

4.4.1.
Uma orientação deverá ser consagrada à intensificação das medidas preventivas e activas a favor dos desempregados de longa duração, dos inactivos, dos deficientes, das
mulheres, dos jovens e das minorias étnicas, com o fito de
remover os obstáculos que os impedem de entrar e de
permanecer no mercado de trabalho e de aceder a postos de
trabalho viáveis. Igualmente importante é averiguar o mais
rapidamente possível quais as necessidades dos desempregados
e lançar programas de acompanhamento e de reintegração.

4.4.1.1.
No que se refere às pessoas com deficiência (1), é
necessária uma abordagem institucional integrada, que preveja
designadamente um reforço da orientação 7 para o emprego,
vigorosos dispositivos de encorajamento para os empregadores
que lhes dêem emprego e a criação do ambiente propício para
se iniciarem nas tecnologias modernas.

( 1)

JO C 241 de 7.10.2002.

4.4.3.1.
No que respeita à questão mais específica do
espírito empresarial , o Comité relembra os seguintes pontos:
—

É a actividade empresarial independente que está realmente na origem da criação de postos de trabalho.

—

As pequenas empresas são muitas vezes caracterizadas
pela sua alta intensidade de mão-de-obra e criam relativamente mais postos de trabalho que as grandes empresas,
que têm geralmente uma estrutura em que a presença do
capital é mais intensa.

—

O simples aumento do número de PME na UE não
constitui em si um indicador suficiente para o êxito desta
política.

—

É necessário assegurar que aumente o número das PME e
que os trabalhadores não se vejam forçados a optar por
uma actividade independente só porque o mercado de
trabalho clássico não lhes oferece a possibilidade ou a
perspectiva de emprego assalariado (2).

—

O CESE recorda que as empresas dos sectores de actividade tradicionais são ainda as principais criadoras de
emprego, pelo que é necessário que sejam integradas nas
políticas comunitárias e nacionais de apoio às empresas.

—

Deve-se trazer melhorias qualitativas em matéria de
criação de empresas, dotando os candidatos a empresários
de uma formação apropriada e oferecendo-lhes serviços
de acompanhamento.

4.4.4.
Deveria ser criada uma outra orientação para a gestão
dos fluxos migratórios (3) e para a integração dos imigrantes
na sociedade mediante o emprego.

(2 ) JO C 368 de 20.12.1999, ponto 3.2.
(3 ) JO C 125 de 27.5.2002, ponto 4.1.12.
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4.4.4.1.
O CESE entende que a UE deve formular uma
política comum em matéria de migração, dada a estreita
interligação entre as migrações, a imigração ilegal e o trabalho
não declarado. No que à EEE diz respeito, o CESE defende a
integração dos imigrantes no mercado de trabalho regular, já
que isso pode contribuir para a concretização dos objectivos
de Lisboa e para a coesão social.

4.4.4.2.
Nesta linha de pensamento, o CESE associa-se ao
princípio adoptado pela Comissão de não discriminação
dos trabalhadores provenientes de países terceiros, embora
considere que esta abordagem deve ser secundada por uma
gestão clara e idónea da imigração e pela adopção de medidas
eficazes de combate ao trabalho não declarado.

4.4.5.
Finalmente, o desaparecimento das desigualdades
regionais no campo do emprego constitui também uma
prioridade para a qual devia reservar-se uma orientação no
âmbito da EEE.

4.4.5.1.
Segundo o Comité, tal orientação deveria ser
centrada na mobilização dos Estados-Membros, dos parceiros
sociais e das autarquias locais.

4.5.
O CESE contesta o argumento das «armadilhas de
pobreza» invocado pela Comissão ( 1), pois considera que esta
afirmação é de carácter demasiado geral (2).

4.6.
O CESE regozija-se com o alto grau de prioridade
concedido à redução dos acidentes de trabalho ( 3) e que deverá
também ser resolvido nos Estados-Membros.

4.7.
O CESE aprova e apoia a Comissão quando esta
considera que a mobilização de todos os actores, da sociedade
civil e das ONG será também favorecida no quadro da
estratégia do emprego e quando afirma querer criar as
condições para esta participação (4).

( 1) Ponto 2.2.2 da comunicação.
( 2) Nos Estados-Membros, a experiência demonstra que estas
situações só se apresentam em casos muito especiais e existem,
por outro lado, disposições jurídicas que permitem recusar
pedidos abusivos nesta matéria. O CESE teme que tomem esta
asserção para reduzir o conjunto das prestações de segurança
social nos países da União.
( 3) Última proposta do ponto 2.2.7 da Comissão.
( 4) Esta orientação é a consequência lógica do exemplo positivo
da implicação dos parceiros socioeconómicos nos comités de
acompanhamento dos fundo estruturais. Estes interlocutores do
mundo social e económico consideram também que participar no
debate nacional sobre a EEE constitui um desafio que lhes compete
enfrentar. Por tal motivo sentem-se directamente interpelados pela
temática da «economia social» (ponto 2.2.11), pela prossecução do
objectivo «Coesão e mercado do trabalho inclusivo» ou pela
transposição e governação a nível local.
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5. Conclusões e propostas
5.1.
O CESE concorda com os três objectivos conexos da
nova EEE, a saber:
—

pleno emprego;

—

qualidade e produtividade no trabalho;

—

coesão e um mercado de trabalho inclusivo.

Observa que é da maior importância convertê-los em orientações precisas nos Estados-Membros.
5.2.
Para manifestar esse seu acordo e apresentar as suas
propostas, o CESE teve em conta diversos factores, tais como:
—

o aumento do emprego e pleno emprego;

—

a actual conjuntura de abrandamento económico;

—

o salto da Europa alargada;

—

a tendência duradoura para o envelhecimento da população;

—

a continuação, apesar de uma ligeira melhoria, das
desigualdades entre os géneros.

5.3.
O CESE considera que os investimentos em capital
humano e o desenvolvimento do conceito de aprendizagem
ao longo da vida constituem factores essenciais para alcançar
os objectivos da nova EEE. Especialmente no que se refere a
esta aprendizagem, o CESE propõe que sejam fixados, no
âmbito da EEE, objectivos quantitativos mais ambiciosos do
que os previstos até 2010 (5).
5.4.
O propósito de tornar o trabalho economicamente
compensador evidencia a complexa interligação entre protecção social e emprego, bem como a necessidade de criar
sinergias entre sectores de política que se influenciem entre si
(por exemplo, fiscalidade, política de prestações sociais, saúde
e segurança no trabalho).

(5 ) «Para 2010, a taxa média de participação na educação e formação
ao longo da vida na UE deveria ser de pelo menos 15 % da
população adulta na idade de trabalhar (fatia de idade de 25 a
64 anos); em nenhum país a taxa de participação deveria ser
inferior a 10 %» (COM(2002) 629 final, designadamente o
ponto 59). «O CESE considera que é necessário modificar, no
sentido de uma extensão do seu alcance, o critério de referência
europeu proposto para a aprendizagem ao longo da vida. Prever
que em 2010, o país que actualmente é o menos performante
deveria tomar o lugar do que é hoje o mais performante
constituiria um objectivo tão audacioso como necessário»
(ponto 3.6.1 de um parecer do CES em elaboração sobre o
documento COM(2002) 629 final («Critérios de referência europeus para a educação e a formação»).
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5.4.1.
Neste contexto, o CESE propõe que a UE preveja
incentivos para apoiar financeiramente os desempregados que
participam em acções de educação/formação (aprendizagem
ao longo da vida). Como é evidente, esses incentivos deverão
ser concedidos para além do subsídio de desemprego pago
pelo Estado de residência do desempregado. Para este efeito,
poder-se-ia apelar aos recursos do Fundo Social Europeu .
5.5.
O CESE concorda com o destaque dado à política de
imigração na nova EEE e propõe que a UE lhe dê prioridade
no âmbito do desenvolvimento de uma política unitária
comum em matéria de imigração.
5.6.
Os Estados-Membros deverão comprometer-se a libertar os recursos, administrativos mas também financeiros
(muito embora em alguns casos seja indispensável a restruturação das despesas públicas), necessários para apoiar a realização da nova EEE.
5.6.1.
Por este motivo, os parlamentos nacionais deveriam
participar nas actividades relacionadas com a EEE. Debatendo
e adoptando os planos nacionais de acção em matéria de
emprego, no âmbito dos orçamentos anuais que os Estados
lhes consagram, melhorariam certamente a qualidade da
política do emprego, contribuindo para que esta se integre
melhor nas demais políticas nacionais e comunitárias.

6.6.2003

5.7.
O CESE propõe que seja dado seguimento imediato à
proposta dos parceiros sociais relativa à cooperação tripartida
para o crescimento e o emprego, bem como à subsequente
proposta da Comissão Europeia de realizar uma cimeira social
tripartida antes do Conselho Europeu da Primavera.
5.8.
O CESE concorda com os objectivos quantitativos
propostos para a nova EEE até 2010 e considera necessário
fixar patamares intermédios nacionais que deverão ser definidos pelos Estados-Membros e avaliados sistematicamente no
âmbito do método aberto de coordenação.
5.9.
Segundo o CESE, uma política integrada propícia à
criação de empregos de qualidade e sustentáveis, exige condições favoráveis ao desenvolvimento do espírito empresarial
e, consequentemente, à constituição de empresas de todas as
espécies. Convida, pois, os Estados-Membros e a Comissão a
desenvolver para cada caso uma acção precisa e estruturada.
Tendopresente o principal objectivo de criar postos de trabalho
sustentáveis e de maior qualidade, o CESE insiste especialmente
na importância de facilitar a aplicação efectiva das recomendações da Carta Europeia das Pequenas Empresas, bem como
no apoio a dar a estas empresas e às sociedades de pessoas
(cooperativas, associações e mútuas).

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH

6.6.2003

PT

Jornal Oficial da União Europeia

ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social Europeu

A seguinte alteração foi rejeitada obtendo um quarto dos votos expressos:

Ponto 4.4.2
Alterar da seguinte forma:
«... Deve-se também estabelecer uma orientação destinada à reconversão progressiva do trabalho não declarado em
emprego legal e da “economia da sombra” em actividades económicas regulares, operação que apenas se poderá
efectivar com uma simplificação dos processos e com redução da fiscalidade profissional.»
Justificação
A redução da fiscalidade em todos os tipos de trabalho significaria uma redução muito acentuada das receitas
públicas, na medida em que os impostos teriam de ser suprimidos por forma a tornar o trabalho não declarado
pouco compensador. Se os impostos fossem reduzidos apenas nos sectores em que o trabalho não declarado era
mais frequente, seria necessário subsidiar ramos inteiros da indústria. Isso provocaria distorções totalmente
inaceitáveis da concorrência entre sectores.
Resultado da votação
Votos a favor: 41, votos contra: 48, abstenções: 8.
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Parâmetros de referência europeus para a
educação e a formação: seguimento do Conselho Europeu de Lisboa»
(COM(2002) 629 final)
(2003/C 133/10)
Em 20 de Novembro de 2002, a Comissão decidiu, em conformidade com o disposto no artigo 262.o do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre
«Parâmetros de referência europeus para a educação e a formação: seguimento do Conselho Europeu de
Lisboa».
A Secção Especializada de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania, incumbida da preparação dos
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 4 de Março de 2003, sendo relator Christoforos Koryfidis.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por 101 votos a favor e 1 abstenção, o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
O objectivo estratégico estabelecido pelo Conselho
Europeu de Lisboa em Março de 2000, de até 2010 transformar
a Europa «na economia baseada no conhecimento mais
dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um
crescimento económico sustentável, com mais e melhores
empregos, e com maior coesão social (1)», determinou de
maneira decisiva a dinâmica da cooperação europeia mais
estreita nos domínios da educação e da formação.

1.2.
Essa cooperação ( 2) — que era absolutamente necessária não só para a consecução dos objectivos de Lisboa, mas
também, de um modo mais geral, na perspectiva da integração
europeia — institui, até este momento, os seguintes elementos
de referência importantes:
—

um acordo ( 3) entre os chefes de Estado e de governo
sobre um conjunto de objectivos concretos comuns para
os sistemas de educação e formação na Europa, com base
no princípio mais amplo da aprendizagem ao longo da
vida;

—

um relatório (4) sobre «os objectivos futuros concretos
dos sistemas de educação e formação»;

—

um novo objectivo geral ( 3): «fazer destes sistemas uma
referência mundial de qualidade, até 2010»;

( 1) Conclusões do Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março
de 2000, ponto 5.
( 2) Esta cooperação também inclui os países candidatos.
( 3) Conclusões do Conselho Europeu de Barcelona de 15 e 16 de
Março de 2002, ponto 43.
( 4) Documento do Conselho 6365/02 de 14 de Fevereiro de 2001.

—

um programa de trabalho pormenorizado ( 5) para o
seguimento do relatório relativo aos objectivos concretos
dos sistemas de educação e formação, o qual estabelece,
entre outros, as modalidades de aplicação do método
aberto de coordenação neste domínio, e convida a
Comissão e o Conselho a apresentarem ao Conselho
Europeu da Primavera de 2004 um relatório conjunto
intercalar sobre os progressos realizados na respectiva
execução.

1.3.
Através da presente comunicação, a Comissão pretende
colmatar uma lacuna real, a inexistência de parâmetros de
referência europeus concretos para fazer avançar o referido
programa e mais concretamente para quantificar os progressos
realizados em relação a cada meta específica, com base num
sistema objectivo de avaliação comparativa.
1.4.
Saliente-se que, nos termos dos artigos 149.o e 150.o
do Tratado da União Europeia, os Estados-Membros são
plenamente responsáveis pelo conteúdo e organização dos
respectivos sistemas de educação e formação. Por conseguinte,
incumbe aos Estados-Membros a responsabilidade pelas acções
tendentes a alcançar os objectivos educativos comuns e a
dar seguimento aos objectivos pertinentes de Lisboa. Neste
contexto, o método aberto de coordenação no domínio do
ensino e da formação não tem o mesmo conteúdo conceptual
nem as mesmas vertentes na prática que tem noutras áreas de
política da UE (por exemplo, no sector económico ou no
sector do emprego).
1.4.1.
Esta constatação, em termos gerais, não esvazia de
conteúdo a proposta da Comissão em debate relativa a um
papel europeu e uma dimensão europeia nas questões da
educação, da formação e, de um modo especial, da aprendizagem ao longo da vida. Pelo contrário, exprime uma dinâmica.
Uma dinâmica vigorosa que ultimamente tem vindo a desenvolver-se na União no sentido da concretização dos objectivos
de Lisboa. Uma dinâmica que, em muitos casos, tende a

(5 ) COM(2001) 501 final.
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superar os obstáculos e as limitações institucionais existentes
que não permitem dar resposta às exigências dos tempos de
hoje (1), isto é, às exigências do lugar que a Europa ocupa no
mundo e do papel que lhe cabe na instauração de um equilíbrio
mundial, novo e moderno, a nível político, económico, social
e tecnológico. Uma dinâmica, enfim, que tem simultaneamente
como fonte impulsionadora e como objectivo o conhecimento,
as políticas e os instrumentos com ele relacionados e, por
extensão, a educação.

2.

A proposta da Comissão

2.1.
Através da proposta em apreciação, a Comissão convida o Conselho a adoptar até Maio de 2003 (2) os seguintes
parâmetros de referência europeus:
—

—

Até 2010, os Estados-Membros deverão reduzir os níveis
de abandono escolar precoce, no mínimo, para metade,
com referência à taxa registada no ano de 2000, por
forma a atingir uma taxa média na UE igual ou inferior a
10 %.
Até 2010, os Estados-Membros terão reduzido pelo
menos a metade o desequilíbrio entre homens e mulheres
nos diplomados nas áreas da Matemática, Ciências e
Tecnologias, assegurando simultaneamente um aumento
global significativo do número total de diplomados em
relação ao ano de 2000.

—

Até 2010, os Estados-Membros deverão garantir, na UE,
uma percentagem média igual ou superior a 80% de
cidadãos de 25-64 anos com habilitações mínimas correspondentes ao ensino secundário.

—

Até 2010, a percentagem de alunos de 15 anos com fraco
aproveitamento escolar em leitura, Matemática e Ciências
será reduzida, no mínimo, para metade, em cada Estado-Membro.

—

Até 2010, o nível médio europeu de participação na
aprendizagem ao longo da vida deverá ser equivalente,

( 1) Um bom exemplo disso é o primeiro ponto das conclusões
aprovadas pelo Conselho em 14 de Fevereiro de 2002 (JO C 58
de 5.3.2002, p. 1): «Cabe ao Conselho, aos Estados-Membros e à
Comissão, cada um na sua esfera de competências, a responsabilidade de garantir os resultados do trabalho de seguimento. Incumbe
ao Conselho, em cooperação com a Comissão, a responsabilidade
de deliberar sobre os principais temas dos objectivos de educação
e formação, bem como sobre a pertinência da utilização de
indicadores, análises pelos pares, intercâmbio de boas práticas e
critérios de referência e sobre os casos em que se deverá recorrer
a tais instrumentos».
( 2) A fixação de um prazo visa assegurar que estes parâmetros sejam
tidos em consideração no relatório intercalar sobre a execução do
programa de trabalho pormenorizado relativamente aos objectivos dos sistemas de ensino e de formação na Europa, que a
Comissão e o Conselho deverão apresentar à cimeira da Primavera
de 2004 a pedido do Conselho Europeu.
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no mínimo, a 15 % da população adulta em idade activa
(25-64 anos), não devendo em nenhum país ser inferior
a 10 %.

2.2.
Simultaneamente, a Comissão salienta como sexto
parâmetro de referência (o primeiro, em termos de prioridade)
a realização do objectivo de Lisboa de assegurar um aumento
anual substancial do investimento «per capita» em recursos
humanos e, a este respeito, convida os Estados-Membros a
fixarem parâmetros de referência transparentes ( 3), que deverão
ser comunicados ao Conselho e à Comissão, tal como previsto
no programa de trabalho pormenorizado sobre os objectivos
dos sistemas de educação e formação.

2.3.
A Comissão fundamenta a sua proposta com vista à
adopção, pelo Conselho, destes seis parâmetros de referência
europeus, com:
—

os motivos concretos que a levaram a optar pela aplicação
dos referidos parâmetros de referência a nível europeu (4);

—

uma explicação do modo como são determinados os
indicadores utilizados no processo de acompanhamento
em relação a cada objectivo (5);

—

um modelo concreto para avaliação dos progressos (6);

—

uma delimitação conceptual do método aberto de coordenação e do modo como este deverá ser aplicado no
domínio da educação (7).

3. Observações na generalidade
3.1.
Num conjunto de pareceres sobre educação, formação
e aprendizagem ao longo da vida (8), o CESE salientou a
importância da cooperação no domínio da educação para a

(3 ) Parâmetros de referência nacionais que os Estados-Membros
adoptaram nestes sectores, como é evidente, numa base voluntária.
(4 ) Ponto 1.3 e, em especial, os pontos 21 e 23 do COM(2002) 629
final.
(5 ) Pontos 16, 17 e 18 do COM(2002) 629 final.
(6 ) Ponto 16 do COM(2002) 629 final.
(7 ) Pontos 14 e 15 do COM(2002) 629 final.
(8 ) Inclusivamente, além dos mencionados abaixo, pontos 4.10 e
4.11, do parecer sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho
e ao Parlamento Europeu — Plano de acção eLearning: Pensar o
futuro da educação» (JO C 36 de 8.2.2002), pontos 3.2 e 3.5.3 do
parecer sobre o documento de trabalho dos serviços da Comissão
«Promover a aprendizagem das línguas e a diversidade linguística»
(JO C 85 de 8.4.2003) e 3.5 do parecer sobre a proposta de
decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um
programa para o reforço da qualidade no ensino superior e a
promoção da compreensão intercultural através da cooperação
com países terceiros (Erasmus World) (2004-2008).
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realização dos grandes objectivos actuais da União. Desses
pareceres destacam-se os seguintes:

—

—

—

O parecer ( 1) referente ao Livro Branco (2) sobre a educação e a formação — Ensinar e aprender: rumo à
sociedade cognitiva, onde o CESE considera, entre outros,
que «[...] ο objectivo de modernização e de revalorização
dos sistemas de educação e de formação e, sobretudo, a
meta do acesso à sociedade cognitiva, não podem ser
alcançados nem pelas abordagens, estratégias ou investigações desenvolvidas isoladamente pelos Estados-Membros, nem através de debates, inquéritos ou soluções
vindos de cima, antes terão de provir forçosamente de
um esforço social global, consciente e sistemático. Esse
esforço social articular-se-á numa instância coordenadora
comum e aceite pelos parceiros, através de processos
também comuns e aceites pelos parceiros, por forma a
conciliar os antagonismos, bem como mediante objectivos compartilhados, claros e bem aceites a realizar a
médio prazo. A coordenação desse esforço social de
acesso à sociedade cognitiva terá de caber forçosamente
à UE e às suas instituições, nomeadamente à Comissão».

O parecer de iniciativa intitulado «A dimensão europeia
da educação: natureza, conteúdo e perspectivas» (3), no
qual «[...] o Comité solicita que se avance mais rapidamente na via traçada pelo Conselho Europeu extraordinário de Lisboa. No seu entender, é também necessário
envidar esforços globais para definir claramente os conceitos, mas também as responsabilidades e os papéis nos
diferentes níveis da acção educativa. Propõe, finalmente,
um acompanhamento e uma avaliação permanentes, em
que solicita a sua própria participação, e nos quais está
pronto a comprometer-se».

Por último, o parecer (4) sobre o Memorando da Comissão
sobre Aprendizagem ao Longo da Vida, onde o CESE
declara que «espera que os novos sectores educativos,
como o da aprendizagem ao longo da vida, e os que
dizem respeito à sociedade da informação e à nova
economia se tornem objectivos do Espaço Europeu da
Educação e da Cultura. Recomenda igualmente a sua
promoção, no âmbito de um método de coordenação
aberto e de avaliações comparativas regulares».

3.2.
Tendo em conta estas suas posições, o CESE é claramente favorável à proposta da Comissão relativa à definição
de parâmetros de referência europeus no domínio da educação.

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

JO C 295 de 7.10.1996, ponto 2.3.
COM(95) 590 final.
JO C 139 de 11.5.2001, ponto 2.4.
JO C 311 de 7.11.2001, ponto 3.4.1, último ponto.
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Considera, nomeadamente, que esta proposta representa mais
um passo no árduo e moroso esforço de desenvolvimento de
um diálogo europeu tendo em vista o esclarecimento dos
conceitos educativos, bem como a identificação e a convergência dos objectivos educativos. Estes esforços terão de ser ainda
intensificados, pois a consecução dos objectivos de Lisboa,
com os quais o processo está directamente associado, requer
sistemas educativos modernos e objectivos educacionais
comuns de alto nível.
3.3.
Nestas condições e no intuito de assegurar, por um
lado, a operacionalidade da proposta e, por outro, que esta
possa contribuir o mais possível para a concretização dos
grandes objectivos da União, o CESE:
—

considera que a proposta da Comissão ( 5) relativa à
aplicação do método aberto de coordenação no domínio
da educação é simultaneamente ambiciosa e realista;

—

considera, igualmente, que o modelo proposto ( 6) para o
acompanhamento dos progressos é eficaz, tanto no que
se refere à pesquisa e apresentação de dados concretos
comparáveis caso a caso, como no que se refere à imagem
global que a União transmite ao mundo também no
domínio da educação;

—

por último, considera necessária a decisão ( 7) de não
traduzir, nesta fase, os parâmetros de referência europeus
propostos em parâmetros nacionais.

3.4.
O CESE concorda, ainda, com os seis parâmetros de
referência europeus (8) concretos que a Comissão propõe para
aprovação do Conselho ao abrigo dos artigos 149.o e 15.o do
Tratado CE. No entanto, chama a atenção para uma importante
lacuna que advém do facto de não terem sido abrangidos todos
os aspectos acordados (Conselho — reunião de 14 de Fevereiro
de 2002) relativamente aos três objectivos estratégicos e ao
programa pormenorizado de aplicação dos treze objectivos
conexos.
3.4.1.
Neste contexto, e uma vez que já foi realizado o
respectivo trabalho preparatório, o CESE entende que é
indispensável acrescentar aos parâmetros de referência europeus em análise, pelo menos, os objectivos conexos do
objectivo estratégico 3 (Abrir ao mundo exterior os sistemas
de educação e formação) ( 9).

(5 ) COM(2002) 629 final, ponto 1.2.
(6 ) COM(2002) 629 final, ponto 1.2 e COM(2001) 501 final,
ponto 4.
(7 ) COM(2002) 629 final, ponto 23.
(8 ) Investimento, abandono escolar precoce, diplomados em Matemática, Ciências e Tecnologias, conclusão do ensino secundário,
competências-chave, aprendizagem ao longo da vida.
(9 ) Este objectivo estratégico tem como objectivos conexos:
— o reforço das ligações com o mundo do trabalho, a investigação e a sociedade em geral;
— o desenvolvimento do espírito empresarial;
— a melhoria da aprendizagem de línguas estrangeiras;
— o aumento da mobilidade e dos intercâmbios;
— o reforço da cooperação europeia (ver conclusões do Conselho
(JO C 58 de 5.3.2002, p. 1)).
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3.4.2.
A justificação para esta proposta do CESE é simples
e clara: o reforço das ligações com o mundo do trabalho, a
investigação e a sociedade em geral; o desenvolvimento do
espírito empresarial; a melhoria da aprendizagem de línguas
estrangeiras; o aumento da mobilidade e dos intercâmbios, e o
reforço da cooperação europeia constituem, também eles,
pré-requisitos muito importantes para a concretização dos
objectivos de Lisboa e, consequentemente, qualquer atraso na
sua promoção atrasa também a realização destes objectivos.

3.4.3.
Para o acompanhamento do progresso nos casos
supracitados, podem também ser aproveitados como indicadores-chave, entre outros, os indicadores correspondentes utilizados nas orientações para a política de emprego.
3.5.
O CESE insiste sobretudo na questão da aprendizagem
ao longo da vida e na sua contribuição para a concretização
dos objectivos de Lisboa. Considera que o processo de
realização do objectivo estratégico da União até 2010 está
relacionado e diz respeito principalmente aos cidadãos já
ingressados no mercado de trabalho. Na prática, isso significa
que deverão ser introduzidas metas mais ambiciosas no que se
refere à participação dos cidadãos na aprendizagem ao longo
da vida, deverão ser feitas intervenções mais integradas neste
domínio e, consequentemente, deverão ser disponibilizadas
verbas suficientes para um desenvolvimento mais rápido de
uma sociedade do conhecimento.

3.5.1.
No contexto dos parâmetros de referência europeus,
uma das medidas para garantir o eficaz funcionamento da
aprendizagem ao longo da vida tem que ver com o modo
como esta se relaciona com a educação escolar e a investigação ( 1). Para o CESE a aprendizagem ao longo da vida e a
educação escolar têm de ser vistas como fazendo parte
do mesmo sistema. Este sistema tem, também, de ligar a
aprendizagem ao longo da vida à investigação, o que significa
que têm de ser desenvolvidas com um lógica uniforme, isto é,
como um sistema global, sempre que possível, adoptando uma
abordagem coerente e complementar.

3.5.2.
Neste contexto, o CESE considera que o parâmetro
de referência europeu proposto para a aprendizagem ao
longo da vida deverá ser alterado de modo a tornar-se mais
ambicioso. Um objectivo que preveja que se fará chegar o país
actualmente com o menor nível de desempenho, até 2010, ao
nível correspondente ao país com o maior índice de desempenho relativo é um objectivo ambicioso mas também necessário.

3.5.3.
Assinale-se que, nas novas condições em que operam
os cidadãos (globalização, novas tecnologias, rápida evolução
das ciências, competitividade, desenvolvimento sustentável e
duradouro, etc.), a aprendizagem ao longo da vida constitui
uma necessidade para todos os cidadãos, independentemente
do seu nível de qualificações. Consequentemente, sem deixar
para trás o esforço tendente a garantir a participação na
aprendizagem ao longo da vida das pessoas com os níveis de
qualificações mais baixos (2), há que facultar também essa
participação, sempre que possível, a todos os outros cidadãos,
designadamente certificando as competências adquiridas em
tipos informais de educação.

3.6.
O CESE considera que deve ser igualmente definido
um parâmetro de referência europeu relativo à despesa pública
com a educação, em percentagem do PIB. Conseguir alcançar,
até 2010, uma percentagem mínima equivalente à actual
média da União (5 %) é um objectivo susceptível de criar
tendências de progresso correspondentes às exigências do
objectivo estratégico de Lisboa.

3.7.
Vale a pena assinalar que os dados da comunicação
dizem respeito aos 15 Estados-Membros. Depois de Copenhaga, o CESE interroga-se se será exequível alargar o âmbito
dos parâmetros de referência europeus da educação por forma
a abarcar também os novos Estados-Membros. Seja como for,
o CESE salienta a necessidade de a Comissão recorrer a
procedimentos que garantam a suave incorporação dos novos
Estados-Membros em todo o sistema de parâmetros de
referência.

3.8.
O CESE aprecia o trabalho realizado até este momento
com os indicadores pelo respectivo grupo permanente criado
pela Comissão. Aponta, porém, como facto extremamente
negativo a inexistência de indicadores em áreas como a
integração europeia ou a familiarização com as novas tecnologias de informação e de comunicação. Esta lacuna agravou o
défice há algum tempo existente nos sistemas educativos
nacionais relativamente a uma dimensão europeia na educação.
Considera, portanto, que já se torna necessário avançar para a
criação de um enquadramento científico único, a nível europeu, que cubra todas as necessidades relacionadas com os
indicadores de interesse europeu.

3.9.
Os objectivos de Lisboa incluem também alguns
objectivos qualitativos que são particularmente importantes
mas que não estão contemplados na proposta da Comissão, a
saber:
—

( 1) Para mais informação ver, ponto 4.2 do parecer sobre o «Memorando sobre a aprendizagem ao longo da vida», JO C 311 de
7.11.2001. Ver ainda JO C 85 de 8.4.2003, ponto 3.5.3, que reza:
«O CESE exorta à cooperação transfronteiriça, ao nível dos jardins
de infância, entre pais, educadores/educadoras e professores/
/professoras. A sensibilização para a aprendizagem das línguas
deve começar muito cedo e as bases da aprendizagem ao longo
da vida têm de ser lançadas na idade pré-escolar».
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a transformação das escolas e dos centros locais de
formação em centros de aprendizagem polivalentes,
acessíveis a todos, utilizando os métodos mais apropriados para abordar um vasto leque de grupos-alvo, e

(2 ) Ver ponto 59 do COM(2002) 629 final.
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a criação de parcerias de aprendizagem entre escolas,
centros de formação, firmas e unidades de investigação
para benefício mútuo.

3.9.1.
Esta observação tem por objectivo chamar a atenção
para a necessidade de dar especial ênfase ao desenvolvimento
de indicadores qualitativos.
3.9.2.
Nesses indicadores qualitativos, o CESE inclui indicadores relativos à autonomia das escolas e ao modo como
estas respondem ao desafio da descentralização, bem como
indicadores relacionados com medidas compensatórias desti-

6.6.2003

nadas a atenuar as disparidades regionais ou as disparidades
relacionadas com necessidades sociais e individuais especiais.
4. Observações na especialidade
4.1.
O CESE considera positiva a intenção de aumentar os
investimentos na educação, mas entende que a imagem
apresentada não é clara. Assim, propõe que os dados relativos
aos investimentos sejam desagregados por aluno, nível de
ensino e sector de educação, em conjugação com uma
discriminação entre despesas fixas e não fixas.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho
e ao Parlamento Europeu — Para um instrumento juridicamente vinculativo das Nações Unidas
destinado a promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência»
(COM(2003) 16 final)
(2003/C 133/11)
Em 24 de Janeiro de 2003, a Comissão decidiu, em conformidade com o disposto no artigo 262.o do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a
comunicação supramencionada.
A Secção Especializada do Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania, incumbida da preparação dos
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 4 de Março de 2003, sendo relator M. Cabra de Luna.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por 98 votos a favor, sem votos contra e 2 abstenções, o seguinte parecer.

1.

Observações na generalidade

1.1.
O Comité Económico e Social Europeu acolhe positivamente a Comunicação da Comissão Europeia «Para um instrumento juridicamente vinculativo das Nações Unidas destinado
a promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas
com deficiência» e declara o seu apoio absoluto a alguns dos
pontos principais contidos na mesma.
1.2.
O valor acrescentado de um instrumento juridicamente
vinculativo das Nações Unidas é o de reconhecer que as
pessoas com deficiência têm o direito de desfrutar de todos os

direitos e liberdades garantidos internacionalmente, sem serem
objecto de discriminação por motivo da deficiência.

1.3.
Convenções temáticas já adoptadas, como a Convenção sobre os Direitos da Criança (CRC), a Convenção sobre
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres (CEDAW) ou a Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Racial (CERD), deram
provas de valor acrescentado e complementaridade em relação
aos instrumentos em vigor em matéria de direitos humanos,
sobretudo os Pactos Internacionais sobre os Direitos Civis e
Políticos e sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais.
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1.4.
Um novo instrumento juridicamente vinculativo das
Nações Unidas não teria como objectivo criar nova legislação,
mas sim adaptar a aplicação dos direitos humanos às pessoas
com deficiência, o que contribuiria para promover a noção de
que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que
todos os outros cidadãos.
1.5.
Um instrumento vinculativo das Nações Unidas estabeleceria regras de conduta concretas para que os Estados
garantissem às pessoas com deficiência o exercício efectivo
dos direitos humanos em igualdade de condições e enunciaria
claramente a pertinência e aplicação dos princípios gerais dos
direitos humanos às pessoas com deficiência.
1.6.
Na base de qualquer futuro instrumento juridicamente
vinculativo deve estar o princípio da não discriminação. A
igualdade de acesso aos direitos humanos pode ser garantida
assegurando que as pessoas deficientes não sofram discriminação por motivo da sua deficiência. O instrumento vinculativo deve proteger as pessoas com deficiência da discriminação
no acesso aos direitos humanos e no seu usufruto. É necessário
prevenir a discriminação directa e indirecta, sendo esta última
de extrema importância se se pretende alcançar um nível de
tratamento efectivamente igual para as pessoas com deficiência.
1.7.
O CESE aplaude a decisão de implicar em todo o
processo ONG representativas das pessoas com deficiência
aprovadas pela comissão ad hoc.
1.8.
O CESE considera, aliás, que talvez não baste a
afirmação dos direitos destas pessoas se não se criarem
condições objectivas para garantir possibilidades reais para o
seu exercício.
Assinale-se, em particular, que em muitos casos o direito das
pessoas com deficiência à integração na sociedade se realiza
por meio de iniciativas e de organizações específicas. Por
exemplo, o direito ao trabalho pode concretizar-se através de
programas de oferta de emprego, o direito à educação através
de actividades de apoio específicas, o direito de autonomia
residencial através de adaptações apropriadas e tecnologicamente avançadas do domicílio da pessoa com deficiência ou
da sua família.

2.

Observações na especialidade

2.1.
Considera o CESE que a protecção proporcionada
pelos actuais instrumentos internacionais em matéria de
direitos humanos não é adequada às pessoas com deficiência.
O Comité apoia o abandono da velha abordagem médica e a
sua substituição por uma abordagem social baseada nos
direitos humanos, que dê maior importância à identificação e
supressão dos diversos obstáculos à igualdade de oportunidades e privilegie a plena participação das pessoas com deficiência
em todas as esferas da vida.
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2.2.
O CESE apoia a declaração da presidência dinamarquesa, em nome da União Europeia, na reunião da Terceira
Comissão da 57.a sessão da Assembleia-Geral das Nações
Unidas de 3 de Outubro de 2002 ( 1), a qual reconhece
a utilidade de um instrumento internacional juridicamente
vinculativo de promoção e protecção dos direitos das pessoas
com deficiência.
2.3.
O CESE entende que se deve optar por uma abordagem
com duas vertentes e concorda com a afirmação contida na
declaração da presidência dinamarquesa (1) de que «a UE está
firmemente convicta da importância fundamental de integrar
cada vez mais a perspectiva da deficiência na aplicação dos
actuais tratados das Nações Unidas em matéria de direitos
humanos e nos mecanismos de supervisão dos mesmos». A
elaboração de uma nova convenção não deve ser vista
como uma alternativa a este processo, mas antes como um
complemento necessário. Como afirmam Quinn e Degener (2),
uma convenção especificamente sobre as pessoas com deficiência poderia ser o melhor catalisador da questão da deficiência
nos actuais mecanismos de supervisão do cumprimento das
convenções e uma tal convenção poderia consolidar, em vez
de minar, os actuais instrumentos no domínio das pessoas
com deficiência.
2.4.
O CESE considera que o instrumento juridicamente
vinculativo deveria ser uma convenção. As outras opções,
como um protocolo facultativo aos actuais tratados das Nações
Unidas, permitem uma protecção muito mais limitada e
transmitirão a mensagem de que as pessoas com deficiência
merecem um nível inferior de protecção dos seus direitos
humanos do que os outros grupos sociais.
2.5.
O CESE recomenda que a convenção inclua um artigo
declarando especificamente que os direitos humanos são
universais e abrangem por isso todos os seres humanos,
incluindo as pessoas com deficiência ou com doenças crónicas.
2.6.
O CESE salienta a importância das Regras Gerais das
Nações Unidas sobre Igualdade de Oportunidades para Pessoas
com Deficiência. Embora não sejam juridicamente vinculativas,
estas Regras Gerais, que serão acrescidas em 2004 de elementos
adicionais, estabeleceram padrões que devem ser apoiados e
reforçados pela convenção das Nações Unidas. Esta deve incluir
uma referência às Regras das Nações Unidas afirmando
que qualquer violação ou incumprimento das mesmas será
considerado uma violação dos direitos humanos.
2.7.
O CESE defende que a convenção se baseie nos
princípios e ideias consagrados nas Regras Gerais das Nações
(1 ) Presidência dinamarquesa da UE — Declaração da UE sobre
assuntos sociais na 57.a sessão da Assembleia Geral das Nações
Unidas.
(2 ) Prof. Gerard Quinn e Theresa Degener, «Human Rights and
Disability — The current use and future potential of United
Nations human rights instruments in the context of disability»,
Fevereiro de 2002 — Comissão das Nações Unidas para os
Direitos
Humanos,
http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/
/disability.doc
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Unidas sobre Igualdade de Oportunidades para Pessoas com
Deficiência (1) e no Programa Mundial de Acção para as Pessoas
com Deficiência ( 2). Ao mesmo tempo, deveria reflectir os
princípios básicos do movimento em prol das pessoas com
deficiência e convertê-lo num instrumento operacional, eficaz
e progressivo destinado a promover os direitos humanos das
pessoas com deficiência.
2.8.
O CESE considera que a Convenção, ainda que baseada
em princípios gerais e em valores fundamentais como igualdade, dignidade, liberdade e solidariedade, deve mencionar e
identificar a totalidade dos Direitos Humanos, incluindo os
direitos políticos e civis fundamentais, bem como os direitos
económicos, sociais e culturais. A Convenção deve tornar claro
que os Estados devem tomar medidas para garantir que as
pessoas com deficiência estejam em condições de exercer
realmente os seus direitos. O CESE salienta a importância da
interligação entre as diversas áreas. Um bom exemplo é o dos
transportes: para garantir às pessoas com deficiência o pleno
exercício do seu direito à educação e ao emprego, há que
dispor de um sistema de transportes acessível.
2.9.
No entender do CESE, a Convenção deve ser abrangente
e dar protecção adequada a todas as pessoas com deficiência e
deve, por isso, ter em conta toda a diversidade de casos
possíveis.
2.10.
Para o CESE, o estabelecimento de um sólido mecanismo de supervisão e a definição de disposições de execução
são indispensáveis para o êxito do novo instrumento, juntamente com as disposições contidas na Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres e na Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial.
2.11.
O CESE considera da máxima importância que a UE
assuma um papel de destaque na próxima reunião da comissão
ad hoc e apela a que a presidência da UE promova uma posição
comum entre todos os Estados-Membros e os países candidatos
( 1) Regras Gerais sobre Igualdade de Oportunidades para Pessoas
com Deficiência, adoptadas pela Assembleia Geral das Nações
Unidas, 48.a sessão, resolução 48/96, Anexo, de 20 de Dezembro
de 1993.
( 2) Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, Viena, 14 e 15 de
Junho de 1993. Declaração e Programa de Acção de Viena.
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a apresentar como contribuição formal aos trabalhos da
comissão.
2.12.
O CESE, enquanto representante da sociedade civil
organizada, entende que deve ser activamente envolvido em
toda a actividade da UE neste domínio.
2.13.
Considera igualmente que a UE deve dar o exemplo
na implicação neste processo de organizações representativas
das pessoas com deficiência. Para tal, representantes dessas
organizações a nível nacional ou europeu deveriam ser convidados a participar nas delegações nacionais, assim como na
delegação da UE que participará na próxima reunião da
comissão ad hoc.
2.14.
O CESE apela à Comissão Europeia para que desempenhe um papel activo nas negociações da convenção das
Nações Unidas, com vista a assegurar a coerência entre a nova
convenção e a estratégia da UE em matéria de deficiência, em
especial os artigos 13.o, 21.o e 26.o da Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia. Assim se garantirá igualmente a coerência entre a acção interna e externa da UE na
defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
2.15.
O Comité julga especialmente relevante seguir a
recomendação feita na primeira reunião da comissão ad hoc de
organizar um seminário regional na Europa antes da próxima
reunião.
2.16.
Neste contexto, o CESE recorda a recomendação feita
em anterior parecer ( 3) quanto à necessidade de uma directiva
específica sobre as pessoas com deficiência baseada no
artigo 13.o do Tratado CE, que prevê a possibilidade de
combater a discriminação em todos os domínios da competência da UE.
2.17.
O CESE considera que a acção da UE nos domínios
dos direitos humanos e da cooperação para o desenvolvimento
deve ter em conta os trabalhos a realizar sobre esta convenção
das Nações Unidas. Por isso, deve dar-se maior ênfase aos
direitos humanos das pessoas com deficiência nos relatórios
anuais sobre os direitos humanos elaborados pelo Conselho e
rever-se as medidas comunitárias em matéria de cooperação
para o desenvolvimento com vista a integrar a dimensão da
deficiência.
(3 ) «A integração das pessoas com deficiência na sociedade», JO C 241
de 7.10.2002, pp. 89-97.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao Conselho,
ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões — Programação
dos Fundos estruturais 2000-2006: Avaliação inicial da iniciativa Urban»
(COM(2002) 308 final)
(2003/C 133/12)
Em 14 de Junho de 2002, a Comissão Europeia, em conformidade com o artigo 262.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, decidiu consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a
comunicação supramencionada.
A Secção Especializada da União Económica e Monetária e Coesão Económica e Social, incumbida da
preparação dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer com base no relatório introdutório do
relator B. Di Odoardo, em 6 de Março de 2003.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por unanimidade o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
O documento da Comissão Europeia apresenta uma
primeira avaliação da evolução da iniciativa Urban II, a qual se
centra na revitalização económica e social das zonas urbanas e
subúrbios em crise, a fim de promover um desenvolvimento
urbano sustentável. A referida avaliação surge no seguimento
do documento da Comissão Europeia, de 28 de Abril de
2000, sobre as orientações relativas à referida iniciativa
comunitária ( 1) e apresenta uma perspectiva da situação tal
como se apresenta na conclusão da fase de selecção dos novos
programas. Todos os programas Urban II foram efectivamente
aprovados em finais de 2001.
1.2.
O programa Urban constitui uma das quatro iniciativas
comunitárias no quadro dos fundos estruturais da UE e destina-se a prestar apoio às zonas urbanas em crise. Os três eixos
principais de intervenção são: a recuperação ambiental, a
integração social, a capacidade empresarial e o emprego.
1.3.
A comunicação da Comissão recorda que o segundo
relatório sobre a coesão ( 2) considera que a questão urbana é
fundamental para a coesão económica e social da Europa. Do
mesmo modo, o Parlamento Europeu, na sua resolução sobre
Urban II ( 3), realça que uma abordagem integrada em relação à
política urbana, característica essencial dos programas Urban,
parece ser a única via possível para resolver os problemas das
zonas urbanas.

comunitária de âmbito urbano, podendo ainda servir de
modelo para a definição de políticas nacionais.
2. Aspectos fundamentais da proposta da Comissão
2.1.
Foram seleccionados 70 programas com uma contribuição total do FEDER no valor de aproximadamente 730 milhões de EUR. Os programas abrangem uma população de
cerca de 2,2 milhões de habitantes. Apesar de as dotações
totais para o programa Urban II serem inferiores às do
programa anterior, a intensidade da ajuda, por habitante e por
programa, aumentou. As dimensões relativamente reduzidas
das zonas geográficas abrangidas pelos programas resultam
num nível elevado de financiamento por quilómetro quadrado.
2.2.
Uma das principais novidades do Urban II é a inclusão
de pequenas e médias cidades no programa, tendo sido
abolido, de um modo geral, o limite de população de Urban I
de 100 mil habitantes por cidade. As zonas abrangidas
pelos novos programas têm como único condicionalismo a
existência de, pelo menos, 20 mil habitantes (10 mil em casos
excepcionais).

1.4.
A iniciativa Urban constitui, assim, um dos instrumentos estratégicos para o desenvolvimento de uma política

2.3.
A Comissão salienta o facto de os Estados-Membros
terem podido seleccionar as suas zonas de acordo com as
necessidades e prioridades regionais e locais. Ao mesmo
tempo, graças à adopção de critérios explícitos e objectivos
por parte da Comissão para a identificação das zonas, o
processo de selecção tornou-se mais transparente e existe
uma maior coerência entre os programas e os objectivos
comunitários.

( 1) Comunicação da Comissão aos Estados-Membros, de 28 de Abril
de 2000, 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 II, JO C 141 de 19.5.2000.
( 2) «Unidade da Europa, solidariedade dos povos, diversidade dos
territórios — Segundo relatório sobre a coesão económica e
social», Comissão Europeia (2001).
( 3) JO C 339 de 29.11.2000, pp. 44-47.

2.4.
As zonas abrangidas pelos 70 programas estão equitativamente repartidas entre zonas do objectivo 1 (39 %), zonas
do objectivo 2 (27 %) e zonas exteriores aos principais
objectivos (34 %). Trinta e um programas são implementados
em bairros urbanos, 27 programas envolvem bairros periféricos, oito programas abrangem cidades inteiras de pequena e
média dimensão e quatro programas abrangem zonas mistas
(centrais e periféricas), numa tentativa de melhorar as ligações
entre estes tipos de zonas.
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2.5.
Os programas Urban II intervêm em zonas fortemente
degradadas e que apresentam taxas de desemprego, pobreza,
criminalidade e imigração muito mais elevadas do que a média
comunitária.
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3.2.
Igualmente positiva é a decisão de aumentar o número
de programas admitidos no Urban II de 54 para 70, tal como
proposto pelo CESE.

2.6.
No que diz respeito às prioridades de financiamento, a
análise dos programas seleccionados indica que 40 % do
financiamento programado se destina à revitalização física e
ambiental, 21 % à integração social, 21 % ao desenvolvimento
da capacidade empresarial e do emprego, 8 % ao melhoramento dos transportes e 4 % às tecnologias da informação e
da comunicação.

3.3.
No entanto, é de lamentar a redução das dotações
globais destinadas ao programa Urban, que actualmente ascendem a 743,6 milhões de EUR, em comparação com os
950 milhões de EUR da edição de 1994/1999 (distribuídos
por 118 zonas). Convicto da importância do programa Urban
enquanto instrumento de apoio à política urbana da União, o
Comité considera necessário envidar todos os esforços para
aumentar, no futuro, as dotações do programa comunitário
em causa.

2.7.
A comunicação da Comissão refere que os programas
se basearam numa forte parceria tanto com as autoridades
locais, como com os representantes da sociedade civil, e
salienta o facto de este aspecto constituir uma das características de diferenciação do programa Urban II em relação aos
fundos estruturais. Um terço dos programas tem como
autoridade de gestão uma autarquia local. Para outro terço, a
autarquia local é a entidade essencial, em parceria com o
governo central. Relativamente a 57 dos 70 programas
procedeu-se à consulta dos parceiros locais para a elaboração
do documento de programação.

3.4.
O esforço de simplificação administrativa dos procedimentos Urban também é encarado de forma bastante positiva.
Considera-se acertada a decisão da Comissão tanto no que diz
respeito à utilização de um único fundo de financiamento (o
FEDER), como à criação de uma unidade especializada no
interior da Comissão, o que permitiu adquirir um maior nível
de experiência e conhecimentos específicos no domínio da
revitalização urbana.

2.8.
O programa Urban II mobilizou investimentos globais
no valor de cerca de 1 600 milhões de EUR, representando
mais do dobro dos recursos FEDER. Tal feito foi possível
graças à utilização de recursos adicionais provenientes, em
grande parte, de fontes públicas nacionais e locais. Em
contrapartida, a contribuição do sector privado foi muito
inferior.
2.9.
Particularmente positivos foram os efeitos da simplificação administrativa e dos procedimentos conseguida com o
Urban II. A Comissão considera especialmente positivos quer
a utilização de um único fundo de financiamento (o Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional), quer a criação de uma
única unidade dedicada ao Urban II na Comissão Europeia.
Tais simplificações permitiram definir os programas de forma
particularmente rápida, em comparação com os programas
gerais dos fundos estruturais.
2.10.
Dois por cento das dotações da iniciativa destinam-se
ao intercâmbio de experiências entre as cidades que beneficiam
do programa Urban. Este intercâmbio foi estruturado, pela
primeira vez, sob a forma de um programa comunitário.

3.

Observações na generalidade

3.1.
De uma forma geral, afigura-se extremamente positiva
a decisão da Comissão de dar continuidade à iniciativa Urban,
que já obteve resultados importantes na sua edição anterior
(em 1994 e cuja avaliação definitiva está prevista para 2003).
Tanto os projectos-piloto Urban como o programa Urban I
demonstraram ser instrumentos eficazes no que respeita à
aplicação de políticas de melhoria da qualidade do ambiente
urbano e do bem-estar dos cidadãos.

3.4.1.
A este respeito, o CESE faz suas as palavras de muitos
autarcas das cidades da União Europeia, proferidas durante a
Conferência realizada em Londres, nos dias 8 e 9 de Julho de
2002, subordinada ao tema «Cidades para a coesão: os
ensinamentos dos programas comunitários Urban» (1), no
sentido de prosseguir a política de simplificação das práticas
administrativas. Esta exigência tornou-se ainda mais importante devido ao maior envolvimento das cidades de pequena e
média dimensão.
3.5.
Para a plena prossecução dos objectivos de Urban II, é
extremamente importante a criação de uma rede para promover o intercâmbio das melhores práticas no ambiente urbano,
adquiridas no âmbito do programa Urban, e a intenção de
fomentar uma cultura de estatísticas e indicadores urbanos.
3.5.1.
A estruturação do intercâmbio de experiências entre
cidades que beneficiam de um programa Urban sob a forma de
programa comunitário constitui um progresso significativo.
3.6.
Outro factor positivo é a decisão de atribuir 40 % do
financiamento programado à recuperação física e ambiental.
Desta forma, confirma-se o papel decisivo que a qualidade do
ambiente edificado, dos espaços verdes e do património
arquitectónico assume em qualquer processo de revitalização
e desenvolvimento socioeconómico de ambientes urbanos
degradados. É importante incentivar programas que, a exemplo
dos franceses, atribuam uma importância estratégica à qualidade da arquitectura e, de uma forma mais geral, à qualidade
das intervenções que visam a transformação do território.

(1 ) Conclusões da Conferência «Cidades para a coesão: os ensinamentos dos programas comunitários Urban» — Londres 8-9 de Julho
de 2002.
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Observações na especialidade

A parceria local

4.1.1.
A parceria com as autoridades e as comunidades
locais é considerada um dos reptos decisivos e uma das
melhores fontes de valor acrescentado do programa Urban.
Reconhece-se que este tipo de actuação constitui a melhor
forma de promover o modelo europeu de governação e o
envolvimento da sociedade civil.
4.1.2.
A referida conferência de Londres salientou a necessidade de aumentar a participação directa das cidades na
programação e gestão dos projectos que lhes dizem respeito.
4.1.3.
Contudo, apesar de sublinhar os progressos alcançados nessa matéria, considera-se negativo que uma percentagem
ainda muito elevada de programas continue a ser formalmente
gerida pelas autoridades nacionais.
4.1.4.
O Comité considera que, no futuro, os poderes
de gestão deverão ser sempre explicitamente atribuídos às
autoridades locais. Com base nas experiências passadas, esta
atribuição contribui igualmente para a simplificação administrativa dos programas.
4.1.5.
Dessa forma, garantir-se-ia, pelo menos, a presença
de representantes das autoridades locais em todos os comités
de acompanhamento previstos no artigo 35.o do Regulamento
do Conselho relativo aos fundos estruturais ( 1).
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para avaliar a participação real das entidades referidas, limitando-se a tecer considerações gerais sobre a participação de
associações locais nos procedimentos de selecção e na gestão
dos programas.
4.1.9.
Assim, o CESE considera necessário elaborar um
quadro analítico com indicações sobre quais e quantos dos
70 programas tiveram a participação efectiva de representantes
da sociedade civil, tanto na fase da elaboração e selecção dos
projectos, como na fase de gestão, bem como sobre os meios
que tornaram possível essa participação.
4.1.10.
É também necessário definir regras específicas que
garantam a concertação de esforços, de forma a que esta
prática constitua um requisito obrigatório dos programas
Urban e não apenas uma recomendação. Pretende-se, assim,
tornar real o direito das comunidades locais e dos representantes sociais de participarem nas actividades de planeamento
susceptíveis de afectar a qualidade de vida e as perspectivas de
desenvolvimento. Este direito foi consagrado na Conferência
das Nações Unidas sobre Estabelecimentos Humanos Habitat II
de 1995 ( 3).
4.1.11.
O CESE solicita ainda a presença dos representantes
sociais nos comités de acompanhamento ou nos comités de
gestão.
4.1.12.
Tais medidas contribuiriam de forma significativa
para aproximar a Europa dos cidadãos e tornariam possível
dotar os programas Urban de mais visibilidade.

4.2. Mobilização do investimento privado
4.1.6.
No que diz respeito ao envolvimento directo dos
grupos de interesses sociais organizados, a sua importância já
foi por diversas vezes reiterada pelo CESE, principalmente no
parecer sobre a comunicação da Comissão aos Estados-Membros que define orientações para o programa Urban II (2).
4.1.7.
No mesmo parecer, o Comité salientou o valor e a
especificidade do papel desempenhado pelos parceiros sociais
no âmbito de um programa como o Urban, que se caracteriza
pela grande acuidade dos problemas laborais e económicos, e
recomendou a criação de parcerias mais alargadas e eficazes
que incluam parceiros económicos e sociais, ONG e associações locais.
4.1.8.
Contudo, na síntese das características do programa,
a comunicação da Comissão não fornece elementos suficientes

( 1) Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do Conselho, de 21 de Junho
de 1999, que estabelece disposições gerais sobre os Fundos
estruturais, JO L 161 de 26.6.1999.
( 2) Parecer do Comité Económico e Social sobre a «Comunicação da
Comissão aos Estados-Membros que define orientações para uma
iniciativa comunitária relativa à revitalização económica e social
das cidades e subúrbios em crise, a fim de promover um
desenvolvimento urbano sustentável — Urban», JO C 51 de
23.2.2000, p. 89.

4.2.1.
O documento da Comissão analisa o efeito multiplicador conseguido a partir dos programas Urban, ou seja, a
capacidade de mobilizar recursos e investimentos adicionais
tanto do sector público, como do sector privado.
4.2.2.
Afiguram-se positivos os resultados alcançados ao
nível do sector público, que mobilizou investimentos que
representam mais do dobro dos recursos FEDER.
4.2.3.
Em contrapartida, o investimento privado atingiu
níveis bastante insatisfatórios. Dos 70 programas Urban,
apenas 35 beneficiaram dos recursos do sector privado, os
quais representaram apenas 8 % do financiamento total. A
Comissão explica este resultado pelo facto de as zonas Urban II,
fortemente degradadas, não atraírem facilmente o investimento
privado. Contudo, este facto é apenas uma justificação parcial
para o fenómeno.

(3 ) ONU Assembleia Geral, Comissão Organizadora da Conferência
das Nações Unidas sobre «Estabelecimentos Humanos (Habitat II)
— Versão preliminar da declaração de princípios e compromissos
e do Plano global de acção — Agenda Habitat», 26 de Outubro de
1995.
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4.2.4.
O CESE considera também que o reduzido nível do
investimento privado se deve ainda à reduzida taxa de
participação, sobretudo durante a fase de elaboração dos
programas, dos parceiros económicos privados locais e, em
particular, das pequenas e médias empresas e do sector do
artesanato que, principalmente nas cidades de pequena e média
dimensão, constituem o principal instrumento de criação de
emprego e riqueza.

4.2.5.
Por estes motivos, é conveniente proceder a uma
análise mais aprofundada dos 70 programas, de forma a
compreender a sua capacidade real para atrair o investimento
privado. Tal capacidade, integrada num quadro de compatibilidade entre os objectivos de eficiência e competitividade
económica e os objectivos de equidade social, constitui um
factor decisivo para a revitalização económica e social dos
bairros em crise, bem como um indicador da eficácia das
intervenções públicas. Por outro lado, os estudos mais recentes
sobre os instrumentos de planeamento apontaram o urbanismo concertado como o método mais eficaz para congregar
os investimentos públicos e privados, garantindo a viabilidade
e a fruição concreta das intervenções de recuperação urbana.
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4.3.4.
Seria conveniente verificar quais dos 70 projectos do
Urban II beneficiaram de subvenções adicionais atribuídas pelas
autoridades locais e nacionais e especificamente destinadas à
habitação.

4.3.5.
Permanece, contudo, por esclarecer a razão pela qual
o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, incluindo os
projectos de iniciativa comunitária com um forte carácter
experimental, deve excluir qualquer possibilidade de intervenção no sector da habitação pública.

4.3.6.
O referido instrumento, por exemplo, teria uma
incidência directa no problema da integração dos imigrantes,
sobretudo nas zonas Urban, onde se regista uma presença de
minorias étnicas, imigrantes e refugiados quatro vezes superior
ao valor que corresponde ao conjunto da UE. Um dos
factores de privação que mais afecta estas comunidades
está seguramente ligado às dificuldades relacionadas com a
habitação e com a degradação da qualidade da habitação.

4.4. Os serviços enquanto indicadores de qualidade urbana
4.3.

As políticas habitacionais e os programas Urban

4.3.1.
O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
não pode financiar directamente intervenções no âmbito da
habitação. Contudo, a questão urbana e os problemas de
degradação urbana são indissociáveis da questão habitacional,
quer esta diga respeito a construção de novas habitações quer
à recuperação e reestruturação do parque residencial.

4.3.2.
O Anexo I ao documento de orientação da Comissão
relativo ao programa Urban II ( 1) refere que no caso de uma
intervenção no âmbito do desenvolvimento urbano não poder
prescindir da melhoria das condições habitacionais, os programas devem prever subvenções financeiras adequadas por parte
de autoridades nacionais e/ou locais. A este respeito, o Comité
considera que a Comissão Europeia deve alargar a todos os
países da UE benefícios fiscais para efeitos de IVA para as
obras de reestruturação das habitações.

4.3.3.
O CESE, no seu parecer sobre as orientações, considerou positiva essa especificação, salientando a necessidade de se
evitar o risco de serem efectuadas intervenções ineficazes por
inexistência de uma componente essencial como a questão
habitacional.

( 1) Comunicação da Comissão aos Estados-Membros, de 28 de Abril
de 2000, 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 II, JO C 141 de 19.5.2000.

4.4.1.
A degradação de muitas realidades urbanas está
seguramente ligada à falta de serviços e, em especial, de
serviços sociossanitários. A obtenção de um nível adequado de
serviços constitui um dos instrumentos mais eficazes para
garantir o aumento e uma redistribuição urbana mais equitativa
desses serviços nas cidades. O CESE sublinhou no seu parecer
sobre a «Comunicação da Comissão: Para uma agenda urbana
da União Europeia» (2), «a grande importância dos serviços
públicos no desenvolvimento urbano, nomeadamente para
assegurar a produção de bens e serviços de utilidade social e
para reforçar a coesão social», bem como a necessidade de
uma «identificação das exigências prioritárias dos serviços no
âmbito da gestão das cidades e do território».

4.4.2.
Esse aspecto seria explicitamente inserido entre os
indicadores socioeconómicos das áreas urbanas da iniciativa
Urban II. A análise da qualidade e quantidade dos serviços,
sobretudo públicos, e da sua acessibilidade constituem um
parâmetro importante para a identificação dos níveis de
degradação e das suas causas.

4.4.3.
Como tal, o CESE salienta a necessidade, sobretudo
durante as avaliações intercalares dos programas, de monitorizar especificamente a capacidade do programa Urban em
termos de contribuição para o aumento da qualidade e
quantidade dos serviços nos bairros envolvidos.

(2 ) Parecer do CES de 28 de Janeiro de 1998, JO C 95 de 30.3.1998,
p. 89.
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Desenvolvimento urbano sustentável e população idosa

4.5.1.
O fenómeno do envelhecimento progressivo da
população afecta todos os países da União Europeia,
constituindo um dos principais desafios das futuras políticas
de desenvolvimentos das zonas urbanas. Nos bairros abandonados (sobretudo nos centros históricos degradados das cidades), assistimos frequentemente a um fenómeno de coabitação
entre os residentes tradicionais idosos, que sentem mais
dificuldades em abandonar os locais em que vivem, e os
imigrantes, que se instalam principalmente nas zonas de
degradação urbana. Por outro lado, os idosos são aqueles que
mais sofrem os efeitos da crise urbana, com a falta de serviços
de utilidade pública e com a criminalidade generalizada.
4.5.2.
De uma forma mais geral, a percentagem cada vez
maior da população europeia com idade superior a sessenta
anos implica uma mudança de estratégia nas políticas urbanas
e nas intervenções, com vista não só a melhorar, a curto prazo,
as condições de vida dos idosos, mas também a redefinir a
estrutura das nossas cidades, tendo em conta uma sociedade
que envelhece.
4.5.3.
Por conseguinte, esta questão deverá fazer parte das
prioridades das políticas de coesão da União Europeia, tal
como o são, designadamente, a reintegração dos imigrantes, a
igualdade de oportunidades e o desemprego.
4.5.4.
A avaliação dos programas Urban II efectuada pela
Comissão faz apenas uma breve referência a esta questão,
recordando que a pirâmide etária das zonas Urban regista uma
percentagem de idosos ligeiramente superior à percentagem
das cidades seleccionadas para a Auditoria Urbana.
4.5.5.
Assim, seria pertinente analisar de forma mais aprofundada as medidas previstas nos programas especificamente
destinadas à população idosa e, sobretudo, fazer com que esta
vertente seja incluída nas prioridades da iniciativa Urban.

4.6.

A dispersão urbana («urban sprawl»)

4.6.1.
O programa comunitário Urban tem como objecto
os bairros em crise e baseia-se em categorias interpretativas
tradicionais do conceito de zona urbana: a cidade, o bairro, o
centro e a periferia.
4.6.2.
A principal novidade estratégica do programa
Urban II consiste no facto de estar consagrado a cidades de
pequenas e médias dimensões. Na sua comunicação, a Comissão salienta o facto de a reduzida dimensão das zonas
(tal como da população) abrangidas pelos programas ter
contribuído para aumentar a intensidade da ajuda por quilómetro quadrado. A mesma evidencia ainda o facto de a concentração territorial das intervenções ter consequências positivas
para o ordenamento local e para as possibilidades de recuperação do território urbano.
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4.6.3.
Todavia, as investigações mais recentes no domínio
dos estudos urbanos revelaram que, nos últimos anos, a
percepção tradicional da realidade urbana foi alterada em
grande parte do território europeu. Ao analisar os mapas de
grandes zonas da União e, sobretudo, ao percorrer e habitar
estes territórios, a imagem que se nos apresenta põe em causa
muitos dos parâmetros que estamos habituados a considerar
como determinantes do conceito de cidade.

4.6.4.
O grande aumento da mobilidade individual e das
redes de infra-estruturas de transportes e comunicações, o
crescente fenómeno de descentralização da produção e da
internacionalização da distribuição, bem como as novas estratégias de deslocação do sector da produção e do comércio
contribuíram para aumentar o fenómeno da dispersão urbana,
ou seja, da cidade difusa. Encontramo-nos perante uma
situação em que as formas de ocupação do território são cada
vez mais invasivas e as condições próprias do urbanismo se
alastram a vastas zonas dos territórios, outrora consideradas
zonas rurais. Da mesma forma, multiplicam-se as pressões
ambientais típicas dos fenómenos urbanos.

4.6.5.
Os territórios afectados pelo fenómeno da dispersão
urbana são, frequentemente, zonas muito degradadas, pobres
e com baixos níveis de qualidade física e ambiental. São
também locais confrontados com problemas de perda de
identidade e que apresentam novos desafios. Tendo em conta
esta situação, muitos dos critérios de leitura e intervenção dos
programas Urban revelam-se ineficazes. Os conceitos de cidade,
bairro, centro e periferia deixam de ter uma definição precisa
e, sobretudo, perde todo o sentido o parâmetro da dimensão
física das zonas geográficas abrangidas pela iniciativa Urban. A
intensidade da ajuda de uma intervenção numa zona de
dispersão urbana não é, decerto, mensurável em termos
de relação entre os recursos utilizados e os quilómetros
quadrados.

4.6.6.
O CESE já chamou a atenção para este problema. No
seu parecer sobre «Desenvolvimento urbano sustentável na
União Europeia — Um quadro de acção» ( 1), nomeadamente,
o Comité Económico e Social Europeu recordou que o
desenvolvimento da cidade do terceiro milénio como «cidade
lacunar», desmesuradamente grande, constitui um desafio para
a UE na perspectiva de uma gestão alternativa, competitiva e
compatível do desenvolvimento das cidades e do território.

4.6.7.
Assim, é importante verificar se, no futuro, as novas
formas da questão urbana devem ser encaradas de modo
experimental e inovador pelo programa Urban, com intervenções orientadas para a gestão dos fenómenos de dispersão
urbana e para a introdução de políticas de recuperação das
zonas afectadas.

(1 ) Parecer do CES de 20.10.1999, JO C 368 de 20.12.1999, p. 62.
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Conclusões

4.7.1.
A comunicação da Comissão é rematada por uma
interrogação sobre o futuro da iniciativa Urban. O CESE
recomenda a prossecução destes programas inovadores e o seu
desenvolvimento, incluindo do ponto de vista dos recursos
económicos utilizados, e anseia pela aplicação de muitas das
metodologias e das práticas aplicadas através dos programas
Urban no âmbito mais geral da gestão dos fundos estruturais.
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4.7.2.
Reafirmada a especificidade da problemática urbana,
urge cada vez mais desenvolver estratégias de acção capazes
de associar a necessidade das intervenções sectoriais a uma
cultura da integração entre o desenvolvimento económico, a
coesão social e económica, o emprego, a importância da
participação dos agentes económicos e sociais e a valorização
e protecção da qualidade ambiental e do ambiente edificado.
Tudo isto deverá processar-se num quadro de desenvolvimento
compatível e coerente.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de directiva do Conselho que
altera a Directiva 77/388/CEE no que respeita às regras relativas ao lugar de entrega do gás e da
electricidade»
(COM(2002) 688 final — 2002/0268 (CNS))
(2003/C 133/13)
Em 16 de Dezembro de 2002, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 262. o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta
supramencionada.
A Secção Especializada da União Económica e Monetária e Coesão Económica e Social, incumbida da
preparação dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 6 de Março de 2003 (relator: H. Pezzini).
Na 398.a reunião plenária, realizada em 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité
Económico e Social adoptou, por 97 votos a favor, sem votos contra e 4 abstenções, o presente parecer.

1.

Introdução

1.1.
Após o estabelecimento do mercado interno da União
Europeia, o mercado da electricidade e do gás foi gradualmente
liberalizado tendo em vista aumentar a eficiência deste sector.
O Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março de
2000 salientou a necessidade de trabalhar rapidamente para
completar o mercado interno e solicitou «à Comissão ... que
acelere a liberalização» em áreas tais como o gás e a electricidade. O Conselho «Energia» de 30 de Maio de 2000 convidou
a Comissão a «apresentar oportunamente propostas de acções
futuras».

1.2.
O Conselho «Energia» de 25 de Novembro de 2002
deu um novo impulso ao processo de liberalização da electrici-

dade e do gás, impondo aos Estados-Membros os seguintes
requisitos:
—

abertura dos mercados da electricidade e do gás para
utilizadores não domésticos até 1 de Julho de 2004;

—

abertura dos mercados para utilizadores domésticos até
1 de Julho de 2007;

—

obrigação de separação jurídica entre operadores das
redes e produtores de electricidade;

—

obrigações decorrentes do princípio de «serviço público»
(nomeadamente o fornecimento de electricidade a preços
razoáveis);
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—

regras relativas aos preços do transporte através das redes;

—

regras relativas à atribuição das capacidades de interligação disponíveis para o comércio transfronteiras de
electricidade.

1.2.1.
O Comité Económico e Social Europeu está perfeitamente consciente de que, apesar de a maioria dos Estados-Membros ser favorável à liberalização nos prazos previstos, a
situação actual está muito longe de ser uniforme. Por outro
lado, a diversidade do grau de abertura do mercado da
electricidade nos Estados-Membros provoca grandes diferenças
na realização plena do Mercado Único.

1.2.2.
O CESE apoia, pois, todos os esforços no sentido da
realização de um mercado que funcione efectivamente. A
abertura do mercado, por si só, não garante que, na prática, o
mercado funcione.

1.3.
A liberalização destes mercados implica uma desregulamentação crescente, bem como uma intensificação do comércio transfronteiras entre Estados-Membros. A adopção de
novas medidas comunitárias e nacionais está também a
provocar alterações profundas a nível do funcionamento destes
mercados.

1.3.1.
Nos mercados tradicionais da electricidade, os principais produtores, operadores das redes de transporte e empresas
nacionais e locais de distribuição da maioria dos Estados-Membros eram quase exclusivamente controlados pelo
Estado. De uma forma geral, o mercado da electricidade era
pois, essencialmente, um mercado nacional, estando as trocas
comerciais neste sector limitadas às fronteiras de cada país. A
situação do mercado do gás era idêntica.

1.4.
Na sequência do processo de liberalização, os mercados
da energia deixaram de ser exclusivamente nacionais, tendo
começado a funcionar à escala europeia. Isto suscitou o
aparecimento de novos elementos, tais como as bolsas de
energia, os produtores de energia independentes, os intermediários e os comerciantes. A posição dominante das empresas
públicas, como é o caso dos grandes produtores de energia,
está a mudar graças às privatizações e fusões. Nos países em
que a liberalização está a decorrer em pleno assiste-se a
mudanças, não só a nível dos métodos de trabalho como dos
próprios mercados.

1.5.
A liberalização crescente do sector da distribuição do
gás e da electricidade está na origem da necessidade urgente de
reexaminar as actuais regras em matéria de IVA, de modo a
garantir a sua compatibilidade com a aplicação de sistemas de
tributação simples e correctos. Os novos mercados levantam,
por conseguinte, novos problemas, tais como a tributação das
despesas de transporte.
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2. Problemas encontrados no quadro das disposições
actualmente em vigor

2.1. Lugar de entrega
2.1.1.
De acordo com as regras do IVA, é o «lugar de
entrega» que determina o Estado-Membro habilitado a tributar
uma transacção. Por consequência, é também o lugar de
entrega que determina a taxa de IVA aplicável e (geralmente) o
Estado-Membro no qual o fornecedor deve registar-se para
efeitos de IVA. É definido de acordo com um procedimento
minucioso e não coincide, necessariamente, com o lugar que
se poderia considerar como sendo aquele em que é efectuada
a entrega no sentido físico do termo.
2.1.2.
Em conformidade com o n.o 2 do artigo 5.o da Sexta
Directiva IVA (1), a energia eléctrica e o gás são considerados
bens corpóreos. Por conseguinte, e uma vez que a entrega de
energia eléctrica e de gás constitui uma entrega de bens, o
lugar de entrega deve ser determinado em conformidade com
o artigo 8.o da mesma directiva. Antes da liberalização dos
mercados do gás e da electricidade, nunca se levantou a
questão de saber se as respectivas entregas eram abrangidas
pelo disposto na alínea a) ou b) do n.o 1 do artigo 8.o (entregas
com ou sem transporte), uma vez que, na maioria dos Estados-Membros da UE, a produção, distribuição e comercialização
eram uma questão nacional. As entregas transfronteiras esporádicas não levantavam problemas, já que o distribuidor se
registava, para efeitos de IVA, no país de destino dos bens.
2.1.3.
No novo mercado liberalizado, as operações transfronteiras são frequentes. Dadas as características da electricidade e do gás, os seus fluxos são quase impossíveis de
acompanhar fisicamente. Por exemplo, quando um produtor
na Europa setentrional vende electricidade a um consumidor
na Europa meridional, tal não significa que os electrões
produzidos pelo gerador sejam efectivamente transportados
de norte para sul. Do mesmo modo, não se pode aplicar o
conceito de transporte à electricidade e ao gás, e é inútil
solicitar a um operador, numa operação transfronteiras que
envolva estes dois bens, a apresentação de documentos
comprovativos da expedição ou da chegada.
2.1.4.
Os fluxos físicos não coincidem com a relação
contratual entre o vendedor e o adquirente, particularmente
quando o adquirente solicita que a entrega seja efectuada
directamente ao cliente.
2.1.5.
As regras vigentes exigem, por vezes, que o fornecedor esteja registado, para efeitos de IVA, num Estado-Membro
diferente do seu. É um procedimento complicado e dispendioso
que pode prejudicar o desenvolvimento do mercado único.
2.1.6.
As diferenças existentes entre os Estados-Membros
no que respeita às disposições de direito civil que determinam
o momento e o lugar de entrega poderiam também criar
determinadas dificuldades.
(1 ) JO L 145 de 13.6.1977, p. 1.

C 133/60

2.2.

PT

Jornal Oficial da União Europeia

Despesas de transporte

2.2.1.
Em conformidade com o artigo 7.o da Directiva 96/
/92/CE, os Estados-Membros devem designar um gestor da
rede responsável pela exploração, manutenção e eventual
desenvolvimento da rede de transporte numa determinada
área e suas interligações com outras redes, a fim de garantir a
segurança de abastecimento. O gestor da rede ficará encarregado de gerir os fluxos de energia na rede, tendo em conta as
trocas com outras redes interligadas. Em caso de importação
de electricidade, compete ao operador da rede distribuir as
capacidades disponíveis.
2.2.2.
O gestor da rede nacional é responsável pelos custos
dessa rede. A rede é utilizada para o transporte nacional e
internacional de electricidade. A totalidade dos custos incorridos pelo gestor da rede é repartida entre os custos relativos
aos serviços de transporte nacionais e às operações transfronteiras. Os operadores que exportam electricidade estão sujeitos
ao pagamento de uma taxa que cobre a totalidade dos custos
relativos à rede. Em termos de IVA, esta taxa corresponde
a uma compensação pelos serviços prestados. Quando o
pagamento da taxa é exigido a um operador estabelecido num
Estado-Membro diferente do Estado-Membro do gestor da
rede, o lugar de entrega dos serviços assume grande importância. Se se considerar que a taxa representa o pagamento pela
prestação de um serviço de transporte intracomunitário, o IVA
é exigível no Estado-Membro em que o operador está registado
para efeitos de IVA. Se, por outro lado, se considerar que a
taxa cobre o acesso à rede de distribuição de electricidade, o
lugar de tributação deve ser determinado em conformidade
com o disposto no n.o 1 do artigo 9.o, ou seja, o país em que
o gestor da rede tem a sede da sua actividade económica. As
dúvidas quanto ao número do artigo 9.o a aplicar poderiam
dar origem a interpretações divergentes e provocar casos de
dupla tributação ou não tributação.

3.

3.1.

Solução proposta

Abordagem geral

3.1.1.
A aplicação das disposições do actual regime de IVA
ao gás e à electricidade, especialmente as que dizem respeito
às entregas entre Estados-Membros, suscita problemas desnecessários. As novas regras relativas ao lugar de entrega deverão
ter em conta a natureza específica destes bens e facilitar o
funcionamento do mercado interno neste sector. É necessário,
no que respeita às entregas de gás e electricidade, abandonar
um dos princípios basilares do regime IVA, ou seja, a tributação
em função do lugar onde se encontram fisicamente os bens,
dado que, na maioria dos casos, é impossível estabelecer uma
ligação entre a transacção e o fluxo físico dos bens.

3.2.
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3.2.2. R e g r a n . o 1

3.2.2.1.
O fornecimento de electricidade ou de gás a uma
pessoa estabelecida no mesmo Estado-Membro que o vendedor
será tributado nesse Estado-Membro, sendo o imposto devido
pelo vendedor. Uma venda efectuada a uma pessoa estabelecida
fora da UE não estará sujeita ao pagamento do IVA comunitário. Nestes dois aspectos, trata-se apenas de confirmar a
situação actual.

3.2.3. R e g r a n . o 2

3.2.3.1.
O fornecimento de electricidade ou de gás a uma
pessoa estabelecida num Estado-Membro diferente do Estado-Membro do vendedor, caso os bens sejam adquiridos tendo
em vista a sua revenda, será tributado no Estado-Membro em
que o adquirente está estabelecido. O devedor do imposto será
o adquirente. O vendedor não será obrigado a registar-se para
efeitos de IVA no Estado-Membro do adquirente.

3.2.4. R e g r a n . o 3

3.2.4.1.
O fornecimento de electricidade ou de gás a uma
pessoa estabelecida num Estado-Membro diferente do Estado-Membro do vendedor, caso os bens não sejam adquiridos
tendo em vista a sua revenda, será tributado no Estado-Membro de consumo da energia. O devedor do imposto será
o vendedor, que deverá registar-se para efeitos de IVA nesse
Estado-Membro.

3.2.4.2.
Todavia, se o adquirente da energia estiver registado para efeitos de IVA no Estado-Membro de consumo da
energia, o governo desse Estado-Membro poderá transferir a
sujeição ao imposto do vendedor para o adquirente. Nesse
caso, o vendedor não será obrigado a registar-se nesse Estado-Membro.

3.2.4.3.
Na prática, o lugar de consumo da energia será o
lugar onde o contador estiver instalado.

3.2.5. R e g r a n . o 4

3.2.5.1.
As aquisições de electricidade ou de gás por uma
pessoa estabelecida fora da UE não estão explicitamente
previstas. A regra parece ser a seguinte:

As novas regras
—

3.2.1.
As «regras» infra procuram definir a situação com
palavras simples, mas de uma forma suficientemente precisa.

se o adquirente efectuar a revenda dos bens, a aquisição
será tributada no Estado-Membro do adquirente, sendo
este o devedor do imposto;
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se o adquirente não efectuar a revenda dos bens, a
aquisição será tributada no Estado-Membro de consumo
da energia; o devedor do imposto será, em primeiro lugar,
o vendedor; porém, se este não estiver registado nesse
Estado-Membro para efeitos de IVA, o governo em
questão poderá exercer o seu direito de transferir a
sujeição ao imposto para o adquirente, caso este esteja
registado nesse Estado.
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-Membro pode ter diversos clientes noutro Estado-Membro
que não revendem a energia, sendo sim consumidores. O
governo do Estado-Membro desses clientes poderia exercer o
seu direito de transferir a sujeição ao imposto em relação a um
determinado cliente e não a outro. Além disso, poderia mudar
de ideias em relação a qualquer dos clientes e tomar uma
decisão contrária relativamente a entregas ulteriores, ou
mesmo não cumprir essa decisão. O fornecedor pode ter
clientes noutros Estados-Membros e ver-se confrontado com a
mesma incerteza.

3.2.6. R e g r a n . o 5
3.2.6.1.
A actual incerteza quanto a determinadas taxas
aplicáveis ao transporte de electricidade será suprimida se se
atender ao seguinte:
—

de acordo com a prática actual, se uma pessoa fornecer
um serviço e o seu cliente residir no mesmo Estado-Membro, esse serviço é tributável nesse Estado-Membro
e o sujeito passivo é o prestador de serviços;

—

se duas pessoas estiverem estabelecidas em Estados-Membros diferentes, o cliente está sujeito ao pagamento
de IVA no seu Estado-Membro;

—

se o fornecedor estiver estabelecido fora da UE, o cliente
está sujeito ao pagamento de IVA no seu Estado-Membro.

4.

Observações

4.1.

4.2.2.
No seu documento, a Comissão não expõe as razões
que a levaram a adoptar estas disposições, que são contrárias
ao princípio de que a tributação deve ser fixada com certeza,
e, sobretudo, não estar sujeita a um poder discricionário,
particularmente no que respeita à questão essencial de saber
quem é o sujeito passivo.
4.2.3.
A Comissão deu duas respostas às nossas preocupações:
—

um fornecedor que tenha diversos clientes noutro Estado-Membro estará provavelmente registado nesse Estado
para efeitos de IVA, não se colocando, portanto, qualquer
problema;

—

um Estado-Membro que pretenda transferir a sujeição ao
IVA, deverá fazê-lo em relação a todos os fornecedores e
a todos os fornecimentos.

4.2.3.1.
Quanto à primeira resposta da Comissão, o CESE
afirma que é bem possível que determinados fornecedores
tenham mais de um cliente noutro país sem que eles próprios
estejam registados nesse Estado.

Generalidades

4.1.1.
A proposta da Comissão de alterar as regras do IVA
para ter em conta a liberalização do mercado da energia
desempenhará um papel importante no prosseguimento da
liberalização desse mercado, suprimindo condicionalismos a
que as empresas estão sujeitas que não eram previsíveis numa
época em que os sectores da electricidade e do gás constituíam
ainda, em grande medida, monopólios de Estado que não
operavam fora das fronteiras nacionais. Estas alterações foram
solicitadas pelas empresas, que se mostram muito favoráveis
às actuais propostas. Presentemente, cerca de 200 empresas
fornecem electricidade ou gás num Estado-Membro diferente
do seu, mas este número deverá aumentar, ou mesmo ser
multiplicado por dez, nos próximos anos.
4.1.2.
O Comité congratula-se com a proposta em apreço.
Emite, porém, duas reservas e apresenta uma sugestão nos três
pontos que se seguem.

4.2.3.2.
Quanto à segunda resposta da Comissão, e em
conformidade com as disposições da directiva, o CESE mantém
o ponto de vista de que o Estado-Membro poderia transferir a
sujeição ao imposto apenas em relação a determinados
fornecimentos. Seria desejável que a Comissão pudesse garantir, por escrito, que todos os Estados-Membros aceitam esta
interpretação.
4.2.4.
A disposição que parece prevalecer, isto é, que se
aplica quando o Estado não exerce o seu direito de transferir a
sujeição ao imposto, exige que o fornecedor se registe para
efeitos de IVA num Estado-Membro diferente do seu, o que
constitui um ónus que a nova directiva deveria, ao invés,
procurar atenuar.
4.2.5.
O Comité sugere que a «Regra n.o 3» seja reformulada
como segue:
4.2.5.1.

4.2.

Primeira reserva

4.2.1.
As disposições contidas na «Regra n.o 3» supra
suscitam alguma incerteza. O fornecedor de um dado Estado-

Regra n.o 3 — nova versão sugerida pelo Comité:

4.2.5.2.
O fornecimento de electricidade ou de gás a uma
pessoa estabelecida num Estado-Membro diferente do Estado-Membro do vendedor, caso os bens não sejam adquiridos
tendo em vista a sua revenda, deverá ser tributado no Estado-Membro de consumo da energia. O devedor do imposto
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deverá ser o adquirente, caso esteja registado nesse Estado-Membro para efeitos de IVA. Se o adquirente não estiver
registado nesse país, o devedor do imposto deverá ser o
vendedor, que deverá registar-se nesse Estado para o efeito.
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4.3.2.
O CESE entende que a «intenção» é um critério difícil
de verificar e inadequado no domínio da fiscalidade. Por outro
lado, a expressão «maior parte» é demasiado imprecisa. Uma
formulação mais precisa desta disposição evitaria dificuldades
de aplicação da directiva proposta.
4.4. Sugestão

4.3.

Segunda reserva

4.3.1.
De acordo com as novas regras, é determinante o
facto de o adquirente adquirir ou não a electricidade ou o gás
tendo em vista a sua revenda. Relativamente ao caso exposto
pelo CESE de um município que adquire electricidade, vende
parte dela aos munícipes e utiliza a restante nas suas próprias
instalações e para a iluminação pública, a Comissão responde
que importa conhecer a intenção do adquirente no momento
da aquisição. Se a intenção for revender a maior parte da
electricidade, a aquisição estará sujeita à Regra n.o 2, segundo
a qual a transacção é tributável no Estado-Membro em que o
adquirente está estabelecido, sendo o imposto devido pelo
adquirente. Caso contrário, aplicar-se-á a Regra n.o 3.

4.4.1.
Supondo que uma empresa italiana adquire gás a um
produtor francês e que esse bem é inteiramente utilizado para
a produção e venda de electricidade, a aquisição do gás estaria
sujeita à Regra n.o 3, de acordo com a directiva proposta pela
Comissão. Contudo, o CESE considera que, à luz dos princípios
da mesma directiva, seria mais apropriado que a tal transacção
se aplicasse a Regra n.o 2.
5. Conclusão
5.1.
Apesar de concordar com os objectivos perseguidos
pela proposta e com algumas das suas disposições, o Comité
faz depender a sua aprovação de uma resposta satisfatória às
reservas que emite nos pontos 4.2 e 4.3 supra.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «As Orientações Gerais para as Políticas
Económicas em 2003»
(2003/C 133/14)
Em 10 de Dezembro de 2002, o Comité Económico e Social Europeu decidiu, em conformidade com o
n.o 2 do artigo 29.o do Regimento, elaborar um parecer de iniciativa sobre «As Orientações Gerais para as
Políticas Económicas (OGPE) em 2003».
A Secção Especializada da União Económica e Monetária e Coesão Económica e Social, incumbida da
preparação dos correspondentes trabalhos, adoptou o seu parecer em 6 de Março de 2003, sendo relator
B. Vever.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por 96 votos a favor e 8 abstenções o seguinte parecer.

1.

Síntese

1.1.
O Comité Económico e Social Europeu aprova a
inclusão, a partir de 2003, das orientações gerais de política
económica (OGPE e relatório de execução) num novo conjunto
de medidas de execução que a Comissão apresentou em Janeiro
e que se refere a outras políticas conexas da União (emprego,
mercado único, reformas de Lisboa), e também um conjunto de
medidas de orientação apresentado em Abril, num horizonte
temporal de três anos. O CESE salienta ao mesmo tempo a
necessidade de não tornar mais complexas nem mais vagas
estas prioridades, mas sim, pelo contrário, apresentá-las com
maior precisão.

1.2.
O CESE salienta a complexidade dos desafios dos
próximos três anos, que requerem uma política económica
melhor coadunada com a moeda única, um incentivo realmente convincente à adesão dos novos Estados-Membros e
uma aplicação mais eficaz das reformas acordadas em Lisboa.

1.3.
O CESE constata que estes objectivos são dificultados
pela degradação preocupante da situação económica ao longo
dos últimos anos, apesar dos progressos realizados no domínio
do mercado único, do euro e dos processos políticos de
convergência económica entre os Estados-Membros.

1.4.
O CESE frisa que a prioridade deverá ser a concretização de uma nova dinâmica europeia de crescimento (do qual
depende a situação do emprego), fundada em objectivos mais
precisos, numa aplicação mais eficaz e num enquadramento
mais coerente das OGPE.

1.5.
Uma melhor orientação das OGPE deverá conduzir,
sem quebrar a ligação com as orientações definidas em 2002,
a uma tónica acrescida no aspecto de crescimento do Pacto de

Estabilidade, na concretização de uma governação económica
melhor coordenada e ajustada ao euro da Europa.
1.6.
Uma melhor aplicação das OGPE deve incluir a afirmação do Eurogrupo num diálogo frutífero com o Banco
Central Europeu, uma associação mais estreita e mais a
montante dos representantes socioprofissionais e dos parceiros
sociais, e o desenvolvimento de indicadores sobre a execução
das orientações económicas e das reformas, nomeadamente
sobre a evolução da economia do conhecimento.
1.7.
Um enquadramento mais coerente das OGPE implica
acelerar a conclusão do mercado único nos seus domínios
prioritários, garantindo o aumento da confiança e do crescimento, a reactivação das reformas de Lisboa, incluindo a
simplificação da regulamentação, e o reforço das disposições
de governação económica comum no futuro Tratado elaborado pela Convenção.

2. As propostas da Comissão
2.1.
Em Setembro de 2002 (1), a Comissão Europeia propôs
inaugurar, em 2003, um novo ciclo anual integral de apresentação e execução das orientações gerais de política económica
(OGPE), directrizes e recomendações sobre o emprego e
orientações estratégicas para o mercado único. O objectivo é
um melhor enquadramento e uma melhor coordenação das
diferentes políticas.
2.2.
A Cimeira Europeia da Primavera, em Março, terá uma
função essencial nesse novo ciclo:
2.2.1.
O Conselho é precedido por relatórios da Comissão
publicados desde meados de Janeiro sobre a aplicação das
OGPE, da estratégia de emprego, da estratégia para o mercado
único e das reformas estruturais decididas em Lisboa. Esses

(1 ) COM(2002) 487 final.
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relatórios da Comissão contêm igualmente avaliações sobre o
processo de Cardiff, sobre a situação das ajudas de Estado e
sobre a inovação e a política das empresas.
2.2.2.
As conclusões da Presidência do Conselho Europeu
da Primavera darão em seguida lugar, a partir de Abril, a novas
propostas da Comissão respeitantes às OGPE (para toda a UE
e por país), às directrizes e recomendações sobre o emprego e
à estratégia para o mercado único. A partir de 2003, essas
propostas serão apresentadas numa perspectiva de médio
prazo a rever de três em três anos (cf. 2003-2006). No
entretanto (neste caso, nos anos de 2004 e 2005) só serão
feitos ajustamentos menores em função das avaliações.
2.3.
A Cimeira Europeia de Junho será responsável pela
aprovação das orientações com base nas propostas da Comissão, após exame em primeira leitura pelas formas especializadas do Conselho (nomeadamente o Conselho Economia-Finanças, o Conselho Assuntos Sociais, o Conselho Concorrência, etc.). As orientações serão em seguida formalmente
adoptadas pelas mesmas formas especializadas do Conselho.
2.4.
Nos últimos meses do ano, a Comissão coligirá os
relatórios dos Estados-Membros sobre a evolução da execução
e das acções previstas e examiná-los-á com o objectivo de
retomar o ciclo em Janeiro.
2.5.
A Comissão propõe também incluir nesse ciclo o
método aberto de coordenação sobre as questões de protecção
social.
2.6.
Nesse contexto, a Comissão apresentou em 14 de
Janeiro de 2003 o seu primeiro conjunto de medidas de
execução, que incluía o seguinte:
2.6.1.
Um relatório de avaliação sobre a aplicação das
OGPE em 2002 (1): abstraindo da diversidade das situações
nacionais, a apreciação de conjunto é descrita como decepcionante devido, principalmente, ao fraco crescimento, à deterioração da situação orçamental de vários Estados-Membros,
quando se verifica a persistência de atrasos na abertura dos
mercados (p. ex., infra-estruturas, energia), na execução das
reformas estruturais do funcionamento dos mercados de
trabalho e das reformas destinadas e restaurar o equilíbrio
financeiro dos diversos regimes de protecção social.
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2.6.3.
Um relatório sobre os progressos do mercado interno
europeu ( 3): a avaliação é pouco optimista dado que os
progressos alcançados, sobre serem apenas parciais (serviços
financeiros, abertura dos mercados da energia, processos de
adjudicação de fornecimentos públicos), coexistem ainda com
atrasos persistentes (fundos de pensões, harmonização fiscal,
patente comunitária, etc.).
2.6.4.
Um relatório sobre a evolução das reformas da
estratégia de Lisboa (4) (relatório da Primavera): confirma o
balanço contrastado dos relatórios já mencionados e salienta a
necessidade de intensificar os esforços de reforma económica
e social face aos objectivos de competitividade assumidos pelos
Quinze.

3. As observações do Comité
3.1.
No que respeita à revisão do procedimento, o Comité
acolhe favoravelmente:
3.1.1.
a melhor coerência entre as orientações gerais para
as políticas económicas, as directrizes para o emprego, as
medidas para a conclusão do mercado interno e as reformas
da estratégia de Lisboa, a qual representa um progresso real
dada a estreita interligação entre estes diferentes domínios,
3.1.2.
sobretudo a ligação que é assim estabelecida entre os
processos do Luxemburgo, de Cardiff e de Colónia, por um
lado, e a estratégia de Lisboa, por outro, ela própria revista em
Gotemburgo e subsequentemente em Barcelona,
3.1.3.
a preocupação de assegurar uma maior estabilidade
das orientações políticas, que passam a orientar-se por uma
perspectiva mais alargada (três anos),
3.1.4.
a simplificação do ciclo, com um esforço de síntese
dos relatórios, das orientações e dos processos: com efeito, a
sua multiplicação nos últimos anos começava a degenerar em
procedimentos morosos, paralelos e por vezes contraditórios,
que pecavam pela ausência de uma visão de conjunto.
3.2.

O Comité salienta porém:

2.6.2.
Um relatório com vista a uma nova estratégia de
emprego (2): o objectivo do pleno emprego torna-se mais difícil
devido ao envelhecimento da população; ao mesmo tempo, é
necessário reforçar a qualidade e a produtividade do trabalho
e reduzir as disparidades persistentes no acesso ao mercado de
trabalho.

3.2.1.
a necessidade de não tornar exageradamente complexos os relatórios de síntese da Comissão e o ciclo anual de
orientações económicas sobre o emprego acrescentando as
análises e as recomendações em vez de as resumir,

( 1) COM(2003) 4 final.
( 2) COM(2003) 6 final.

(3 ) SEC(2003) 43.
(4 ) COM(2003) 5 final.
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3.2.2.
em particular a necessidade de promover as verdadeiras prioridades da governação económica a nível comunitário
graças a um impulso e a um controlo políticos (mais do que
apenas técnicos) com base numa análise macroeconómica
aprofundada e na participação das instituições da UE e dos
Estados-Membros com base em orientações suficientemente
convergentes e constantes, mesmo que se deva ter igualmente
em conta a diversidade das situações nacionais e regionais.

3.3.
Quanto ao conteúdo do relatório de síntese, e especialmente à avaliação da aplicação das OGPE, o Comité sublinha
que a análise da Comissão e as propostas que a acompanham
são apresentadas num momento em que a situação económica
e social da UE suscita grandes preocupações:

3.3.1.
A confiança dos diferentes intervenientes económicos (investidores, empresários, consumidores, detentores de
contas de poupança e assalariados) é muito menor desde o
11 de Setembro de 2001, e nomeadamente face às novas
ameaças de guerra no Médio Oriente e às tensões internacionais
daí derivadas no plano político, económico, financeiro e
petrolífero, com uma forte queda dos mercados financeiros e
das bolsas em 2001 e novamente em 2002, acarretando um
ciclo de depressão.

3.3.2.
O crescimento é fraco, com uma taxa que em média
praticamente não ultrapassou 1 % na UE em 2001 e 2002 e
que permanecerá aquém dos 2 % em 2003 devido ao impacto
conjunto da reduzida procura interna e das dificuldades
acrescidas para a exportação com a valorização do euro. Esses
resultados são muito inferiores ao objectivo de 3 % de
crescimento anual fixado na estratégia de Lisboa. Ao contrário
do que sucede noutras partes do mundo, a União Europeia
não dispõe de uma política macroeconómica suficientemente
afirmativa para estimular o seu potencial de crescimento, o
que a tornaria capaz de fazer frente a uma conjuntura
desfavorável. A falta desta política contribuiu em boa medida
para a diminuição da confiança e da procura interna.

3.3.3.
Após uma breve fase, em 2002, em que pareceu
continuar a resistir à redução do crescimento económico,
o desemprego está novamente a aumentar, e desta feita
acentuadamente nos primeiros meses de 2003, afectando a
situação do mercado de trabalho tanto para os jovens como
para os trabalhadores idosos.

3.3.4.
Os défices públicos são particularmente elevados em
quatro Estados-Membros da zona euro (Alemanha, França,
Itália e Portugal), levando à repreensão desses países a título
do limite de 3 % imposto pelo Pacto de Estabilidade e de
Crescimento (esta tendência de aumento dos défices afecta
actualmente também outros Estados-Membros).
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3.3.5.
Em geral, a inflação continua moderada (a possibilidade de pressões deflacionistas preocupa mesmo mais os
observadores do que o aumento da inflação), embora a
introdução do euro em 2002 seja vista por vários consumidores como um factor do aumento dos preços de certos produtos
de uso corrente, uma percepção contrariada pelas conclusões
das instituições económicas e pelas estatísticas.

3.3.6.
Não obstante estes dados globais, e na ausência
de uma governação económica melhor coordenada e mais
integrada do que permitido pelas actuais OGPE, continua a
haver grandes disparidades entre as economias nacionais tanto
na UE como, o que poderá parecer mais paradoxal, no interior
da zona euro.

3.3.7.
Estas disparidades só poderão aumentar com o
alargamento da UE de 15 a 25 Estados-Membros previsto para
Maio de 2004: ainda que os novos Estados-Membros tenham
amiúde taxas de crescimento duas vezes superiores às dos 15,
o seu nível de desenvolvimento continua a ser duas vezes
inferior e a sua adaptação a uma economia de mercado e ao
acervo comunitário deve ainda ser concluída e consolidada.

3.3.8.
Saliente-se ainda, além das prestações conjunturais
negativas mais flagrantes, os indicadores negativos respeitantes
aos dados estruturais de fundo, tais como perspectivas demográficas muito desfavoráveis, a fragmentação dos regimes
fiscais no mercado interno, o peso excessivo da fiscalidade e
dos impostos obrigatórios sobre o trabalho na Europa em
relação aos seus principais concorrentes, nomeadamente
devido a uma deterioração da estrutura da fiscalidade europeia
(ver relatório Monti), os esforços a desenvolver nos mercados
de trabalho, e o facto de a economia europeia ter de gerar
muito mais crescimento para criar postos de trabalho, o que
não é o caso da economia americana. No cômputo geral, o
que está em questão é o insuficiente potencial autónomo de
crescimento da Europa, aliado à sua baixa atractividade e
competitividade, o que corre o risco de pôr em causa a própria
consecução do ambicioso objectivo de 2010 decidido em
Lisboa em 2000, num clima económico que era, é certo, muito
mais favorável.

3.4.
Esta situação económica e social medíocre e as dúvidas
quanto à viabilidade da estratégia de Lisboa são ainda mais
preocupantes por coincidirem com progressos reais no domínio da harmonização jurídica, da unificação monetária e da
introdução de vários instrumentos políticos de acompanhamento:

3.4.1.
A harmonização jurídica no domínio do mercado
único foi prosseguida (supressão dos controlos entre Estados-Membros, vários novas directivas, normalização, etc.), ainda
que continue a haver atrasos mesmo volvidos já dez anos.
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3.4.2.
A unificação monetária tornou-se realidade após
4 anos, abrangendo presentemente 12 Estados-Membros, com
a circulação das notas e das moedas em euros desde Janeiro de
2002.

3.4.3.
Vários conjuntos de orientações comuns foram introduzidos na sequência das OGPE; o objectivo do «conjunto de
medidas de execução» apresentado em Janeiro pela Comissão
era justamente fazer o balanço sobre as interacções entre as
diversas orientações. Por exemplo, o Tratado de Amesterdão
de Junho de 1997 previu a elaboração anual pelo Conselho de
directrizes que os Estados-Membros deverão ter em conta
nas suas políticas de emprego. Em seguida, o processo do
Luxemburgo introduzido em Novembro de 1997 tornou mais
preciso o conteúdo dessas directrizes de emprego. Em Junho
de 1998, um outro processo acordado em Cardiff previu que
se fizesse todos os anos o ponto da situação sobre as reformas
estruturais dos mercados de bens, de serviços e de capitais com
vista a um melhor funcionamento do mercado único. Em
Junho de 1999 foi adoptado um novo processo em Colónia,
prevendo recomendações para um pacto europeu de emprego.
Finalmente, no Conselho Europeu de Lisboa de Março de 2000
os 15 concordaram em aplicar uma ambiciosa estratégia
plurianual de relançamento do mercado único europeu e de
reformas económicas, sociais e administrativas, tanto no plano
comunitário como a nível nacional, com o objectivo de tornar
a UE, até 2010, na «economia mais competitiva e mais
dinâmica do mundo baseada no conhecimento».

3.5.
A questão que se coloca é pois: por que motivo os
progressos nos domínios do mercado único, da introdução do
euro, da aplicação das OGPE e dos vários processos de
convergência, e das reformas que os acompanham não permitiram até ao presente fomentar o crescimento, a competitividade
e o emprego na Europa? Podem considerar-se três tipos de
resposta:

3.5.1.
Por um lado, pode entender-se que as grandes
orientações económicas, apesar dos seus méritos, são apenas
aproximações e contém ainda erros de orientação. Pode
constatar-se em particular que os países da zona euro receberam da Comissão notas globalmente inferiores (finanças
públicas, mercado de trabalho, mercados de produtos) do que
os três restantes Estados-Membros. É certo que o que está em
causa não são as vantagens do euro, que o CESE sublinhou
repetidamente. O que está em causa é que o euro não é ainda
acompanhado de uma política económica suficientemente
coerente, coordenada e adaptada à moeda única. Nessas
condições, a aplicação de uma política monetária e de taxas de
juro uniformes a economias e políticas que continuam a ser
diferentes cria problemas. Quatro anos após a criação da
moeda única continua por inventar e por aplicar a melhor
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combinação de políticas para acompanhar o euro. Actualmente, há vários apelos no sentido do relaxamento do Pacto
de Estabilidade, sob pretexto de que os países que têm maior
dificuldade em se conformarem às normas desse Pacto (com
destaque para a França e a Alemanha) representam a maior
parte do PIB comunitário e de que a conformação às normas
entrava o seu potencial de crescimento. Mas não se pode
esquecer que os países que hoje se encontram nessa situação
não fizeram quaisquer esforços, em anos mais favoráveis, para
prevenir os problemas actuais.

3.5.2.
Por outro lado, pode considerar-se que as grandes
orientações económicas são mal aplicadas pelos Estados-Membros. Recorde-se a este nível que os progressos alcançados coincidiram com os atrasos, tanto na conclusão do
mercado único como nas reformas nacionais. No que toca ao
mercado único, pode constatar-se que dez anos após a sua
introdução em 1992 ainda não foi possível suprimir todas as
duplas tributações intracomunitárias, estabelecer um regime
de IVA definitivo e simples, alcançar a abertura e a interligação
livres das redes de energia ou progressos decisivos na abertura
do mercado dos serviços. Ao mesmo tempo, há ainda demasiados atrasos na transposição das directivas a nível nacional.
Além disso, reformas essenciais programadas em Lisboa,
nomeadamente em matéria de reforço da investigação e da
formação, de modernização negociada do mercado de trabalho, de equilíbrio e de durabilidade dos regimes de protecção
social, sofreram grandes atrasos em vários países. Estes problemas de aplicação explicam em boa parte o desempenho
insuficiente da economia europeia.

3.5.3.
Por último, pode considerar-se ainda que as orientações gerais para as políticas económicas continuam elas
próprias a ser insuficientes. É verdade que a decisão de
apresentar num só pacote todos os relatórios e em seguida as
OGPE, as directrizes para o emprego, as medidas para o
mercado único e o progresso das reformas estruturais de
Lisboa constitui já uma primeira solução. Mas mesmo esta
maior concisão será certamente insuficiente se não for acompanhada de opções prioritárias mais vinculativas. É por isso
que estão previstas muito poucas medidas enérgicas capazes
de reduzir a fragmentação dos regimes fiscais e que optimizem
a estrutura da fiscalidade europeia. A questão da atractividade
da Europa para os investimentos directos internacionais face à
globalização económica não é verdadeiramente tratada,
embora esteja directamente relacionada com a falta de dinamismo da economia europeia.

4. As prioridades do CESE

4.1.
A Comissão anunciou que apresentaria em Abril de
2003 um conjunto de orientações sobre as OGPE para além
das directrizes para o emprego.
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4.1.1.
Nesta perspectiva, o Comité salienta uma importante
exigência para 2003: garantir as condições para uma recuperação significativa e durável do crescimento económico, da
qual dependem as outras prioridades, nomeadamente no
domínio social e ambiental.
4.1.2.
Essa exigência deverá, conta tida do horizonte de três
anos das OGPE, assegurar tanto a afirmação de uma política
económica comum ligada ao euro como à necessidade acrescida de coesão e de apoio devido à adesão em 2004 de
10 novos Estados-Membros. Isto implica uma política macroeconómica assente nas interdependências existentes no interior
dos circuitos económicos, e que seja resoluta, activa e capaz
de reforçar a confiança dos investidores e dos vários agentes
económicos e, consequentemente, de estimular o crescimento.

4.1.3.
Para tal, o Comité apresenta três propostas: melhor
orientação, melhor aplicação e melhor enquadramento das
orientações gerais económicas.

4.2.
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4.2.3.
O Comité constata que as disposições de aplicação
do Pacto de Estabilidade estiveram nos últimos meses no
centro dos debates económicos da União, designadamente
devido ao facto de a Cimeira de Barcelona de Março de 2002
ter fixado uma data-limite em 2004 para recuperar o equilíbrio
das finanças públicas. Esta data foi posteriormente adiada para
2006 por iniciativa da Comissão por motivo da deterioração
da situação económica, responsável pelo aumento dos défices.
Nas condições actuais, o Comité apela a uma interpretação
realista do Pacto de Estabilidade e de Crescimento sem
desrespeitar a sua filosofia de base (a redução dos défices é
indispensável para o desenvolvimento sustentável) e procurando mitigar os riscos de um impacto económico negativo a
curto prazo. O Comité recomenda pois:

4.2.3.1.
que a Comissão apresente relatórios regulares sobre
a evolução das finanças públicas em cada Estado-Membro e
torne públicas sem mais delongas todas as recomendações da
Comissão ou do Conselho sobre um acentuado desvio das
finanças públicas de um Estado;

Orientar melhor as OGPE

4.2.1.

As prioridades das OGPE em 2002 eram as seguintes:

—

aplicar políticas macroeconómicas orientadas para o
crescimento e a estabilidade;

—

melhorar a qualidade e a sustentabilidade das finanças
públicas;

—

revigorar os mercados de trabalho;

—

relançar as reformas estruturais nos mercados de produtos;

—

promover a eficiência e a integração dos mercados de
serviços financeiros da UE;

—

incentivar o espírito empresarial;

—

fomentar a economia baseada no conhecimento;

—

aumentar a sustentabilidade ambiental.

4.2.2.
O Comité considera que os diversos objectivos de
2002 não só são válidos para o período 2003, como também
para a perspectiva trienal 2003-2006. Por outro lado, o
Comité salienta que se deve chamar mais directamente a
atenção para determinadas exigências que têm um impacto
directo no reavivar do crescimento, no que se refere à
aplicação do Pacto de Estabilidade, na harmonização fiscal e
na promoção da inovação.

4.2.3.2.
que seja tido em melhor conta a componente
do crescimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento,
nomeadamente acrescentando critérios complementares aos
do défice público e da dívida pública, referentes por exemplo
à inflação, ao emprego, ao desenvolvimento sustentável
(reforma, saúde, investimentos), à fiscalidade e aos impostos
obrigatórios;

4.2.3.3.
se o agravamento da situação internacional o
justificar (p. ex., no caso de um conflito militar no Médio
Oriente), que sejam concedidas a título excepcional e temporário derrogações à aplicação rigorosa do Pacto a fim de evitar
tornar mais sérios ainda os problemas económicos a curto
prazo.

4.2.4.
O Comité salienta ainda a necessidade de concretizar
uma governação económica melhor coordenada, a par com o
euro. Devido à preponderância do peso económico dos países
da zona euro na UE, que continuará após o alargamento, a
introdução de uma política económica efectivamente coordenada entre esses países teria efeitos muito positivos para toda
a União. Entre as metas prioritárias deveria encontrar-se uma
melhor harmonização fiscal. Essa harmonização pode centrar-se na aproximação das bases e manter as liberdades em
relação às taxas, procurando também impedir a concorrência
excessiva através de disposições mínimas, tendo em conta a
necessidade de assegurar um equilíbrio fiscal na União Europeia
propício aos investimentos, bem como a necessidade de
reduzir uma carga fiscal laboral actualmente demasiado elevada.
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4.2.5.
O Comité frisa também a necessidade de reforçar o
fomento da vertente industrial e tecnológica das empresas
europeias (indissociável do desenvolvimento paralelo dos
serviços, igualmente necessário) e de promover o processo de
inovação. Tal como a Cimeira de Lisboa já o salientara em
Março de 2000, deve ser um instigador essencial do crescimento económico europeu. É conveniente criar melhores
sinergias entre o programa-quadro europeu de investigação e
os programas nacionais. Mas é também necessário incentivar
a formação, a investigação e a inovação nas empresas,
incluindo mediante medidas fiscais mais atraentes. Uma prioridade para o crescimento económico europeu é, nomeadamente, evitar que os jovens com mais competências se afastem
da Europa à procura de outros horizontes.

4.3.

Aplicar melhor as OGPE

4.3.1.
Não é suficiente adoptar orientações gerais económicas com objectivos precisos. Sobretudo há que aplicá-las bem,
o que implica nomeadamente estruturar melhor o Eurogrupo
e o Conselho Economia-Finanças, associar mais estreitamente
os representantes económicos e os parceiros sociais e completar os indicadores que permitem avaliar a sua execução.

4.3.2.
Uma melhor aplicação das OGPE implica, em primeiro lugar, estruturar melhor o Eurogrupo e a coesão
económica na zona euro, que abrange doze dos quinze
Estados-Membros. O Eurogrupo deve tornar-se um verdadeiro
governo económico da zona euro, apoiado pela Comissão, e
capaz de estabelecer um diálogo permanente e eficaz com o
Banco Central Europeu, como acontece nos Estados Unidos
entre o executivo e a Reserva Federal. Algumas adaptações das
taxas de juro efectuadas a curto prazo também contribuiriam
para auxiliar a recuperação económica. O ano de 2003 é
oportuno para garantir esta afirmação do Eurogrupo: embora
a adesão em 2004 de dez novos Estados-Membros à UE
mantenha praticamente inalterado o peso económico da zona
euro na UE alargada, na medida em que o PIB dos dez novos
Estados-Membros não atinge 10 % do PIB da UE, irá contudo
modificar a proporção actualmente predominante dos membros da zona euro, que passará de doze em quinze para doze
em vinte e cinco.

4.3.3.
É também necessário associar melhor os representantes económicos e os parceiros sociais à execução do novo ciclo
anual de orientações económicas e sociais da UE. Um progresso
importante é a organização, desde a Cimeira de Barcelona de
Março de 2002, de cimeiras tripartidas dos parceiros sociais
com os presidentes do Conselho e da Comissão antes da
Cimeira da Primavera. Esse encontro deverá reforçar uma
concertação mais permanente desses parceiros da vida económica e social com a Comissão, o Conselho Economia-Finanças
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e o Eurogrupo, bem como com o Conselho Assuntos Sociais.
Ela deverá ainda desenvolver-se no plano nacional na óptica
da Cimeira da Primavera. Em particular, as organizações
patronais e sindicais devem apresentar todos os anos as suas
próprias observações aos respectivos poderes públicos sobre a
evolução das reformas económicas e sociais, colocando a
tónica nas suas iniciativas e negociações e acordos contratuais.

4.3.4.
Esses relatórios nacionais das associações socioprofissionais devem contribuir positivamente para o desenvolvimento de melhores indicadores sobre a situação da execução
das orientações económicas e das reformas. A avaliação
comparativa («benchmarking») deve ser sistematizada e incluir
indicadores que permitem avaliar melhor a divulgação da
economia do conhecimento e o seu contributo para a recuperação do crescimento. Há também que debater tanto as boas
práticas como as menos boas ou as más práticas: uma avaliação
clara das iniciativas e dos seus resultados é indispensável para
progredir na execução de uma melhor governação económica.

4.4. Enquadrar melhor as OGPE

4.4.1.
A apresentação de um relatório de síntese posicionando de forma mais clara as orientações económicas e sociais
no âmbito das demais políticas comunitárias deverá permitir
colocar melhor as diferentes políticas comunitárias ao serviço
de uma política de crescimento. Assim, três objectivos parecem
prioritários para melhor enquadrar as OGPE: a concretização
do mercado único, uma melhor aplicação das reformas
de Lisboa e uma reforma adequada dos procedimentos de
governação económica baseada nos resultados dos trabalhos
da Convenção.

4.4.2.
No que se refere à concretização do mercado único,
que deve ser preservado e constantemente aperfeiçoado, o
Comité salienta que cinco ou seis medidas essenciais, actualmente em falta e muitas vezes bloqueadas, permitiriam garantir
a curto prazo, havendo vontade política, um verdadeiro
progresso, com o que isso implica em termos de crescimento
económico e de criação de postos de trabalho: ao mesmo
tempo que se congratula com o compromisso recente adoptado pelo Conselho que finalmente permite a adopção da
patente comunitária, o Comité recorda a necessidade de
colmatar outras lacunas como, por exemplo, a eliminação por
regulamento comunitário das tributações duplas transnacionais — que permitiria pôr fim ao labirinto inextricável de
convenções bilaterais desordenadas —, um regime definitivo
de IVA ao nível europeu simples para todos os seus utilizadores, um estatuto europeu de empresa disponível para empresas
de todas as dimensões.
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4.4.3.
Em relação aos atrasos das reformas acordadas em
Lisboa, o Comité partilha das preocupações da Comissão.
Todos estão a par das reformas a realizar ou a ajudar a levar a
cabo, mas a execução não vai ao ritmo necessário para cumprir
os objectivos de competitividade de Lisboa. O Comité insiste,
portanto, na necessidade de acelerar o ritmo dessas reformas,
o que não será possível sem uma associação estreita dos meios
socioprofissionais e dos parceiros sociais, tal como o Comité
afirma no presente parecer.
4.4.4.
Para a realização destas reformas, o CESE sublinha
antes de mais a necessidade de simplificar e melhorar a
qualidade da regulamentação, tanto a nível comunitário como
a nível nacional; nos últimos anos, o CESE não tem cessado de
salientar a urgência destas medidas, apresentando propostas
concretas para a sua realização. Ao liberar energias e incentivar
o espírito empresarial, a simplificação da regulamentação
permitiria aumentar visivelmente o potencial de crescimento
da economia europeia, e sobretudo encorajar o desenvolvimento das empresas de todas as dimensões. O Comité
continuará a insistir neste apelo nos pareceres que será
chamado a elaborar e de que deu provas já no seu próprio
código de conduta em matéria de simplificação.
4.4.5.
O Comité frisa a necessidade de estruturar melhor a
governação económica da União reforçando os procedimentos
previstos no Tratado após conclusão dos trabalhos da Convenção. Seria antes de mais útil integrar no Tratado as
disposições seguintes:
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4.4.5.1.
O papel da Comissão Europeia na definição das
orientações gerais para as políticas económicas deve ser
reforçado, mais no que toca às questões da competência
comunitária do que ao método aberto de coordenação, através
da apresentação de propostas e não de recomendações, as
quais só poderiam ser alteradas por decisão unânime do
Conselho.
4.4.5.2.
O mesmo deveria valer para a intervenção da
Comissão ao abrigo do Pacto de Estabilidade e de Crescimento:
as recomendações da Comissão, incluindo as sanções, deveriam
ser propostas cuja alteração necessitaria uma decisão unânime
do Conselho.
4.4.5.3.
As decisões em matéria de política económica na
zona euro e dos problemas relacionados com o euro deveriam
ser tomadas pelos ministros das Finanças da zona euro
reunidos no Conselho Economia-Finanças, sem prejuízo da
intensificação do seu diálogo interno e com o Banco Central
Europeu no âmbito do Eurogrupo.
4.4.5.4.
A representação externa do euro deve ser uniformizada e passar principalmente pela Comissão.
4.4.5.5.
A harmonização fiscal deve ser possibilitada pela
renúncia à condição de unanimidade no Conselho para as
decisões relativas às questões fiscais directamente ligadas ao
funcionamento do mercado interno, sem prejuízo da liberdade
de os Estados-Membros definirem os seus níveis de tributação.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre:
—

a «Proposta de directiva (Euratom) do Conselho que define as obrigações de base e os
princípios gerais no domínio da segurança das instalações nucleares», e

—

a «Proposta de directiva (Euratom) do Conselho sobre a gestão do combustível nuclear usado
e dos resíduos radioactivos» (Nesta data não há versão portuguesa deste doc. COM.)
(COM(2003) 32 final — 2003/0021 (CNS) — 2003/0022 (CNS)) (1)
(2003/C 133/15)

Em 30 de Janeiro de 2003, a Comissão Europeia decidiu, em conformidade com o artigo 31.o do Tratado
Euratom, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre as propostas supramencionadas.
A Secção Especializada de Transportes, Energia, Infra-estrutura e Sociedade da Informação, incumbida da
preparação dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 13 de Março de 2003, sendo relator Gerd
Wolf.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social adoptou por 88 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
A energia nuclear representa actualmente cerca de
15 % do consumo de energia primária (e cerca de 35 % do
consumo de electricidade) na UE e não produz gases nocivos
para o ambiente. No entanto, devido ao risco de contaminação
radioactiva por acidente ou por evacuação dos resíduos, o
recurso à energia nuclear é controverso e os Estados-Membros
sustentam posições divergentes a esse respeito. A segurança
das instalações nucleares e a gestão dos resíduos radioactivos
são, pois, tarefas prioritárias, nomeadamente no interesse da
saúde pública. A importância desta questão já foi referida no
Livro Verde da Comissão «Para uma estratégia europeia de
segurança do aprovisionamento energético» ( 2) e no parecer (3)
que o CESE emitiu sobre o mesmo.

1.2.
O objectivo do Tratado Euratom (que instituiu a
Comunidade Europeia da Energia Atómica), firmado em 1957,
era criar uma fonte alternativa de aprovisionamento energético
para a Comunidade Europeia, obviando assim à crescente
dependência da importação de petróleo do Médio Oriente (4).
Nos termos desse Tratado, para o cumprimento da sua
missão, a Comunidade deve estabelecer normas de segurança
uniformes destinadas à protecção sanitária da população e dos

( 1) Os documentos da Comissão incluem igualmente uma comunicação ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a segurança
nuclear na União Europeia, a qual foi tida em consideração no
parecer do CESE devido à sua importância.
( 2) COM(2000) 769 final.
( 3) JO C 221 de 7.8.2001, p. 6.
( 4) COM(2000) 769 final, p. 40.

trabalhadores e velar pela sua aplicação (artigos 2.o, alínea b),
e 30.o). As disposições actualmente em vigor em matéria de
protecção sanitária dos trabalhadores e da população contra
os perigos resultantes das radiações ionizantes estão contidas
na Directiva 96/29/Euratom do Conselho( 5).
1.3.
Na linha da referida obrigação, e com vista ao futuro
alargamento da União Europeia, a Comissão apresentou as
duas propostas de directiva (Euratom) em apreço, das quais
uma concerne à segurança das instalações nucleares e a
outra à gestão do combustível nuclear usado e dos resíduos
radioactivos.
1.4.
É sobre essas propostas que a Comissão solicita o
parecer do CESE, em conformidade com o disposto no
artigo 31.o do Tratado Euratom.

2. Objectivos e conteúdo das propostas de directiva

2.1. Definição das obrigações de base e dos princípios gerais no
domínio da segurança das instalações nucleares
O objectivo desta proposta de directiva é a definição de
medidas que permitirão à Comunidade, em desenvolvimento
e em complemento dos acordos e regulamentos existentes,
vincular os Estados-Membros a princípios gerais e às normas
deles derivadas e controlar o cumprimento dessas normas
pelos Estados-Membros. Os Estados-Membros terão, entretanto, o direito de aplicar unilateralmente normas ainda mais

(5 ) JO L 159 de 29.6.1996, p. 1.
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rigorosas. As medidas propostas pela Comissão incluem
igualmente a obrigação de os Estados-Membros disponibilizarem os meios financeiros adequados para custear a aplicação
das medidas de segurança nas instalações nucleares em funcionamento ou as operações de desactivação das mesmas. Os
meios financeiros para a desactivação devem ser disponibilizados sob a forma de fundos de desactivação.

3.2.
O Comité já referiu várias vezes ( 1) o problema ainda
não resolvido do aprovisionamento energético, salientando
o importante papel da energia nuclear. Devido ao bom
funcionamento durante anos, e ainda actualmente, do aprovisionamento energético da população, os poderes públicos
podem começar a negligenciar a importância de um aprovisionamento sustentável a longo prazo e subestimar os riscos e as
consequências de uma carência energética no futuro.

2.2.

3.3.
Apesar do elevado nível de segurança nas instalações
nucleares dos actuais Estados-Membros, a adopção de normas
comuns de segurança e de gestão dos resíduos radioactivos e
dos combustíveis usados assume enorme importância, em
parte devido às posições divergentes dos Estados-Membros
quanto à utilização da energia nuclear.

Gestão do combustível nuclear usado e dos resíduos radioactivos

O objectivo desta proposta de directiva é definir normas de
aplicação pelos Estados-Membros, no interesse da protecção
da saúde pública, das melhores práticas de gestão sustentável
dos resíduos radioactivos gerados por combustão ou de outras
fontes. A directiva contém também propostas para a adopção
de um prazo obrigatório para a criação de centros de
armazenamento definitivo por todos os Estados-Membros,
sem excluir a possibilidade de projectos conjuntos entre
vários Estados-Membros. De acordo com os conhecimentos
científicos actuais, esses centros de armazenamento devem ser
formações geológicas profundas capazes de conter os resíduos
radioactivos longe da biosfera pelo tempo necessário de modo
a proteger a saúde pública. É ainda salientada a importância de
a UE e os Estados-Membros prosseguirem a investigação e o
desenvolvimento neste domínio e de se procurar o máximo de
transparência na procura de soluções, com vista a fomentar a
confiança da opinião pública.

3.

Observações na generalidade

3.1.
Tanto o aprovisionamento energético e a respectiva
posição no mercado interno como as consequências de
eventuais acidentes em instalações nucleares ou de contaminação radioactiva são processos transnacionais que afectam os
interesses de todos os Estados-Membros e mesmo de outros
países. É por isso lógico e desejável que ambos os domínios
sejam encarados como tarefas da Comunidade. O Comité
Económico e Social Europeu dá, pois, o seu acordo de
princípio à iniciativa da Comissão em matéria de segurança
das instalações nucleares e de gestão dos resíduos radioactivos,
assim como aos objectivos da proposta de directiva em apreço.
O CESE considera particularmente importantes a segurança
das instalações nucleares dos países candidatos e a respectiva
integração na regulamentação comunitária. No entanto, o
CESE tem sérias reservas quanto a alguns dos pontos da
proposta de directiva e considera que várias questões têm
ainda de ser esclarecidas.

3.4.
O Comité recomenda pois que a Comissão, dada a
urgência da questão e apesar das possíveis objecções, proceda
de maneira resoluta e persistente, sem prejuízo da flexibilidade
e do tempo (2) necessários para a organização de debates entre
os grupos sociais, entre os órgãos da Comunidade e entre os
Estados-Membros. Importa que fique igualmente claro que as
medidas propostas pela Comissão não afectam a posição de
base de cada Estado-Membro sobre a energia nuclear ou o
respeito pela posição dos outros Estados-Membros.

3.5.
Potencialmente polémica é a base jurídica escolhida
pela Comissão para as medidas que propõe como missão da
Comunidade, a saber, os artigos 2.o, alínea b) ( 3), e 30.o
do Tratado Euratom. Embora o Tribunal de Justiça das
Comunidades, no seu acórdão ( 4) de 10 de Dezembro de 2002,
apoie a concepção da Comissão sustentada nesses artigos e o
Comité não tenha quaisquer reservas a esse respeito, o Comité
recomenda que a competência da UE em matéria de segurança
nuclear e de gestão dos combustíveis nucleares seja consagrada
textualmente na melhor ocasião.

(1 ) Parecer sobre o Livro Verde, JO C 221 de 7.8.2001, p. 6, e parecer
sobre a necessidade de investigação, JO C 241 de 7.10.2002, p. 3.
(2 ) O CESE lastima que a Comissão lhe tenha imposto um prazo
demasiadamente curto para emitir parecer sobre uma questão tão
importante.
(3 ) «Para o cumprimento da sua missão, a Comunidade deve, nos
termos do disposto no presente Tratado estabelecer normas de
segurança uniformes destinadas à protecção sanitária da população e dos trabalhadores e velar pela sua aplicação».
(4 ) Processo C-29/99.
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3.5.1.
O Comité duvida, porém, que nessa base seja possível
justificar uma eventual competência da UE em matéria de
regulamentação das provisões financeiras de desactivação das
instalações nucleares. A disposição proposta pela Comissão
nesse sentido constitui apenas uma norma administrativa e
organizacional que regula exclusivamente a forma de financiamento da desactivação, não tocando o aspecto essencial da
protecção da saúde.

4.

Observações na especialidade

Sem embargo do apoio do CESE aos aspectos gerais das
propostas da Comissão, testemunhado pelos pontos precedentes, seguem-se algumas precisões e observações mais particulares.
4.1.
No que respeita à segurança das instalações técnicas, o
CESE recomenda que não sejam adoptadas quaisquer novas
definições e normas, e sim que sejam utilizadas as definições e
as normas da Organização Internacional da Energia Atómica
(OIEA), com sede em Viena, como sistema comum de referência e que a UE controle o cumprimento escrupuloso dessas
normas pelos Estados-Membros, de acordo com as medidas
propostas pela Comissão. O CESE recomenda ao mesmo
tempo que a UE se empenhe activa e profissionalmente no
desenvolvimento da regulamentação da OIEA, contribuindo
desse modo para o objectivo universal de uma utilização
segura e responsável da energia nuclear. O CESE aplaude
também a intenção da Comissão de ter igualmente em conta
as conclusões da WENRA (1) e da NRWG ( 2).
4.2.
No entender do CESE, as disposições sobre a segurança
das instalações nucleares e sobre os procedimentos de controlo
devem deixar bem claro que o actual domínio de competências
e de atribuições dos Estados-Membros não é afectado e que o
explorador das instalações nucleares continuará a assumir
plena responsabilidade pela segurança das mesmas. Esta última
obrigação decorre do princípio do poluidor-pagador, que o
CESE considera da máxima importância.
4.3.
Do mesmo modo, os controlos previstos pela Comissão não devem levar a um aumento dos custos das inspecções
das instalações nucleares, mas sim concentrar-se sobretudo na
verificação do bom cumprimento das obrigações de controlo
dos Estados-Membros e suas autoridades com base em normas
uniformes de segurança após a sua entrada em vigor. A
Comissão poderá, quando julgar necessário, efectuar controlos
prévios ( 3). O Comité recomenda por isso que o n.o 1 do

( 1) Western European Nuclear Regulators Association (Associação
das Autoridades Reguladoras da Energia Nuclear).
( 2) Nuclear Regulator’s Working Group (Grupo de Trabalho das
Autoridades Reguladores da Energia Nuclear).
( 3) Em especial, nos países candidatos à adesão, de acordo com os
padrões de segurança seguidos nos Estados-Membros.
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artigo 12.o da proposta de directiva seja completado com o
seguinte texto: «A Comissão efectuará controlos das autoridades responsáveis pela segurança nuclear de acordo com as
normas de segurança comuns previstas no n.o 1 do artigo 7.o
da presente directiva após a sua entrada em vigor.»

4.4.
No que respeita à aplicação dos procedimentos previstos na proposta de directiva ou recomendados pelo CESE e ao
calendário para a sua realização, importa esclarecer que as
instalações nucleares já em funcionamento ou planeadas nos
Estados-Membros, contanto que respeitem as elevadas normas
de segurança actualmente aplicáveis nos actuais Estados-Membros, não devem ser injustamente desfavorecidas ou
sujeitas a suspensões ou limitações. Deve obter-se um equilíbrio entre os princípios da protecção da propriedade, da
segurança de planeamento e da segurança jurídica, por um
lado, e a garantia da máxima segurança, por outro. O CESE
lastima que as propostas da Comissão sejam omissas quanto a
esta matéria importante e propõe que o n.o 1 do artigo 7.o da
proposta de directiva seja completado da seguinte forma: «O
calendário para a introdução das normas de segurança comuns
e todas as disposições acessórias serão definidos nas futuras
revisões da presente directiva.»

4.5.
As disposições técnicas decorrentes das propostas e o
acompanhamento do respectivo cumprimento devem ser
concebidos de forma a estimular e a promover tanto a
evolução inovadora das instalações nucleares e das suas
estratégias de segurança como a concorrência pelos melhores
sistemas e soluções técnicos de acordo com os princípios do
mercado. Os objectivos devem ser não só a preservação dos
padrões de segurança referidos no ponto 4.3 como também
uma evolução contínua, do ponto de vista técnico e científico,
das instalações nucleares, dos seus sistemas de segurança e dos
procedimentos de gestão dos resíduos, de modo a assegurar a
máxima protecção da saúde pública e reduzir ao mínimo o
potencial de risco.

4.5.1.
Nesta ordem de ideias, o Comité recomenda que a
expressão algo imprecisa «adequadamente protegidos» utilizada na proposta (alínea a) do n.o 1 do art. 1.o) seja substituída
por «protegidos de acordo com os objectivos da Directiva 96/
/29/Euratom do Conselho» (4).

(4 ) JO L 159 de 29.6.1996, p. 1.
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4.6.
O CESE está em princípio de acordo com o empenho
da Comissão em garantir os meios financeiros para a desactivação das instalações nucleares. No entanto, entende que a
maior parte dos Estados-Membros já dispõe de regulamentação
adequada sobre esta matéria. Além disso, os fundos de
desactivação propostos são susceptíveis de deixar aos exploradores das instalações e aos Estados-Membros muito pouca
margem de escolha das formas mais económicas de alcançar
esse objectivo.

4.6.1.
Sem esquecer a pouca clareza da base jurídica para a
competência da UE no domínio específico do financiamento
(cf. ponto 3.5.1), o CESE acrescenta que também por considerações de conteúdo essa competência deve ser deixada exclusivamente aos Estados-Membros. Recomenda ainda que seja
dada a possibilidade aos exploradores das instalações nucleares
de escolher, nos vários Estados-Membros, a forma mais
vantajosa de um financiamento suficiente, seguro e compatível
com as normas comunitárias da concorrência. Assim sendo,
os fundos de desactivação propostos pela Comissão seriam
somente uma das opções disponíveis. O CESE recorda que
para esta questão deve ser igualmente procurado um equilíbrio
entre, por um lado, os princípios da protecção da propriedade,
da segurança de planeamento e da segurança jurídica e, por
outro lado, a garantia da máxima segurança, conforme referido
no ponto 4.4.

4.6.2.
O Comité apoia a proposta da Comissão (n.o 10 do
art. 2.o) no sentido de os «resíduos convencionais» (resíduos
não radioactivos produzidos durante as operações de desactivação) serem tratados e evacuados de acordo com as normas
em vigor. A sua gestão não está, portanto, relacionada com as
questões tratadas nos pontos 4.6 e 4.6.1 do presente parecer.
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armazenamento no seu próprio território. Tal não impede que
possa optar-se por um projecto comum voluntário ou pela
criação voluntária de um depósito comum entre vários Estados-Membros vizinhos. Esses projectos comuns devem ser
incluídos nos programas de gestão dos resíduos radioactivos
por todos os Estados-Membros implicados. O Comité remete
aqui para a Directiva 92/3/Euratom do Conselho ( 1), que
determina que a importação de resíduos radioactivos para um
Estado-Membro só é possível com a autorização do mesmo.
Embora essa disposição abranja a supervisão e o controlo dos
carregamentos de resíduos radioactivos, o Comité recomenda,
para maior clareza, que o n.o 1 do artigo 4.o declare explicitamente que nenhum Estado-Membro tem a obrigação de
importar ou exportar resíduos radioactivos em desrespeito da
legislação nacional.

4.9.
Quanto ao problema da gestão dos resíduos, e na linha
das considerações expendidas no ponto 4.1, o CESE considera
que embora as disposições dos diferentes Estados-Membros
devam ser harmonizadas, deve utilizar-se sempre que possível
as definições e as normas técnicas da OIEA. Antes de introduzir
definições ou normas técnicas que divirjam das da OIEA, deve
dar-se prioridade ao preenchimento ou à solução das lacunas
ou dos erros do sistema da OIEA.

4.10.
Na opinião do Comité, os procedimentos de autorização devem assegurar transparência e uma adequada participação das entidades potencialmente afectadas, pela aplicação
de normas processuais mínimas. O Comité verifica com
satisfação que este aspecto já foi regulamentado pela Directiva
97/11/CE do Conselho (2), de 27 de Março de 1997, e
recomenda que os Estados-Membros, caso ainda o não tenham
feito, passem a agir de acordo com as suas disposições ( 3).

4.7.
A proposta de directiva sobre a gestão dos resíduos
nucleares prevê prazos concretos para a concessão das licenças
aos diversos locais de armazenamento, nomeadamente a
obrigação de que todos os Estados-Membros em que é
necessário proceder à evacuação dos combustíveis usados
concedam as licenças de exploração das instalações de evacuação até 2018. O Comité partilha da opinião da Comissão
de que o armazenamento à superfície ou em depósito próximo
da superfície e por prazo indeterminado do combustível
nuclear usado que não se destina a ser tratado não é
uma alternativa viável ou sustentável ao armazenamento
subterrâneo.

4.11.
O Comité congratula-se pela intenção da Comissão
de no futuro continuar a promover a investigação no domínio
da segurança das instalações nucleares e da gestão dos
resíduos radioactivos e a coordenar essa investigação a nível
comunitário. Salienta mais uma vez (4) que os programas de
investigação devem poder dispor de uma ampla base de apoio
e de recursos suficientes. O CESE entende que tal poderá
contribuir para assegurar a máxima protecção da saúde
pública, e apela por isso a que os Estados-Membros se
envolvam mais activamente nesta missão, nomeadamente nos
seus programas nacionais de investigação.

4.8.
Porém, o Comité entende que o prazo previsto pela
Comissão, ainda que possa parecer longo, poderá revelar-se
demasiado curto não só para encontrar uma solução mas
também para a aplicar, quer nos actuais Estados-Membros
quer nos países candidatos. O desenvolvimento rápido de uma
boa solução aumentará o grau de segurança realizável. Em
princípio, cada Estado-Membro que explora instalações nucleares deveria prever pelo menos um local adequado para o

(1 ) JO L 35 de 12.2.1992, p. 24.
(2 ) JO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
(3 ) O Comité remete, a este propósito, para o instrumento internacional vinculativo da ONU, a Convenção de Espoo de 25 de Fevereiro
de 1991, entrada em vigor em 10 de Setembro de 1997.
(4 ) JO C 260 de 17.9.2001, p. 2 e JO C 241 de 7.10.2002, p. 3.
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—

partilha da opinião da Comissão de que cada Estado-Membro deve prover ao armazenamento dos resíduos
radioactivos por si produzidos em formações geológicas
adequadas, sem porém excluir a possibilidade de projectos
comuns voluntários entre Estados-Membros vizinhos.
Recomenda, entretanto, que o calendário previsto para a
concessão das autorizações de armazenamento seja mais
flexível e adequado às condições específicas de cada
Estado-Membro;

O Comité Económico e Social Europeu
—

sublinha a obrigação básica dos Estados-Membros e da
UE de garantir a segurança das instalações nucleares e da
gestão dos resíduos radioactivos;

—

apoia as linhas gerais da iniciativa da Comissão neste
domínio, especialmente no que se refere à harmonização
das normas e aos futuros Estados-Membros;

—

não contesta a competência da UE nesta matéria, que
decorre implicitamente da sua competência no domínio
da protecção da saúde da população e dos trabalhadores,
mas considera que a mesma não abrange os fundos de
desactivação propostos;

aplaude o objectivo da Comissão de assegurar que
os Estados-Membros disponibilizam meios financeiros
adequados para a desactivação das instalações nucleares,
mas recomenda que a competência nesta matéria seja
deixada exclusivamente aos Estados-Membros;

—

apela a que a Comissão deixe bem claro, mediante a
alteração do n.o 1 do artigo 7.o e do n.o 1 do artigo 12.o,
que no que respeita à aplicação dos procedimentos
previstos na proposta de directiva ou recomendados pelo
CESE e ao calendário para a sua realização, as instalações
nucleares já em funcionamento ou planeadas nos Estados-Membros (contanto que respeitem as elevadas normas
de segurança actualmente aplicáveis nos actuais Estados-Membros) não serão injustamente desfavorecidas ou
sujeitas a suspensões ou limitações, numa aplicação
equilibrada dos princípios da protecção da propriedade,
da segurança de planeamento e da segurança jurídica;
louva a intenção da Comissão de no futuro continuar a
promover a investigação no domínio da segurança das
instalações nucleares e da gestão dos resíduos radioactivos
e a coordenar essa investigação a nível comunitário.
Entende que tal poderá contribuir para assegurar a
máxima protecção da saúde pública, e apela por isso a
que os Estados-Membros se envolvam mais activamente
na consecução desse objectivo.

—

—

recomenda que o actual âmbito de competências dos
Estados-Membros e das autoridades nacionais responsáveis pela segurança nuclear não seja alterado e que o
explorador das instalações nucleares continue a ser o
único responsável pela respectiva segurança (princípio do
poluidor-pagador);

—

apela a que não sejam introduzidas quaisquer novas
definições ou normas técnicas, mas sim que sejam
utilizadas as da OIEA, e que a UE participe activamente
na sua elaboração;

—

insta a que as normas e o controlo do respectivo
cumprimento sejam concebidos de forma a promover a
evolução inovadora dos diferentes sistemas de segurança
e a estimular a concorrência entre os mesmos;

—

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Um rosto humano para a OMC: as
propostas do CESE»
(2003/C 133/16)
Em 17 de Janeiro de 2002, o Comité Económico e Social Europeu (CESE) decidiu, em conformidade com
o n.o 3 do artigo 23.o do Regimento, elaborar parecer sobre «Um rosto humano para a OMC: as propostas
do CESE».
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção Especializada de Relações Externas
emitiu parecer em 12 de Março de 2003, tendo sido relator D. Dimitriadis.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o CESE adoptou o
presente parecer por 89 votos a favor, 2 votos contra e 1 abstenção.
1.

Síntese

1.1.
Um ano volvido sobre a Conferência Ministerial de
Doha, a Organização Mundial do Comércio (OMC) procura
soluções para os problemas cruciais que afectam as partes
contratantes e as suas populações e que são fruto da liberalização do comércio. Fortalecida pela experiência acumulada
durante os ciclos plurianuais das negociações comerciais do
Acordo Geral sobre as Pautas Aduaneiras e o Comércio
(GATT) e os princípios directores das decisões das conferências
ministeriais (Singapura, Genebra ( 1), Seattle (2), Doha), a OMC
deve adoptar decisões que considerem não só as condições
prevalecentes na economia mundial (problemas decorrentes
do comércio, problemas ambientais, reformas agrícolas, etc.),
mas também as reacções da comunidade mundial aos graves
problemas humanitários e sociais (desigualdades sociais, agravamento da pobreza, epidemias, etc.).
1.2.
Desde a Quarta Conferência Ministerial (Doha), que
colocou o desenvolvimento sustentável no centro das negociações comerciais, e na perspectiva da Quinta Conferência
Ministerial (Cancum — México), a OMC foi chamada, no
domínio das actividades externas, a dar particular atenção
aos países menos desenvolvidos através da transferência de
recursos e tecnologias e a proceder à supressão das barreiras
de comunicação (onde elas ainda subsistem) e, no domínio
das actividades internas, a criar um controlo parlamentar
acompanhado de uma consulta e informação dos representantes da sociedade civil organizada, seguindo o exemplo da
Organização das Nações Unidas (ONU) e da Comissão.
1.3.
O presente parecer do CESE sobre a OMC vem
completar os pareceres precedentes elaborados durante os
preparativos para as conferências ministeriais que se centravam
principalmente nas ordens do dia e nas questões técnicas

( 1)

Resolução do Parlamento Europeu de 18 de Junho de 1998 sobre
a Segunda Conferência Ministerial da Organização Mundial do
Comércio (OMC) — JO C 210 de 6.7.1998.
( 2) Resolução do Parlamento Europeu de 15 de Dezembro de 1999
sobre a Terceira Conferência Ministerial da Organização Mundial
do Comércio, em Seattle — JO C 296 de 18.10.2000.

previstas nos diferentes ciclos de negociação. O seu objectivo
é dar uma contribuição construtiva para o diálogo mundial e
para os esforços da Comissão para que a OMC assuma um
rosto mais humano e satisfaça assim as reivindicações dos
países em desenvolvimento e dos representantes da sociedade
civil organizada, que a acusam de falta de sensibilidade,
transparência, adaptabilidade e flexibilidade.

1.4.

Perante o exposto, o CESE propõe:

1.4.1.
A criação de uma dimensão parlamentar da OMC,
pesem embora as dificuldades que tal proposta representa, no
intuito de alargar o diálogo democrático e assegurar uma
intervenção eficaz dos representantes eleitos nos seus trabalhos.

1.4.2.
O estabelecimento de um diálogo formal entre a
OMC e os representantes da sociedade civil organizada, que os
confirme e reconheça, e estabeleça um código de conduta para
um diálogo estruturado e concreto.

1.4.3.
O estabelecimento de um diálogo formal entre a
OMC e os demais organismos internacionais (ONU, BM, FMI,
OCDE, OIT) e com as organizações regionais interestatais em
prol de uma coordenação das acções que permita surtir
melhores resultados e evitar a sobreposição de programas e o
desperdício de recursos.

1.4.4.
A prestação de assistência contínua aos países menos
desenvolvidos mediante a transferência de recursos e tecnologias, para que a sua participação nos trabalhos da OMC seja
significativa e frutuosa. O CESE reconhece que as grandes
disparidades económicas e sociais entre os países menos
desenvolvidos são de tal ordem que exigem a criação de
categorias distintas.
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1.4.5.
A manifestação de uma particular sensibilidade ao
lidar com os problemas que afectam os países em desenvolvimento, nomeadamente pobreza (1), epidemias, ambiente e
produção agrícola, quando atingem as políticas comerciais e
entram nas competências da OMC.
1.5.
O CESE frisa a urgência de uma estratégia internacional
que conduza ao desenvolvimento equilibrado e à prosperidade
dos povos, dando particular atenção às questões ambientais e
às condições de trabalho.
1.6.
O CESE salienta também a necessidade de uma acção
estratégica internacional para defesa dos consumidores.

2.

Situação económica actual — tendências económicas
dos países em desenvolvimento e dos países menos
desenvolvidos

2.1.
O desmantelamento das barreiras comerciais ou outras
à escala mundial fez emergir progressivamente uma nova
ordem no comércio internacional com importantes consequências, positivas e negativas. A consequência mais importante reside, sem dúvida, na crescente interdependência das
economias nacionais do comércio internacional. Esta interdependência, aliada à utilização de novos meios tecnológicos,
que aceleraram o ritmo das transacções, torna especialmente
urgente o controlo do comércio internacional, graças à existência e ao bom funcionamento de organizações internacionais.
Exige ainda que cooperem estreitamente entre si, para evitar
acções e estratégias antinómicas, em especial em regiões
cujo desenvolvimento depende de ajudas e programas das
organizações internacionais.

2.2.
Se a conjuntura favorável que a globalização imprime
ao comércio e o aumento das trocas podem beneficiar, a
longo prazo, todo o planeta ( 2), a existência de organizações
internacionais e a elaboração de normas internacionais continuam a ser necessárias para evitar, por um lado, os efeitos
negativos, a curto prazo, que uma liberalização desregrada
poderia produzir nos países com uma economia mais débil e,
por outro, a introdução de dispositivos regulamentares isolados, bilaterais ou multilaterais, que criem limites e obstáculos
à livre circulação de bens e serviços. E a resposta a esta

( 1) Resolução do Parlamento Europeu sobre o comércio e o desenvolvimento tendo em vista o objectivo da erradicação da pobreza e
da segurança alimentar — P5-TA(2002) 0389.
( 2) a) Segundo o Banco Mundial, o desmantelamento das barreiras
comerciais resultará num aumento do rendimento mundial
de 2,8 biliões de dólares e tirará da pobreza 320 milhões de
pessoas até 2015.
b) Resolução do Parlamento Europeu sobre a comunicação da
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a
abordagem da UE em relação ao Millennium Round no âmbito
da OMC — A5-0062/1999 — JO C 189 de 7.7.2000.
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necessidade é dada pela OMC, criada na sequência de longas
negociações internacionais com a participação voluntária da
quase totalidade dos Estados mundiais.

2.3.
Apesar dos bons propósitos (Cimeira do Milénio da
ONU, Cimeira Mundial da Alimentação, Cimeira Mundial
sobre Desenvolvimento Sustentável) e das inúmeras iniciativas
e programas existentes em todo o mundo, um quinto da
humanidade (3) vive abaixo do limiar de pobreza (correspondente a um rendimento de 1 dólar por dia), o que revela a
grandeza do repto que os líderes da economia mundial têm de
vencer e a inadequação das políticas formuladas até à data. A
situação desesperada ( 1) de grande parte da população mundial
provoca reacções em cadeia de consequências incontroláveis.

2.4.
As reacções da sociedade civil organizada, incluindo
as organizações não governamentais (ONG), em todas as
conferências das organizações internacionais, ilustram a gravidade do problema em todo o planeta. A mensagem que
começa a ser seriamente considerada por todas as organizações
internacionais em geral, incluindo a OMC, passa pela definição
imperativa de uma estratégia internacional para promover o
desenvolvimento equilibrado e a prosperidade de todos os
povos, e pelo estabelecimento e aprofundamento da democracia em todo o planeta. A actual conjuntura económica e social
exige, efectivamente, uma cooperação mundial entre os países
desenvolvidos e os países em desenvolvimento, seja no quadro
das actuais organizações internacionais, seja mediante a criação
de novas.

2.5.
No último decénio, a liberalização dos mercados e
do comércio internacional forneceu a alguns países menos
desenvolvidos ( 4) uma oportunidade única para melhorar os
rendimentos dos seus cidadãos, de uma forma mais rápida do
que nos últimos cinquenta anos (5). Muitos exemplos

(3 ) The World Bank Annual Report 2002 — Chapter 1 — Meeting
the Poverty Challenge: the World Bank’s Goals and Strategies
(Relatório Anual do Banco Mundial de 2002 — Capítulo 1 —
Vencer a pobreza — Objectivos e estratégias do Banco Mundial)
(disponível em EN) (http://www.worldbank.org/).
(4 ) 30 dos 49 países menos desenvolvidos que são membros da ONU
têm assento na OMC: Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso,
Burundi, República Central Africana, Chade, Jibuti, Gâmbia,
Guiné-Bissau, Guiné, Haiti, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maldivas,
Mali, Mauritânia, Moçambique, Myanmar, Nigéria, Ruanda, Serra
Leoa , Senegal, ilhas Salomão, Tanzânia, Togo, Uganda, Zaire e
Zâmbia (WT/COMTD/LCD/26, 8 de Maio de 2002) (disponível
em EN, FR e ES) (http://www.wto.org/).
Em vias de adesão há nove países menos desenvolvidos. São eles:
Butão, Cambodja, Cabo Verde, República Democrática Popular
do Laos, Nepal, Samoa, Sudão, Vanuatu e Iémen (WT/COMTD/
/LCD/W26, 8 de Maio de 2002).
(5 ) Resolução do Parlamento Europeu sobre a abertura e a democracia no comércio internacional — A5-0331/2001, JO C 112,
de 9.5.2002.
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característicos realçam as vantagens que os países em desenvolvimento retiraram da liberalização do comércio. O desmantelamento das barreiras comerciais nos países em desenvolvimento
e nos países menos desenvolvidos produzirá a partir de 2002
ganhos anuais entre 250 mil milhões de dólares e 620 mil
milhões de dólares, um terço dos quais beneficiará os rendimentos dos países menos desenvolvidos (1). A redução dos
subsídios agrícolas traduzir-se-á igualmente em ganhos anuais
de 128 mil milhões de dólares, dos quais 30 mil milhões irão
para os países menos desenvolvidos.
2.6.
Um grupo de 18 países em desenvolvimento, incluindo
Bangladesh, China, Índia, Gana, Nepal, Uganda e Vietname,
viu crescer rapidamente as suas exportações (calculadas em
percentagem do PIB) após 1980. Muitos analistas crêem que
tal se deve à abertura dos seus mercados à concorrência
internacional (2), mas as opiniões sobre o assunto são divergentes.
2.7.
O aumento do rendimento dos países em desenvolvimento mais desfavorecidos — os 20 % mais pobres — foi
superior ao dos 80 % restantes. Assim foi no Extremo Oriente,
região que reúne mais de um terço da população dos países
em desenvolvimento. Ao longo dos últimos quarenta anos,
esta região — uma das mais pobres do mundo — passou por
uma metamorfose que lhe conferiu o dinamismo actual.
2.8.
A despeito da melhoria dos seus indicadores económicos, estes países têm ainda um longo caminho a percorrer. Por
outro lado, é um facto incontestável que a relação entre o PIB
dos 5 % dos países mais ricos e 5 % dos país mais pobres do
planeta passou de 30:1, na altura do lançamento do GATT no
final dos anos 40, para os actuais 78:1. Este diagnóstico é
ainda mais flagrante no plano social. O seu crescimento
económico não foi acompanhado de progresso social, nem de
consolidação e aprofundamento das instituições democráticas
e dos direitos individuais. Os seus indicadores de desenvolvimento humano, que medem a melhoria das condições de vida,
a escolarização e a esperança de vida, evoluíram muito pouco.
2.9.
O facto de a economia dos países em desenvolvimento
continuar a repousar, numa percentagem muito forte, na
agricultura ( 3), agravado ainda pela dificuldade de exportação
dos produtos agrícolas transformados, constitui um dos problemas basilares do sistema comercial e económico internacional com reflexos sociais imediatos, por força da volatilidade
dos preços mundiais e da tendência baixista dos preços destes
( 1) a) OMC — Overview of Developments in the the International
Trading Environment (Perspectiva geral da conjuntura comercial
internacional — WT/TPR/OV/8-15, Novembro de 2002 (disponível em EN, FR e ES).
b) FMI e Banco Mundial — Market Access for Developing Country
Exports — Selected issues (Acesso ao mercado dasexportações
dos países em desenvolvimento — Problemas específicos),
27 de Setembro de 2002, p. 5 (disponível em EN).
( 2) David Dollar — Aart Kraay, Growth is Good for the Poor (O crescimento beneficia os pobres), Banco Mundial.
( 3) Resolução do Parlamento Europeu sobre a comunicação da
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a abordagem da UE em relação ao Millennium Round no âmbito da OMC
— A5-0062/1999 — JO C 189 de 7.7.2000.
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produtos a médio e a longo prazo ( 4). Pelo menos, um terço
das exportações de 50 países em desenvolvimento depende do
sector primário, sendo deste que provém metade do rendimento em 40 deles (5).
2.10.
A União Europeia esforça-se por integrar os países
em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos na
economia mundial ( 6). O acordo de Cotonu (23 de Junho
de 2000), celebrado entre a UE e os países ACP, constitui uma
iniciativa de peso, conciliando o comércio e o desenvolvimento, bem como um elenco de medidas de liberalização do
comércio («Tudo excepto as armas»), graças ao qual os países
menos desenvolvidos podem, dentro de alguns anos, exportar
os seus produtos (excepto armas) para a UE, livres de direitos
aduaneiros. De igual modo, a revisão do sistema de preferências
generalizadas europeu (2002-2004), ao conceder uma redução
pautal suplementar aos países em desenvolvimento, instaurou
um regime especial de incentivo (contendo igualmente disposições sancionatórias) ao respeito das normas fundamentais do
trabalho e do ambiente.
2.11.
A UE explora todas as oportunidades de encontros
multilaterais para promover o desenvolvimento dos países
menos desenvolvidos. A Conferência Internacional sobre o
Financiamento do Desenvolvimento, que teve lugar em Monterrey (México), de 18 a 22 de Março de 2002, foi um marco
importante neste sentido, comprometendo-se a UE e os
Estados Unidos a injectar, a partir de 2004, 30 mil milhões de
dólares adicionais no desenvolvimento, verba que corresponde
ao aumento mais forte até à data. Este compromisso constituiu,
igualmente, o grande repto da Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável realizada em Agosto, em Joanesburgo,
que não conseguiu, porém, que os países desenvolvidos
chegassem a acordo sobre as medidas específicas para reduzir o
fosso entre o Norte e o Sul e para fomentar o desenvolvimento
sustentável.
2.12.
O desenvolvimento mundial sustentável pressupõe a
atenuação (ou mesmo a eliminação) do endividamento dos
países do terceiro mundo ( 7), a redução do desemprego e a
introdução, paralelamente, de normas internacionais do trabalho como objectivos a atingir, essencialmente nos países em
desenvolvimento e nos países menos desenvolvidos, bem
como uma atenção mais específica ao ecossistema do planeta
e à protecção da saúde pública.
(4 ) World Bank Annual Report 2002 (Relatório anual do Banco
Mundial de 2002), § 17 (disponível em EN).
(5 ) CNUCED, 2002 — The Least Developed Countries Report 2002:
Escaping the Poverty Trap (Relatório de 2002 sobre os países menos
desenvolvidos: Libertar-se da armadilha da pobreza, parte II,
capítulos 3 e 4, Comércio), CNUCED, Genebra (disponível em EN)
(http://www.unctad.org/).
(6 ) Trade policy review of the European Union 2002 (Exame da política
comercial da União Europeia em 2002), p. 20 «Dois pesos, duas
medidas: comércio, mundialização e luta contra a pobreza»
(Comentários da Comissão, 17 de Abril de 2002) (disponível
em EN).
(7 ) A Genuine Development Agenda for the Doha Round of WTO
Negotiations (Um verdadeiro plano de desenvolvimento para o
ciclo de negociações de Doha da OMC), declaração comum
da organização Save the Children (Oafod, Oxfam, Actionaid,
Worldvision, Christian Aid, Fairtrade, Traidcraft), § 14 (disponível
em EN).
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2.13.
Pelos motivos expostos, cabe principalmente aos
países desenvolvidos: a) abrir os seus mercados aos produtos
dos países menos desenvolvidos, b) transferir recursos e
tecnologias para os países em desenvolvimento em volumes
substanciais, e c) contribuir para sensibilizar e melhorar a
representatividade nas estruturas administrativas das organizações internacionais. Por seu turno, os países em desenvolvimento devem: a) adoptar o princípio da transparência, b) estabelecer uma governação eficaz, c) consubstanciar os princípios
fundamentais da democracia, d) erradicar a corrupção, e) criar
mercados activos, f) aceitar as regras internacionais do trabalho
e g) fixar objectivos macroeconómicos viáveis. A liberalização
do comércio pode trazer o progresso económico aos países
menos desenvolvidos ( 1), na condição, porém, de que os países
economicamente fortes adoptem medidas arrojadas que vão
para além da assistência económica de concepção clássica, já
prestada, passando a investir nas mudanças estruturais e
organizacionais necessárias e que, por seu turno, os países em
desenvolvimento reforcem a sua capacidade de funcionamento
num ambiente competitivo através de programas que estimulem o espírito empresarial e a criação de pequenas e médias
empresas, e façam prevalecer o princípio da transparência na
utilização da ajuda económica internacional de modo a
erradicar a corrupção.

2.14.

Como organização internacional, a OMC:

—

Promove a liberalização do comércio e expressa a vontade
de criar uma regulação internacional das trocas comerciais no contexto da globalização.

—

Está estruturada como um organismo intergovernamental
e multinacional.

—

O processo decisório confere-lhe uma vantagem democrática (considerável) sobre outras instâncias mundiais
como o FMI ou o BM, já que se baseia no consenso entre
os membros (2) sendo, na sua ausência, necessário, em
caso de recurso à votação, reunir uma maioria de três
quartos dos membros.

( 1) a) COM(2002) 513 final — 18.9.2002 — Comunicação da
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu — Comércio
e desenvolvimento: como ajudar os países em desenvolvimento a beneficiarem do comércio.
b) Conselho da União Europeia: Conclusões do Conselho sobre
o Comércio e o Desenvolvimento, 20 de Novembro de 2002,
n.o 14514/2002.
( 2) Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (Marraquexe) — Artigo IX, primeiro parágrafo (http://www.fd.uc.pt/CI/
/CEE/OI/OMC.GATT/).
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—

O grande número de membros (144 países), muito
diferentes de um ponto de vista económico e social,
abrange praticamente toda a diversidade do planeta.

—

Com esta estrutura, a OMC, para além de promover
negociações comerciais e resolver litígios comerciais,
pode e deve a) apoiar os países em desenvolvimento,
b) promover uma repartição justa e equitativa do trabalho
no mundo e c) introduzir regras de protecção do
ambiente, de segurança e de higiene alimentar, em
conformidade com regras e objectivos estratégicos.

2.15.
Para a maioria da população do planeta, as vantagens
da liberalização do comércio ainda são invisíveis. Por isso, os
protestos da sociedade civil dirigem-se cada vez mais contra as
organizações internacionais e, em particular, a OMC, como
principal arauto da liberalização do comércio. Para todos e,
principalmente, para os governos dos países em desenvolvimento e dos países menos desenvolvidos, o repto consiste em
fazer do comércio e do investimento o motor do progresso
económico e da erradicação da pobreza.

2.16.
O CESE, enquanto representante principal e instituído
da sociedade civil na UE, participa activamente no diálogo
mundial e tem tomado em conta os debates em curso. Por
isso, sugere que a OMC deve assumir um rosto mais humano,
fazendo notar que esta necessidade decorre, por um lado, do
facto de, na economia global de hoje, os acordos comerciais
internacionais se reflectirem no trabalho, na saúde e no
ambiente e, por outro, de as intervenções exigirem a aprovação
e a contribuição da sociedade civil, mediante procedimentos
participativos.

3. Evolução do diálogo mundial sobre o comércio
(agenda de Doha para o desenvolvimento)

3.1.
A agenda de Doha para o desenvolvimento emanada
da IV Conferência Ministerial constituiu um passo importante
para o futuro do comércio mundial e gerou algumas expectativas em torno do novo ciclo de negociações, que começou em
Janeiro de 2003 e irá decorrer até Janeiro de 2005, pois definiu
como objectivos principais: a) colocar o desenvolvimento
sustentável no centro das negociações comerciais (3), b) apoiar

(3 ) Se forem atingidos os objectivos da agenda de Doha para o
desenvolvimento: «O desmantelamento das barreiras comerciais
nos países em desenvolvimento e nos países menos desenvolvidos
produzirá ganhos anuais compreendidos entre 250 mil milhões
de dólares e 620 mil milhões de dólares, dos quais um terço a
metade beneficiará os países menos desenvolvidos» (FMI e Banco
Mundial, Market Access for Developing Country Exports — Selected
issues (Acesso ao mercado das exportações dos países em desenvolvimento — Problemas específicos), 27 de Setembro de 2002, p. 5
(disponível em EN).

6.6.2003

PT

Jornal Oficial da União Europeia

o crescimento nos países em desenvolvimento e nos países
menos desenvolvidos e c) lutar contra o flagelo das epidemias
nos países menos desenvolvidos. A decisão de auxílio ao
desenvolvimento para fomentar o progresso económico e
institucional dos países menos desenvolvidos consubstancia os
acordos já celebrados na OMC ( 1). Foi também decidido
interpretar o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS)
de modo a salvaguardar o direito das partes contratantes
adoptarem medidas de protecção da saúde pública (patentes
de produtos farmacêuticos).

3.2.
No parecer de Outubro de 2001 (2) sobre a preparação
da IV Conferência Ministerial da OMC no Qatar (Doha), o
CESE manifestou o desejo de que a resposta às expectativas e
aos problemas dos países em desenvolvimento fosse mais
positiva do que em Seattle. Salientou ainda que o diálogo sobre
as questões sociais e o ambiente esbarra com importantes
obstáculos porque os países em desenvolvimento prestam
atenção a outras questões, como sejam a aplicação de medidas,
o desenvolvimento e o acesso aos mercados.

3.3.
O comunicado de 14 de Dezembro de 2001 após a
reunião entre Pascal Lamy, membro da Comissão Europeia, e
os representantes da sociedade civil refere que — exceptuando
o problema das questões sociais relativas ao trabalho — foram
alcançados os objectivos principais gizados para Doha e
sublinha, nomeadamente, que, no âmbito da agenda de Doha
para o desenvolvimento, foi assumido um compromisso
importante de prestação de assistência técnica e de criação de
capacidades administrativas nos países em desenvolvimento.
A sua aplicação será efectuada em colaboração estreita com os
organismos doadores, tais como o BM e a CNUCED, bem como
através dos programas de desenvolvimento da Comissão (3).

3.4.
O CESE congratula-se pelo facto de a Comissão
persuadir o Conselho Geral da OMC a criar um fundo
fiduciário mundial destinado a gerir a assistência técnica aos
países em desenvolvimento para que estes possam participar
plenamente nas negociações.

3.5.
O CESE manifesta preocupação quanto aos atrasos na
promoção dos pontos inscritos na agenda de Doha para o
desenvolvimento e exorta os países em desenvolvimento e
os países menos desenvolvidos a concluir as necessárias
negociações.

( 1) OMC — Overview of Developments in the International Trading
Environment (Perspectiva geral da conjuntura comercial internacional), § 97, WT/TPR/OV/8, Novembro de 2002 (disponível em EN,
FR e ES).
( 2) JO C 36 de 8.2.2002.
( 3) Comunicado — 21 de Abril de 2000/Conclusões do Conselho —
10 de Novembro de 2002.
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4. Dimensão social das negociações comerciais

4.1. Direitos sociais no local de trabalho
4.1.1.
A consolidação dos direitos sociais no local de
trabalho foi debatida pela primeira vez na Conferência Ministerial de Singapura ( 4) e reafirmada na Conferência Ministerial de
Doha (5), apesar das objecções de muitos países em desenvolvimento.
4.1.2.
O CESE considera necessário acelerar o diálogo
mundial sobre os direitos sociais e confessa a sua decepção
pela falta de interesse e pelas críticas negativas dos países
em desenvolvimento expressas na Conferência Ministerial de
Doha.
4.1.3.
Note-se que o CESE reconhece na OIT a instância
adequada para abordar as questões sociais relacionadas com o
trabalho; de resto, já o referiu no parecer sobre os direitos
humanos no trabalho ( 6). A OMC deverá contribuir para a
resolução destas questões, promovendo medidas positivas e
integrando nas suas regras disposições que permitam excluir
os membros que violem as normas internacionais de trabalho.
4.1.4.
O CESE congratula-se pela comunicação da Comissão, publicada em Julho de 2001, relativa à promoção das
normas laborais fundamentais e à melhoria da governação
social no contexto da globalização.
4.1.5.
O CESE aplaude o trabalho da OIT e felicita-se pela
criação da Comissão Mundial sobre a Dimensão Social da
Globalização e insta a OMC a cooperar activamente com esta
comissão. Esta Comissão Mundial pode ajudar a comunidade
internacional a compreender os complexos problemas da
globalização nas questões do trabalho e do desenvolvimento
social.
4.1.6.
O CESE declara estar pronto a iniciar uma cooperação formal com a OMC, a OIT e os CES nacionais sobre as
actuais questões sociais.
4.1.7.
O CESE insiste na necessidade de introduzir as
normas fundamentais do trabalho e de promover as normas
de saúde e segurança no local de trabalho durante o novo ciclo
de negociações comerciais. O CESE frisa ainda a necessidade
de os países em desenvolvimento tomarem medidas repressivas
contra o trabalho infantil.

(4 ) Declaração Ministerial de Singapura — Ponto 4 (Normas fundamentais do trabalho) (disponível em EN, FR e ES).
(5 ) Declaração Ministerial de Doha, artigo 8.o — WT/MIN(01)/DEC/
/1-20.11.2001 (disponível em EN, FR e ES).
(6 ) JO C 260 de 17.9.2001, p. 14.
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4.1.8.
O CESE está empenhado na instituição de um
procedimento de consulta permanente entre ele próprio e a
Comissão Mundial da OIT sobre a dimensão social da globalização e exorta a OMC a conceder o estatuto de observador à
OIT não só nas conferências ministeriais mas também nos
demais órgãos (1).

4.2.

4.3.2.

Crê que o direito à saúde é o mais valioso e importante
direito humano;

—

Salienta que os países que não produzem medicamentos
estão em grande desvantagem em relação aos que os
produzem;

—

Aplaude a afirmação constante da Declaração Ministerial
de Doha ( 4) sobre o direito das partes contratantes a
proteger a saúde pública;

—

Felicita-se pelas decisões do acordo TRIPS (27.6.2002)
que prorrogam até 2016 a protecção dos direitos intelectuais dos países menos desenvolvidos;

—

Considera necessário chegar a um acordo global flexível
que, por um lado, satisfaça as necessidades de saúde
pública dos países menos desenvolvidos nos casos de
epidemia e, por outro, proteja os direitos intelectuais
para não paralisar a investigação e o desenvolvimento
tecnológico;

—

Frisa o papel que a OMS deve desempenhar como
instância competente de controlo e luta contra doenças
com carácter epidémico ameaçando grande número de
pessoas;

—

Considera que a questão da saúde pública está estreitamente relacionada com a redução da pobreza que é
igualmente um problema grave em todo o mundo;

—

Concorda com a resolução do Parlamento Europeu, de
12 de Fevereiro de 2003, sobre medicamentos genéricos
(P5-TA-PROV (2003) 0052/12.2.2003);

—

Entende que as novas descobertas médicas deverão ser
mais acessíveis aos países menos desenvolvidos.

Comércio e ambiente

4.2.2.
O CESE apoia o alinhamento do comércio internacional com o objectivo do desenvolvimento sustentável, tendo
como principal vertente um crescimento económico viável. Os
grandes reptos ecológicos e as alterações ambientais a nível
mundial obrigam as organizações internacionais a concentrar
a sua atenção na concretização deste objectivo. Posto que a
Conferência de Joanesburgo registou progressos muito relativos sobre a protecção do ambiente, esta necessidade é ainda
mais imperativa.

4.2.3.
O CESE congratula-se pelo facto de a declaração de
Doha (2) incluir acordos multilaterais sobre o ambiente. A
discussão que se seguiu teve resultados animadores.

Direitos de propriedade intelectual e saúde pública

4.3.1.
As grandes epidemias (VIH-SIDA e malária ou paludismo), que continuam a atingir essencialmente as populações
dos países menos desenvolvidos, nomeadamente os situados
na África subsariana, são um dos flagelos da civilização
contemporânea e dividem a humanidade nos que têm acesso
aos cuidados médicos básicos e nos que por motivos económicos não o têm (3).

( 1)

O CESE:

—

4.2.1.
O CESE aplaude os esforços internacionais para
proteger o ambiente em todas as suas vertentes e exorta à
aceleração das negociações, à consolidação dos programas e à
eliminação das reservas a fim de optimizar os resultados.

4.3.
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Resolução do Parlamento Europeu sobre a comunicação da
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a abordagem da UE em relação ao Millennium Round no âmbito da OMC
— A5-0062/1999 — JO C 189 de 7.7.2000.
( 2) Conferência Ministerial de Doha, pontos 31-33 — WT/MIN(01)/
/DEC/1-20.11.2001 (disponível em EN, FR e ES).
( 3) Mais de 15 milhões de pessoas morrem anualmente de doenças
infecciosas e 40 milhões estão infectadas por VIH/SIDA sem
que, na maioria dos casos, tenham meios para adquirir os
medicamentos que lhes salvariam a vida ou prolongariam a
existência (dados colhidos na Oxfam News).

4.3.3.
O CESE apoia os esforços desenvolvidos pela Comissão para que os membros da OMC cheguem rapidamente a
um acordo sobre: a) o estabelecimento da lista dos Estados
autorizados a beneficiar de derrogações aos acordos da OMC (5)

(4 ) Declaração Ministerial sobre o acordo TRIPS e a saúde pública —
WT/MIN(01)DEC/2-20.11.2001 (disponível em EN, FR e ES).
(5 ) Acordo TRIPS — Artigo 31.o
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relativos à propriedade intelectual por motivos de saúde
pública, b) uma formulação mais completa do artigo 31.o,
alínea f), do acordo TRIPS da OMC, que permite uma cláusula
restritiva para os produtos farmacêuticos e c) a definição do
termo «produtos farmacêuticos» (1).
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4.4.2.
O CESE subscreve a posição da FAO, segundo a qual
a melhoria da eficácia dos sistemas de gestão dos recursos
hídricos, o aumento da produtividade das culturas (more crops
per drop) e a busca de novas fontes de água permitirão dar uma
resposta satisfatória ao aumento constante das necessidades
alimentares (3).

4.3.4.
O CESE convida as partes contratantes da OMC,
especialmente os Estados Unidos, a ultrapassar os obstáculos
nas negociações para a alteração do artigo 31.o, alínea f), do
acordo TRIPS da OMC e a chegar a um acordo global.
5. Reforma do funcionamento da OMC
4.3.5.
Quanto à importante questão da protecção da saúde
pública e dos direitos da propriedade intelectual, o CESE
propõe: a) a extensão da suspensão da protecção da propriedade intelectual sobre patentes de medicamentos a outras
doenças, para além de VIH/SIDA, como proposto pela Comissão, b) o alargamento da lista dos países menos desenvolvidos
de 49 para 72, com excepção da China, já que tem capacidade
para produzir medicamentos genéricos, c) o fim da interferência político-governamental nas exportações de produtos farmacêuticos quando a saúde de uma grande parte da população
corre risco, d) a adopção de medidas rigorosas pelos países
menos desenvolvidos com vista a sanar o problema do tráfico
ilegal de medicamentos vendidos nos mercados internacionais
a preços que não reflectem os direitos de propriedade intelectual, e e) a introdução de flexibilidade em todo o sistema e a
interpretação dos acordos de tal forma que os riscos de
epidemia possam ser eficazmente contidos.

4.4.

5.1. Posição da OMC sobre o seu funcionamento

5.1.1.
A OMC que era, à partida, um fórum para negociações comerciais técnicas transformou-se numa organização
intergovernamental que, através dos ministros do Comércio
das partes contratantes, exerce uma política económica mundial. De forma a garantir a sua aplicação, os acordos comerciais
são, por um lado, submetidos ao mecanismo de exame das
políticas comerciais (MEPC) e, por outro, ao mecanismo de
resolução dos litígios da OMC e, se necessário, a sanções
comerciais. É, pois, evidente que a OMC deve funcionar
globalmente de forma democrática e plenamente transparente.

Equilíbrio das necessidades alimentares mundiais

4.4.1.
O CESE frisa a necessidade de encontrar um ponto
de equilíbrio entre o aumento contínuo das necessidades
alimentares mundiais e a grande desigualdade na repartição dos
géneros alimentícios no planeta (2), bem como a necessidade de
um amplo consenso internacional sobre a agricultura.

( 1) a) Direcção-Geral do Comércio Externo: Contribuição para a
OMC: Comunicação dos Comités Europeus e dos Estados-Membros destinada ao Conselho do Acordo TRIPS relacionada com o parágrafo 6 da declaração de Doha sobre o
Acordo TRIPS e a saúde pública, 18 de Junho de 2002.
b) Conselho do Acordo TRIPS — 16 de Dezembro de 2002 —
Projecto de decisão de compromisso (texto de Eduardo Pérez
Motta).
c) Carta do Comissário P. Lamy aos Ministros das partes
contratantes da OMC — 7.1.2003 — 5/6.
d) Conselho do Acordo TRIPS — 4.3.2002 (IP/W/339).
e) Comité de Comércio e Desenvolvimento da OMC: Programa
de trabalho sobre tratamento diferenciado e mais favorável.
f) Comité de Comércio e Desenvolvimento da OMC: Mecanismo
de vigilância para as cláusulas de tratamento diferenciado e
mais favorável — Comunicação conjunta do Grupo Africano
à OMC — TN/CTD/W/23 — 11.12.2002.
( 2) Declaração Ministerial de Doha, artigo 13.o — WT/MIN(01)/DEC/
/1-20.11.2001 (disponível em EN, FR e ES).

5.1.2.
A OMC sustenta que (4): a) progrediu suficientemente
no domínio da transparência após o GATT, b) dispõe de um
sítio Internet bem estruturado, através do qual o público pode
aceder aos seus documentos e publicações e c) desenvolveu,
através de simpósios, um diálogo sério com representantes
parlamentares, câmaras de comércio, sindicatos e sociedade
civil organizada, d) estabeleceu programas educativos de curto
e médio prazo ( 5) e as «Semanas de Genebra», que reúnem
semestralmente, com todas as despesas financiadas pelo orçamento da OMC, representantes dos mais pobres dos países
menos desenvolvidos, por um lado, sobre temas de comércio
internacional e as negociações da agenda de Doha para o
desenvolvimento e, por outro, sobre o desenvolvimento da
capacidade de negociação comercial dos representantes desses
países; e e) trabalha em estreita cooperação com outras
organizações internacionais para promover a assistência
técnica aos países menos desenvolvidos, tais como a Estrutura
Integrada, uma iniciativa conjunta do FMI, Centro do
Comércio Internacional, CNUCED, PNUD, BM, e o JITAP

(3 ) 26.a Conferência Regional da FAO para o Próximo Oriente, 9 a
13 de Março de 2002.
(4 ) Relatório Anual de 2002.
(5 ) a) WT/COMTD/W/89/Rev. 1, 14.1.2002.
b) Instituto de Formação da OMC, Cursos de Política Comercial:
uma proposta de expansão (disponível em EN, FR e ES).
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(http://www.jitap.org/), programa criado para ajudar os mais
pobres países menos desenvolvidos a participar nas negociações comerciais mundiais. Não obstante, a administração
da OMC reconhece a necessidade de se tornar mais democrática
e de assistir os países em desenvolvimento na participação
activa no debate e no processo de decisão.

5.2.

Posição da Comissão sobre o funcionamento da OMC

5.2.1.
Para além de ter constituído, com os meios socioprofissionais e as ONG, grupos de estudo especializados, a
Comissão Europeia fez, por intermédio do Comissário Pascal
Lamy, antes da Conferência Ministerial de Doha, propostas
concretas para a reforma do funcionamento da OMC, acentuando a necessidade de prestar mais assistência técnica aos países
em desenvolvimento para que aumentem a sua capacidade de
participação. Segundo a Comissão, os problemas principais
que requerem atenção imediata são a transparência, a necessidade de mais informação e publicidade e a participação
substancial dos países em desenvolvimento, já que totalizam
100 dos 144 membros. Com o lançamento do novo ciclo de
negociações, a Comissão apresentou, entre outras, as seguintes
propostas para o futuro imediato:
a)

organização de encontros anuais abertos entre deputados
parlamentares das partes contratantes da OMC e o
público, a fim de chamar a atenção para as questões
políticas que afectam o sistema comercial;

b)

desenvolvimento de mecanismos que permitam melhorar
os procedimentos de consulta com o objectivo de facilitar
o consenso em matéria de transparência, participação e
funcionamento eficaz da organização;

c)

criação de um grupo consultivo restrito, sem poder de
decisão, que aconselhará o director-geral sobre recomendações ao Conselho Geral.

O CESE concorda, em princípio, com a proposta da Comissão,
embora, no que respeita à criação do grupo consultivo, entenda
necessário que se comece por fixar os critérios de selecção dos
membros, para assegurar a máxima eficácia e flexibilidade,
passando depois à criação do grupo, com atribuições claras e
distintas.

5.3.

Posição do CESE sobre o funcionamento da OMC

5.3.1.
O CESE apoiou os esforços da Comissão para criar
um diálogo estruturado com a sociedade civil a nível europeu
e mundial, promovendo a comunicação com as organizações
que a constituem, por exemplo nos países da parceria euromediterrânica, países ACP, países latino-americanos, China, Índia,
etc.

6.6.2003

O CESE subscreve a posição da Comissão e congratula-se pelo
esforço desenvolvido no sentido de dar à OMC um rosto mais
humano e de estabelecer um diálogo estruturado e activo com
a sociedade civil.
5.3.2.
O CESE reitera os pontos de vista expressos sobre a
transparência e a participação activa das organizações da
sociedade civil nos mecanismos da OMC, apesar das fortes
objecções de muitos países menos desenvolvidos quanto
ao défice democrático (1) (2), considerando que é necessário
acelerar o processo de reforma da OMC, para que se torne
mais transparente e democrática, conservando o seu carácter
intergovernamental.
5.3.3.
Um dos aspectos mais importantes suscitados pelos
meios socioprofissionais e pelas ONG é o grau de transparência
externa e interna do funcionamento da OMC. Um progresso
considerável naquele domínio poderia garantir maior eficácia
a todos os membros da OMC, nomeadamente, no processo de
decisão.
Neste particular, o CESE aprova o seguinte:
5.3.3.1. Acesso aos documentos da OMC
5.3.3.1.1.
Uma das críticas mais veementes à OMC, relativamente à transparência do seu funcionamento, prende-se com
o livre acesso aos seus documentos e com o modo de
divulgação e de circulação dos mesmos. Ao abrigo de uma
importante decisão recente do Conselho Geral ( 3), todos os
documentos da OMC serão classificados e distribuídos livremente, excepto quando uma parte contratante requeira restrições à circulação de um documento durante um prazo
máximo de 90 dias.
5.3.3.1.2.
O CESE congratula-se por esta decisão e exorta o
Conselho Geral a um exame permanente da transparência no
funcionamento da OMC.
5.3.3.2. Consulta da sociedade civil — O papel das organizações não governamentais (ONG)
5.3.3.2.1.
Em primeiro lugar, é a nível nacional que se pode
assegurar a transparência externa nos assuntos da OMC ( 4). O
diálogo entre os governos nacionais e os representantes da
sociedade civil sobre os assuntos da OMC não só favorecerá a

(1 ) JO C 368 de 20.12.1999.
(2 ) JO C 36 de 8.2.2002.
(3 ) WTO — General Council — Procedures for the Circulation and
Derestriction of WTO Documents (Procedimento de classificação e
distribuição geral dos documentos da OMC), 14 de Maio de 2002.
WT/L/452 — 16.5.2002 (disponível em EN, FR e ES).
(4 ) G. Marceau e P. Pedersen, Is the WTO open and transparent? A
discussion of the relationship of the WTO with non-governamental
organisations and civil society’s claim for more transparency and public
participation (Será a OMT aberta e transparente? Análise das
relações da OMC com as organizações não governamentais e
das reivindicações da sociedade civil por mais transparência e
participação do público) J.W.T., vol. 33, n.o 1, pp. 5-49 (1999).
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emergência de um consenso, mas também aumentará a
informação e o conhecimento dos meios afectados pelas
decisões da OMC, nomeadamente empresas, organizações
representativas dos trabalhadores, mercados de valores, importadores e fornecedores. A prestação de informações permitirá
promover a globalização e a liberalização do comércio.
Paralelamente, os governos beneficiarão do apoio consultivo e
especializado dos grupos e organismos envolvidos como, por
exemplo, as associações nacionais de comércio e indústria. É
inegável que alguns dos países menos desenvolvidos têm um
défice democrático, uma escassa representação da sociedade
civil e ausência de concertação com os parceiros sociais. A
nível internacional, a OMC deve adoptar em relação às
organizações internacionais da sociedade civil um procedimento similar à cooperação estabelecida entre a Comissão e a
sociedade civil europeia sobre assuntos da OMC.

5.3.3.2.2.
O papel das ONG tem sido tema de frequentes
discussões entre as partes contratantes da OMC, tendo esta
repetidamente declarado que a expressão dos interesses de
todos os cidadãos de um país compete ao governo nacional.
No entanto, esta restrição não exclui as relações entre os
membros da OMC e os representantes das ONG (1). Na primeira
Conferência Ministerial, realizada em 1996 em Singapura,
estiveram presentes 108 representantes das ONG, número que
subiu para 600 na Conferência Ministerial de Doha.

5.3.3.2.3.
O CESE salienta o papel especial desempenhado
pelas ONG (2), que não incluem os parceiros sociais, isto é,
empregadores e trabalhadores, no tratamento de questões
sociais sensíveis e reconhece que os interesses dos cidadãos
de um país devem ser representados por instâncias não
dependentes do governo nacional. No entanto, para que tal
representação seja genuína e eficaz é necessário que os
membros que a compõem sejam eleitos democraticamente por
segmentos significativos da população e que a gestão financeira
seja transparente.
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propõe que as relações entre as ONG e a OMC se rejam pelos
mesmos critérios. Assim, para o efeito, uma ONG deve:
—

estar organizada de modo estável a nível mundial ou em
grande parte do planeta;

—

facultar acesso directo ao saber pericial dos seu membros
por forma a assegurar a consulta rápida e construtiva;

—

representar interesses gerais que correspondam aos interesses da sociedade mundial;

—

integrar organizações que sejam reconhecidas a nível
nacional como representativas dos interesses que
defendem;

—

dispor de organizações filiadas na grande maioria das
partes contratantes da OMC;

—

responder perante os seus membros;

—

dispor de um mandato de representação e de actuação a
nível mundial;

—

ser independente e não sujeita a instruções de instâncias
exteriores.

5.3.3.2.5.
Os únicos canais oficiais que possibilitam o
acesso da sociedade civil às decisões da OMC são os simpósios
e congressos organizados paralelamente às conferências ministeriais, nos quais esta organização é representada pelos diplomatas das partes contratantes incumbidos das questões económicas. No entanto, os representantes da sociedade civil consideram-nos pouco significativos, dado o grande intervalo entre
as conferências ministeriais e porque tal dispositivo os mantém
à margem do funcionamento corrente da OMC.
5.3.3.2.6.
O CESE concorda com a proposta da Comissão
e do Parlamento Europeu, segundo a qual a OMC deveria
adoptar um procedimento específico de consulta dos parceiros
sociais e das ONG e, nesse contexto, oferece os seus serviços à
Comissão. O CESE propõe, igualmente, que seja elaborado um
código de conduta específico para conferir uma base firme e
viável ao diálogo bilateral.
5.3.3.2.7.
O CESE preconiza que as organizações da sociedade civil tenham acesso à actividade corrente da OMC,
participando na qualidade de observadores nas reuniões do
Conselho Geral.

5.3.3.2.4.
Definidos os critérios de representatividade das
ONG a nível europeu em pareceres anteriores ( 3), o CESE

( 1) As relações entre a OMC e as organizações não governamentais
fundamentam-se no artigo V, segundo parágrafo, do Acordo de
Marraquexe e nas directivas do Conselho Geral de 18 de Junho
de 1996 (WT/L/162).
( 2) Centro Internacional de Comércio e Desenvolvimento Sustentável
(ICTSD) — Planos de associação e outros mecanismos de participação do público nas instâncias internacionais.
( 3) JO C 125 de 27.5.2002.

5.3.3.3. Acesso dos representantes dos parlamentos nacionais e da sociedade civil aos procedimentos de
consulta e ao mecanismo de exame das políticas
comerciais (MEPC)
5.3.3.3.1.
Nos termos do acordo que institui a OMC, o
MEPC ( 4) ( 5) tem por objectivo contribuir para a observância
pelos membros das regras, disciplinas e compromissos constantes nos acordos comerciais multilaterais e apreciar as
(4 ) Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio,
artigo III, n.o 4.
(5 ) Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio,
artigo III, n.o 3.
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políticas e práticas comerciais dos diferentes membros, bem
como o seu impacto no funcionamento do sistema comercial
multilateral. No entanto, na prática, surgem vários problemas,
nomeadamente ao examinar o impacto das políticas comerciais
e a fiabilidade dos relatórios dos membros no que se refere
não só aos dados económicos, mas também, e sobretudo, aos
dados sociais e ambientais.

5.3.3.3.2.
O CESE propõe que os representantes dos parlamentos nacionais e da sociedade civil participem mais activamente e sejam consultados no quadro do MEPC, devendo
igualmente ser informados antes da publicação dos relatórios.
Propõe igualmente que a sociedade civil participe nos seus
trabalhos, prestando apoio consultivo e fornecendo informações para os seus relatórios económicos e sociais.

6.6.2003

5.3.3.6. Elaboração de um código de conduta para o diálogo
com a sociedade civil

5.3.3.6.1.
A maioria das organizações internacionais —
ONU, BM, OCDE — dispõe, com certas diferenças, de mecanismos de consulta da sociedade civil e de intercâmbio de
informações. A OMC considera-se diferente das outras organizações, porque as suas decisões são não só vinculativas, mas
também executórias, por vezes com penalidades, como sanções
comerciais; tal argumento não colhe, porém, na medida em que
as outras organizações internacionais utilizam procedimentos
similares, como sejam a elaboração de acordos, o controlo da
sua aplicação e a resolução de litígios.

5.3.3.6.2.
O CESE reafirma os princípios básicos do código
de conduta definido em pareceres anteriores (1), que deveria
incluir:
5.3.3.4. Procedimento de informação da sociedade civil
sobre as negociações

5.3.3.4.1.
A informação da sociedade civil sobre as negociações pode ser feita a nível nacional e regional, mediante
um procedimento específico e, evidentemente, através do
secretariado da OMC, com a organização em intervalos
regulares de simpósios abertos ao público.

—

uma declaração explícita de renúncia a qualquer forma
de violência e de apoio ao diálogo mútuo;

—

o compromisso das associações socioprofissionais e das
ONG signatárias de se submeterem a regras de transparência (missão, membros, organização, financiamento, etc.);

—

o compromisso do secretariado da OMC de garantir a
organização da cooperação (informação e acesso aos
documentos, consulta, avaliações, grupos de discussão na
Internet, etc.), incluindo, nomeadamente, a realização de
uma conferência pública anual;

—

o convite aos representantes da sociedade civil e às ONG
para colaborarem em campanhas de informação e análises
da situação e dos interesses em jogo, participando
nas actividades da OMC, nomeadamente mediante a
apresentação de propostas concretas aos órgãos da OMC
nos domínios da sua actividade, apoiando a aplicação dos
compromissos e dos programas da OMC, contribuindo
para os painéis e para a identificação dos problemas, e
acompanhando a execução dos planos;

—

o convite às partes contratantes da OMC para que
apliquem estas disposições de concertação com os representantes da sociedade civil e das ONG a nível europeu.

5.3.3.5. Papel dos conselhos económicos e sociais

5.3.3.5.1.
A OMC deve dispor de um interlocutor institucional que represente uma grande parte da sociedade civil. Nos
países onde existem, os conselhos económicos e sociais
constituem um excelente veículo para uma cooperação estável
com a OMC.

5.3.3.5.2.
O CESE preconiza uma maior participação dos
conselhos económicos e sociais das diferentes regiões do
mundo nos trabalhos da OMC e a criação de instâncias
similares nos países em desenvolvimento em que o défice
democrático e a falta de concertação social mais se fazem
sentir.

5.3.3.5.3.
O CESE propõe-se coordenar os trabalhos dos
conselhos económicos e sociais, onde tais instâncias existam
(países africanos, China, etc.), sobre assuntos da OMC,
mediante a elaboração conjunta de pareceres a apresentar às
conferências ministeriais como contribuição da sociedade civil.

(1 ) Parecer do CESE sobre a preparação da 4.a Conferência Ministerial
da OMC: Posição do CESE: pontos 3.9, 3.91, 3.9.2, 3.9.3, 3.94 e
3.95, JO C 36 de 8.2.2002.
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5.3.3.7. Introdução de um controlo parlamentar

5.3.3.7.1.
A proposta da Comissão de introdução de controlo parlamentar das políticas comerciais contribuiria para
aumentar a transparência da OMC, para informar as partes
contratantes de uma forma mais completa e ainda para
democratizar os mecanismos e o processo de decisão da OMC.
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na área do direito comercial internacional e b) porque,
frequentemente, os acordos comerciais influenciam directamente o progresso social, nomeadamente o desemprego, o
ambiente, a saúde e o crescimento económico.
5.3.3.8.4.
O CESE exorta os países menos desenvolvidos a
porem de lado as suas objecções à participação dos representantes da sociedade civil no mecanismo de resolução de litígios
e apoia a posição da Comissão sobre o assunto, já que
aumentará a transparência democrática da OMC.

5.3.3.7.2.
O controlo parlamentar contribuiria igualmente
para uma compreensão plena das consequências económicas
e sociais das políticas comerciais no território das partes
contratantes.

5.3.3.7.3.
O CESE concorda com a introdução de uma
dimensão parlamentar na OMC, pesem embora as dificuldades
que tal proposta representa, porque, afora as conferências
ministeriais, as partes contratantes participam nos trabalhos
do Conselho Geral com representantes nomeados e não eleitos.
Insta, pois, a União Europeia e o Secretariado da OMC a
trabalharem neste sentido.

5.3.3.8. Acesso da sociedade civil ao mecanismo de resolução de litígios

5.3.3.8.1.
A sociedade civil organizada não tem acesso às
reuniões dos painéis criados pelo Órgão de Resolução de
Litígios (ORL), nem às do Órgão de Recurso. Por regra, estes
órgãos funcionam no respeito das normas do direito público
internacional e as organizações da sociedade civil consideram
não existir motivo para não serem informadas dos trâmites e
das decisões relacionadas com as divergências nas negociações
comerciais a partir do momento em que estas são transmitidas
às partes em litígio.

5.3.3.8.2.
O artigo 13.o, n.o 1, do Memorando de Entendimento sobre as Regras e os Processos que Regem a Resolução
de Litígios estabelece, explicitamente, que cada painel terá o
direito de recolher informações e conselhos técnicos de
qualquer indivíduo ou organismo que considere adequado e
que as informações confidenciais transmitidas ao painel não
sejam reveladas sem a autorização formal de quem as prestou.
Os painéis podem, além disso, procurar informações de
qualquer fonte relevante e consultar peritos para obter o seu
parecer sobre certos aspectos da questão. Na prática, contudo,
o contributo da sociedade civil é mínimo.

5.3.3.8.3.
O CESE apoia a ideia da participação da sociedade
civil no mecanismo de resolução de litígios, uma vez que esta
tem conhecimentos especializados sobre questões como sejam
trabalho, ambiente ou saúde, por duas razões: a) porque os
participantes nos painéis e no Órgão de Recurso são peritos

5.4. Desenvolvimento da capacidade de participação dos países
em desenvolvimento e dos países menos desenvolvidos nos
procedimentos institucionais da OMC

5.4.1.
A maioria dos países em desenvolvimento e dos
países menos desenvolvidos não tem capacidade para participar nos trabalhos da OMC, para compreender as políticas
comerciais e as suas consequências e para conhecer as normas,
não só a nível internacional, mas também a nível nacional.
Tão-pouco lhes é possível enviar representantes às conferências
ministeriais ou às reuniões de negociação, por um lado, porque
lhes falta o pessoal adequado, com as qualificações exigidas e,
por outro, porque não estão em condições de suportar
as despesas decorrentes de representações ou delegações
permanentes. O estabelecimento de um gabinete de representação dos países ACP ( 1) para os apoiar nas negociações
comerciais internacionais constitui um primeiro passo positivo.

5.4.2.
A agenda de Doha para o desenvolvimento faz
referência às dificuldades dos países menos desenvolvidos
em participar nas negociações comerciais internacionais e
estabelece um calendário concreto de medidas nesse sentido (2).

5.4.3.
O CESE preconiza que sejam garantidos aos países
em desenvolvimento os meios financeiros e humanos necessários para a aplicação das medidas adoptadas.

5.4.4.
No entender do CESE, são necessários mais fundos
para prestar assistência técnica e dispensar formação aos países
menos desenvolvidos, em cooperação com os programas de
outras organizações internacionais, de modo a habilitá-los a
participar na OMC em pé de igualdade. Ao mesmo tempo,
será necessário controlar tais fundos para evitar que sejam
esbanjados ou vão alimentar a corrupção.

(1 ) Financiado pela União Europeia com uma verba de 1,4 milhões
de EUR.
(2 ) Declaração Ministerial de Doha — Medidas de apoio — WT/
/MIN(01)/17-20.11.2001 (disponível em EN, FR e ES).
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Participação total dos membros e eficácia do funcionamento
da OMC

5.5.1.
O elevado número de membros pode ser causa de
problemas de quorum e de presença em órgãos institucionais
formais e informais. Para além de propor a institucionalização
de conferências ministeriais reduzidas, o CESE alvitra a criação
de órgãos restritos, escolhendo um modelo de selecção e
de votação mais adaptado aos objectivos da OMC, sem
comprometer o princípio democrático básico de um membro,
um voto.

5.6.

Cooperação institucional com outras organizações internacionais

5.6.1.
Num período caracterizado pela globalização económica e social, é evidente que o comércio não é uma actividade
autónoma e que as negociações comerciais são influenciadas
pelas decisões e políticas das organizações internacionais. No
âmbito de uma cooperação mundial eficaz, é imprescindível a
cooperação da OMC com as outras organizações internacionais.
5.6.2.
Convém apontar enquanto úteis iniciativas internacionais a cooperação entre a OMC e a CNUCED para o
estabelecimento do Centro do Comércio Internacional (CCI),
que se destina a ajudar os países em desenvolvimento e os
países com economias em transição a participar no comércio
internacional, e a promoção do JITAP. Igualmente útil tem
sido a cooperação da OMC com a OMS (1), o FMI, a UIT, o BM
e a OMPI ( 2).

5.7.

Reforma do mecanismo de resolução de litígios

5.7.1.
A OMC reconhece que a experiência dos últimos seis
anos de funcionamento do mecanismo de resolução de litígios
revela que, apesar do contributo importante para a resolução
de litígios comerciais entre as partes contratantes, ele deve ser
aperfeiçoado. Na Conferência Ministerial de Doha, as partes
comprometeram-se a entabular negociações para melhorar e
modernizar o mecanismo até Maio de 2003.
5.7.2.
A Comissão apresentou propostas concretas de
reforma respeitantes à nomeação de delegados permanentes
que participarão permanentemente nos painéis, em vez da
actual composição caso a caso, em matéria de aplicação,

( 1) WTO agreements and public health (Os acordos da OMC e a saúde
pública) — estudo conjunto dos Secretariados da OMC e da OMS,
publicado em 20.8.2002 (disponível em EN) (http://www.who.int/
/media/homepage/who–wto–e.pdf).
( 2) WT/COMTD/W/102, 16.7.2002.
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transparência, arbitragem mais rápida e apresentação de
alegações (amicus curiae) (N.T.: A figura do amicus curiae,
literalmente «amigo do Tribunal», existente no direito de raiz
anglo-saxónica, não tem equivalente no direito português;
através deste instituto é permitida, a quem não sendo parte
num dado caso judicial, mas tendo no resultado da controvérsia que nele se discute um interesse atendível, a apresentação
de alegações, defendendo a posição de qualquer uma das partes
no pleito, enriquecendo assim o manancial de informação que
é apresentado e permitindo que a decisão a tomar considere o
maior número possível de perspectivas).
5.7.3.
Embora apoie estas propostas o CESE frisa que, a
bem da eficácia e da equidade, o mecanismo de resolução de
litígios deve fundar-se nos seguintes princípios: primeiro, a
igualdade de todas as partes contratantes perante a lei, segundo,
a faculdade de acesso directo e imediato ao mecanismo e
terceiro, a sujeição do sistema ao direito internacional. Não
obstante, tal como está actualmente concebido o mecanismo
na OMC, duvida-se que os países menos desenvolvidos possam
fazer uso dele. Em primeiro lugar, porque a interpretação e a
aplicação dos regulamentos e acordos da OMC crescem
em complexidade e dificuldade. O CESE considera, pois,
indispensável que se apliquem e alarguem posteriormente os
procedimentos de prestação de assistência, tanto financeira
como tecnológica e educativa, a esses países com vista à
análise, compreensão e aplicação de todos os acordos da OMC.
Em segundo lugar, a complexidade das normas e a rapidez dos
procedimentos tornam incerta a participação e a defesa dos
interesses desses países perante um painel ou Órgão de
Recurso. Por este motivo, o CESE considera que a entrada em
funcionamento em 2001 do Centro Consultivo Legal da OMC
veio suprir uma falha. Os serviços prestados pelo Centro
começam a produzir resultados (veja-se a resolução do litígio
sobre sardinhas enlatadas entre o Peru e a UE quanto à
denominação comercial). Para além dos Estados-Membros da
UE, que prestaram uma assistência importante à criação do
Centro, também as demais partes contratantes da OMC devem
empenhar-se no ulterior desenvolvimento e reforço do Centro
Consultivo Legal.
5.7.4.
Apesar de melhorias substanciais, o mecanismo de
resolução de litígios da OMC não é suficientemente acessível
nem favorável aos países em desenvolvimento, cujas particularidades, devido à fragilidade das suas economias, impedem-nos de explorar ao máximo tal mecanismo ( 3). As razões por
que estes países não podem recorrer nem utilizar o mecanismo
são: 1) não dispõem de instrumentos internos de comércio
externo que canalizem a informação correspondente para os
governos ou que reprimam os governos infractores; 2) as
normas, acordos e mecanismos da OMC não são conhecidos a
nível nacional; 3) a administração pública não possui os
conhecimentos teóricos e práticos necessários; 4) não há
vontade política e 5) faltam-lhes os recursos económicos para
recorrerem à consultoria especializada.

(3 ) Enforcing Multilateral Commitments: Dispute Settlement and Developing Countries (Aplicação dos compromissos multilaterais: Resolução de litígios e países em desenvolvimento), B. Hoeckman —
P. Mavroidis, 1409/1999, Conferência do Banco Mundial e da
OMC sobre os Países em Desenvolvimento na Ronda do Milénio.
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5.7.5.
A falta de clareza de alguns acordos da OMC
preocupa o CESE, já que dará inevitavelmente origem ao
recurso ao mecanismo de resolução de litígios e exorta todas
as partes a pugnar pela clareza dos acordos.
5.7.5.1.
O CESE manifesta a sua preocupação quanto aos
efeitos directos e graves que alguns casos de resolução de
litígios têm sobre terceiros privados (especialmente PME e
consumidores). A retirada de concessões por um membro da
OMC não sanciona o Estado ou as suas instituições que
tomaram medidas não conformes com as regras da OMC, mas
sim empresas não envolvidas no conflito, por vezes ameaçando
a sua existência. Uma vez que a legislação da OMC não é
directamente aplicável, estas empresas dispõem actualmente
de poucas possibilidades jurídicas concretas de obterem uma
indemnização das instituições do seu Estado (ou da sua
comunidade de Estados) que cometeram a infracção estabelecida pelo processo de resolução de litígios da OMC. Tal
situação não é compatível com os princípios jurídicos vigentes
na União Europeia. Com vista a uma maior aceitação e a uma
regulamentação progressiva do mecanismo de resolução de
litígios da OMC, a Comissão deveria, em colaboração com o
Conselho de Ministros no quadro da OMC, mas também a
nível interno na UE, envidar esforços no sentido de suprir esta
lacuna o mais brevemente possível.
5.7.6.
No que se refere ao mecanismo de resolução de
litígios, o CESE propõe: a) o aumento da assistência técnica e
jurídica aos países menos desenvolvidos, b) a aceleração dos
processos e, em especial, dos prazos para a resolução dos
litígios distinguindo os pedidos em função da sua importância
económica, não submetendo os menos importantes (inferiores
a 1 milhão de dólares) a todos os mecanismos, c) reforço da
representação dos países ACP em Genebra para suprir as suas
debilidades, e) aumento da presença de representantes da
sociedade civil nos painéis que analisam a questão apresentada.
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5.8. Sanções
5.8.1.
As sanções constituem a derradeira arma da OMC
para impor as normas e os processos acordados, tais como
plasmados nos acordos comerciais multilaterais e plurilaterais,
e são aplicadas quando se esgotam todas as acções previstas
pelo mecanismo de resolução de litígios e a infracção persiste.
5.8.2.
A imposição de sanções a uma ou mais partes
contratantes repercute-se, frequentemente, numa grande parte
dos países, dado que prejudica o comércio com países terceiros
ou com países menos desenvolvidos.
5.8.3.
Não obstante, é por demais sabido que a imposição
de sanções como meio de pressão sobre os países para que
cumpram as decisões de um painel, do Órgão de Recurso ou
do ORL não está ao alcance dos países em desenvolvimento
ou menos desenvolvidos. Porque todos estes países dependem
directamente das importações, o impor sanções não é, na
prática, uma solução alternativa viável. Por isso, o CESE
apoia a proposta da Comissão de oferecer a estes países
a possibilidade de solicitar, em determinadas condições, o
pagamento imediato da sanção ou outra medida compensatória, em lugar do direito de aplicar sanções comerciais.
5.8.4.
O aumento do número de pedidos apresentados é
questão que preocupa o CESE, pois considera que, nas relações
comerciais, são preferíveis soluções de compromisso ao
recurso aos tribunais e à aplicação de sanções para resolver os
litígios. Insta as partes contratantes da OMC a lançar um
diálogo profícuo e construtivo sobre as sanções previstas nas
disposições estatutárias da OMC e sobre o processo prévio à
imposição de sanções proposto pela Comissão, que permite a
um Estado infractor oferecer medidas compensatórias nos
casos de violação das obrigações. Esse diálogo deverá identificar todos os aspectos sancionatórios previstos (quando, como
e a quem as sanções são aplicadas) a fim de garantir uma maior
flexibilidade e transparência.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo à produção anual das estatísticas comunitárias do aço para os
anos de referência de 2003 a 2009»
(COM(2002) 584 final — 2002/0251 (COD))
(2003/C 133/17)
Em 20 de Novembro de 2002, o Conselho, em conformidade com o disposto no artigo 95.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, decidiu consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a
proposta supramencionada.
A Comissão Consultiva para as Mutações Industriais foi encarregada de preparar os correspondentes
trabalhos (relator: Antonello Pezzini, co-relator: G. Moffat, delegado).
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu designou relator-geral Antonello Pezzini e adoptou, por unanimidade, o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
O Tratado CECA, que expirou em 23 de Julho de 2002,
lançou as bases para a organização na Comunidade de regimes
de produção e distribuição do carvão e do aço e para a
instauração de um sistema institucional autónomo para a
gestão de tal organização. Sobretudo no que concerne ao
aço, os organismos criados pelo Tratado permitiram que a
produção siderúrgica comunitária alcançasse um elevado nível
de excelência, nomeadamente graças aos processos e tecnologias de produção e aos recursos humanos de que este sector
dispõe.

1.2.
Hoje, após um conjunto de medidas de reestruturação
e de racionalização que deram um importante impulso à
modernização do sector, a produção siderúrgica da Europa
dos 15 situa-se em torno dos 160 milhões de toneladas anuais
(contra os cerca de 40 milhões da Europa dos 6 em 1953),
contando o sector com cerca de 277 mil trabalhadores (contra
mais de 400 mil na Europa dos 6 em 1953). Além disso,
nos últimos vinte anos a indústria siderúrgica comunitária
conseguiu reduzir em mais de 40 % a energia necessária por
cada tonelada produzida, contribuiu para a sustentabilidade
ambiental, reciclando mais de 40 % da sucata (tornando assim
o aço no material mais reciclado do mundo) e, na última
década, reduziu em 20 % as emissões de CO2.

1.3.
Estes progressos foram alcançados graças à realização
de um mercado aberto e competitivo, que suprimiu todos os
direitos aduaneiros internos, a uma clara melhoria da qualidade
e do desempenho dos produtos siderúrgicos e a importantes
investimentos com vista à modernização. O resultado é que,
actualmente, a indústria europeia do aço é uma das mais bem
sucedidas do mundo.

1.4.
As estratégias de modernização e de racionalização,
bem como o bom nível de qualidade e de capacidade produtiva

do sector, foram possíveis graças a regimes de produção e
distribuição baseados num sistema de recolha de dados
estatísticos adaptado às políticas industriais e de investimento
comunitárias e num diálogo entre os parceiros sociais particularmente atento à qualificação e requalificação dos recursos
humanos, à formação contínua, à igualdade de oportunidades
e à adaptação da organização do trabalho às mutações sociais.
1.5.
O maior desafio que se coloca à União Europeia no
início do terceiro milénio é, seguramente, o alargamento à
Europa Central e Oriental, em virtude do qual o número de
Estados-Membros aumentará, em 2004, de 15 para 25. A
indústria siderúrgica dos países candidatos apresenta alguns
pontos fortes importantes como, por exemplo, um custo do
trabalho relativamente baixo e recursos humanos de bom
nível, mas também um certo número de pontos fracos no que
respeita a técnicas de produção, normas de qualidade, consumo
de energia, impacto ambiental, excesso de mão-de-obra e
possibilidades reais de investimento.
1.6.
Para levar a cabo com êxito a modernização da
indústria siderúrgica dos países candidatos e a sua integração
segundo normas de qualidade elevadas, haverá que instaurar,
por um lado, um diálogo social eficaz, baseado num quadro
orgânico de dados estatísticos e no intercâmbio das melhores
práticas e, por outro, numa associação estreita com as
componentes da sociedade civil organizada que assegure níveis
adequados de coesão económica e social e de desenvolvimento
sustentável.
1.7.
Como o Comité teve ocasião de salientar em vários
pareceres recentes (1), diversas estruturas muito especializadas

(1 ) Parecer CESE sobre «Os efeitos do alargamento da União no
Mercado Único», JO C 85 de 8.4.2003; parecer CESE sobre «As
consequências económicas e sociais do alargamento para os países
candidatos», JO C 85 de 8.4.2003; parecer CESE sobre «O emprego
e a situação social nos países da Europa Central e Oriental
candidatos à adesão», JO C 193 de 6.4.1999, p. 87.
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e localmente concentradas da indústria pesada, particularmente
nos sectores do carvão e do aço, deixaram de ser competitivas.
Isto é especialmente verdadeiro no que toca à indústria
siderúrgica na Polónia, República Checa, Eslováquia e Hungria.
Dado que, não raro, tais estruturas estão concentradas em
determinadas regiões, a sua reestruturação tem, em muitos
casos, enormes repercussões económicas e sociais.

2.4.
A proposta prevê a isenção da obrigação de recolha de
dados para os Estados-Membros cuja indústria siderúrgica
representar menos de 1 % do valor acrescentado da indústria siderúrgica da Comunidade. Estão também isentas da
obrigação de fornecer dados as empresas com menos de
50 empregados.

1.8.
Em tais pareceres, o Comité teve também ocasião de
sublinhar que era, pois, necessário orientar as medidas de
política económica para a promoção do espírito empresarial, o
apoio às PME, a política da concorrência, a política tecnológica
(sobretudo no domínio das tecnologias da informação e da
comunicação), uma política activa do mercado de trabalho e
uma política macro-económica direccionada para objectivos.

2.5.
A proposta prevê ainda que a Comissão será assistida
pelo Comité do Programa Estatístico instituído pela Decisão
n.o 89/382/CEE-Euratom. De acordo com o seu artigo 9.o, no
prazo de cinco anos após a entrada em vigor do regulamento,
a Comissão deverá apresentar, ao Parlamento e ao Conselho,
um relatório intercalar de avaliação dos resultados e eventuais
propostas de novas acções.

2.

A proposta da Comissão
3. Quadro de referência

2.1.
A proposta de regulamento da Comissão prevê limitar
a recolha anual de dados estatísticos relativos à produção de
aço na União ao período de 2003 a 2009. Prevê ainda, para o
desenvolvimento e para a análise do impacto das políticas
comunitárias, a utilização de quatro questionários relativos aos
âmbitos seguintes:
—

balanço de sucatas de aço e de ferro;

—

consumo de combustíveis e de energia por tipo de
instalação e balanço da energia eléctrica na indústria
siderúrgica;

—

despesas de investimento na indústria siderúrgica;

—

capacidade de produção.

2.2.
Até ao ano 2000, realizaram-se 17 questionários
mensais, um questionário trimestral e uma dúzia de questionários anuais, mas, a partir desse ano, o número de questionários
foi drasticamente reduzido. A nova proposta prevê que as
estatísticas relativas à produção e às vendas sejam integradas
no sistema comunitário existente de produção de estatísticas
(ProdCom). As séries estatísticas mensais sobre o emprego
serão interrompidas. Os dados anuais relativos ao emprego na
indústria siderúrgica continuarão a ser disponibilizados pelo
sistema geral de inquéritos estruturais comunitários às
empresas.

3.1.
Estava previsto que, após o termo de vigência do
Tratado CECA em 23 de Julho de 2002, cessaria a recolha de
dados relativos à produção de aço na União Europeia, cujo
objectivo era responder à necessidade de previsão das
tendências da produção e do mercado e que, até então,
assentava num sistema estatístico definido em estreita colaboração com as associações de produtores, utilizadores e comerciantes de aço.

3.2.
Mantém-se, porém, a necessidade de um sistema de
recolha de dados relativos à produção, baseado em inquéritos
estatísticos, particularmente pelas seguintes razões:

3.2.1.
elevado nível de produção e importância da indústria
europeia, que assegura um quinto da produção mundial, isto
é, cerca de 160 milhões de toneladas anuais (EU-15), com cerca
de 300 empresas produtoras e quase 280 000 trabalhadores;

3.2.2.
necessidade de poder avaliar possíveis subcapacidades ou sobrecapacidades (no sector siderúrgico em geral ou
em classes específicas de produtos), seja para fornecer dados
fiáveis na perspectiva do investimento, da modernização e
da racionalização da indústria, seja para poder agir com
conhecimento de causa nas negociações comerciais internacionais.

2.3.
O formato das estatísticas comunitárias sobre investimento e capacidade de produção (1) deverá permitir a sua
integração na rede global de informação da OCDE relativa à
capacidade siderúrgica mundial.

3.2.3.
especificidades da indústria siderúrgica, caracterizada
por grandes flutuações cíclicas e oscilações rápidas da procura,
o que, associado a uma estrutura rígida da oferta, criou, por
diversas vezes, situações de crise no sector;

( 1) Capacidade de produção entendida como máxima produção
possível.

3.2.4.
necessidade de avaliar o consumo energético e as
correspondentes emissões de CO 2 que caracterizam os diversos
sistemas de produção siderúrgica;
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3.2.5.
importância de poder alimentar e verificar a rede de
controlo das capacidades mundiais de produção de aço, gerida
por uma base de dados da OCDE, assegurando que os dados
estatísticos comunitários são inteiramente compatíveis com os
da OCDE;

3.2.6.
alargamento da União aos dez países candidatos e,
em particular, a países da Europa Central e Oriental muito
activos no sector, como a Polónia, a Hungria e a República
Checa; importa ainda sublinhar que a situação varia consideravelmente de país para país, sendo portanto necessário definir
uma estratégia de reestruturação que conduza a um nível de
produção económica sustentável, condição indispensável para
a sobrevivência da indústria siderúrgica sem intervenção
estatal;

3.2.7.
necessidade de dispor de indicadores de actividade,
não só no que se refere à produção, mas também ao volume e
às tendências do consumo, ao comércio interno e externo e ao
nível dos stocks;

3.2.8.
aplicação da «Estratégia de Lisboa», que definiu como
objectivos prioritários a modernização da economia europeia,
o regresso ao pleno emprego e o reforço da coesão social; se é
certo que a qualificação e requalificação dos recursos humanos
são essenciais para a competitividade da indústria siderúrgica,
é igualmente importante que o diálogo social e a confiança
mútua no âmbito de acções conjuntas se baseiem num quadro
coerente de recolha de dados estatísticos fiáveis e sistemáticos,
nomeadamente em matéria de emprego, para que a indústria
siderúrgica possa fazer face às mutações e à evolução de um
mercado aberto e tecnologicamente avançado;

3.2.9.
necessidade de não agravar com requisitos excessivos
de recolha e transmissão de dados estatísticos as obrigações, já
de si consideráveis, que impendem sobre os produtores, os
utilizadores, os comerciantes de aço e as autoridades nacionais
e comunitárias; as necessidades em matéria de estatísticas
devem ter inteiramente em conta o princípio da proporcionalidade.

3.3.
À luz do que precede, torna-se necessário assegurar,
através da utilização de sistemas estatísticos coerentes, um
quadro orgânico unitário e tempestivo que englobe todas as
séries estatísticas relativas ao sector siderúrgico; o objectivo é
definir e aplicar uma estratégia de modernização do sector que
lhe permita, na perspectiva de uma União com 25 Estados-Membros, enfrentar com êxito a concorrência internacional,
realizando plenamente os objectivos de Lisboa em matéria de
ambiente, emprego e coesão social.
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4. Observações na generalidade

4.1.
O Comité subscreve a abordagem geral da proposta da
Comissão e o seu objectivo de assegurar a disponibilidade
de estatísticas-chave no sector siderúrgico que satisfaçam
plenamente as necessidades das instâncias de decisão institucionais, da indústria, da rede mundial de produção, do diálogo
social e dos processos de modernização e racionalização,
especialmente nos países candidatos.

4.2.
O Comité sugere, todavia, que se examinem as possibilidades práticas de proceder à recolha simplificada proposta,
nomeadamente tendo em conta o carácter cíclico — cada vez
mais rápido — da procura de aço, a consequente necessidade
de tempestividade dos dados e as necessidades das empresas
em termos de opções de investimento e de capacidades de
produção no mercado global.

4.3.
Seria, pois, necessária uma fase de transição suficientemente ampla (2003-2009) para determinar as possibilidades
de integração dos diversos sistemas estatísticos (ProdCom,
indicadores estruturais, questionários anuais) num quadro
completo, orgânico, coerente e tempestivo que sirva as estratégias das futuras políticas do sector.

4.4.
Os questionários propostos, particularmente no que
respeita ao consumo e ao balanço energético, poderão, contudo, não responder suficientemente aos objectivos de avaliação da eficácia, poupança e sustentabilidade ambiental.
Nesse caso, a Agência Europeia do Ambiente poderia fornecer
informação estatística complementar no âmbito da sua actividade de recolha de dados. Essa informação complementar
deveria integrar-se num quadro orgânico, como referido no
ponto 4.3.

4.4.1.
A informação sobre o consumo de aço por parte dos
sectores utilizadores é essencial, tanto para os consumidores
como para os produtores. Um quadro mais claro das perspectivas de consumo e de produção de aço contribuiria para a
disponibilização de indicadores capazes de antever a evolução
do sector, possibilitando deste modo a tomada de decisões
tempestivas por parte dos responsáveis políticos. Assim,
importaria dispor igualmente de alguns indicadores de actividade, subdivididos por país e por tipo de produto, bem como
de indicadores relativos aos sectores que absorvem a produção
vendida e aos dados previsionais referentes às encomendas.

4.4.2.
Para não sobrecarregar o Eurostat, a recolha destes
dados poderia ser efectuada no âmbito das actividades de
recolha e análise dos serviços da Comissão e, em particular, da
Direcção-Geral Empresa. Na opinião do Comité, esta última
deveria ainda efectuar uma análise periódica coordenada da
competitividade da indústria siderúrgica europeia, especialmente nos países candidatos, que deveria englobar a evolução
e as necessidades do sector em termos de emprego.
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4.5.
Além disso, dever-se-ia prever expressamente a sincronização dos diversos sistemas de análise e de recolha estatística,
elemento indispensável para se dispor de um quadro de recolha
de dados estatísticos e de previsão realmente eficaz para o
diálogo social e para as acções conjuntas dos parceiros sociais.

4.6.
Na proposta não se alude aos países candidatos nem
às estatísticas relativas às futuras políticas comunitárias que
lhes dizem respeito. Neste contexto, parece, pois, necessária
uma acção mais selectiva, tendo em conta que, a partir do
início dos anos noventa, o «corpus» estatístico dos países da
Europa Central e Oriental foi seriamente afectado pela passagem de economias planificadas para economias de transição,
pelo que deve ser reorganizado e actualizado. O reforço da
capacidade administrativa dos países candidatos foi, de resto,
objecto de atenção e de atribuição de recursos adicionais no
Conselho de Copenhaga, realizado em Dezembro de 2002.

5.

Observações na especialidade

5.1.
O Comité concorda com a apresentação de um relatório intercalar no prazo de cinco anos após a entrada em vigor
do regulamento, período que considera suficientemente amplo
para ser significativo. O relatório deveria ser objecto de exame
prévio com as empresas, os parceiros sociais e os utilizadores
interessados e apresentado não só ao Parlamento e ao Conselho, mas também ao Comité Económico e Social Europeu.

5.2.
No entender do Comité, importa que sejam claramente
definidos e indicados os critérios de recolha de dados para os
questionários que os institutos nacionais de estatística deverão
gerir e transferir para o Eurostat, por forma a assegurar a
homogeneidade, a fiabilidade e a tempestividade dos dados,
particularmente no contexto do necessário reforço das administrações públicas dos países candidatos.

5.3.
Em algumas versões linguísticas do Anexo relativo às
«Estatísticas anuais sobre o balanço de sucatas de aço e de
ferro», faz-se erradamente referência (rubricas 1010 e 1070) a
estatísticas «mensais» dos stocks, em vez de estatísticas anuais.
O Comité considera que, neste e noutros casos (ver
rubrica 3210 em francês e em inglês), há que proceder à
necessária rectificação e uniformização linguística.

5.4.
As estatísticas relativas à produção e às vendas integradas no sistema ProdCom e as referentes às novas encomendas
(que não estão integradas no sistema ProdCom e deveriam ser
objecto do relatório anual sobre a competitividade do sector
— ponto 4.4.1), bem como os dados relativos aos indicadores
de actividade para as previsões dos sectores que utilizam
aço, deveriam ser sincronizados e postos à disposição dos
responsáveis económicos e sociais do sector e da sociedade
civil organizada.
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5.5.
Particularmente no que concerne às estatísticas relativas ao emprego e ao mercado de trabalho nos países da Europa
Central e Oriental, as «Séries cronológicas por país» deveriam
incluir, na rubrica «Emprego por actividade económica», um
item específico para a indústria siderúrgica. Os dados relativos
ao emprego no sector deveriam, pois, ser suficientemente
desagregados para permitir as necessárias acções de qualificação e requalificação dos recursos humanos no âmbito dos
Fundos Estruturais comunitários.
5.6.
O Comité entende, pois, que é oportuna a inclusão de
dois novos considerandos com a seguinte formulação:
5.6.1.
«é necessário dispor de um quadro completo, orgânico e tempestivo que sirva as estratégias das futuras políticas
do sector, nomeadamente tendo em vista o diálogo social,
contendo os dados estatísticos de base recolhidos segundo
critérios claramente definidos e suficientemente desagregados,
sobretudo em relação aos países candidatos»;
5.6.2.
«é conveniente dispor de uma análise periódica
coordenada da competitividade da indústria siderúrgica europeia, elaborada com a colaboração dos actores económicos e
sociais, que inclua dados complementares com indicadores de
actividade e previsões, tendências do emprego e sustentabilidade ambiental, em conformidade com a Estratégia de Lisboa;
o Eurostat não deveria ser sobrecarregado com a elaboração
desta análise periódica, que deveria inserir-se no âmbito das
actividades de recolha e análise dos serviços e agências da
Comissão, utilizando os contributos da Comissão Consultiva
para as Mutações Industriais do CESE, devidamente coordenados e sincronizados».

6. A importância das estatísticas no âmbito da modernização

6.1.
O Comité reconhece a riqueza da experiência prática
adquirida no quadro do Tratado CECA e, em especial, no
âmbito do Comité Consultivo CECA, no que se refere às
políticas europeias do carvão e do aço, inclusivamente no
domínio estatístico ( 1).

6.2.
É fundamental que essa experiência seja plenamente
utilizada para promover a modernização e a capacidade
competitiva e de criação de emprego do sector siderúrgico da
UE, de forma que o sistema de produção europeu seja cada
vez mais baseado no conhecimento e na sustentabilidade
ambiental, no quadro de um desenvolvimento económico
competitivo, mais e melhor emprego e uma maior coesão
social, como indicado na Estratégia de Lisboa.

(1 ) Cfr. Resolução do Comité Consultivo CECA sobre as estatísticas
relativas ao carvão e ao aço de 10 de Abril de 2002.
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6.3.
O Comité considera que, para actuar com eficácia nesta
perspectiva, é necessário poder basear-se num sistema de
recolha de dados estatísticos e de previsão fiável, completo e
coerente, nomeadamente para promover um diálogo social
aberto, ao qual possam associar-se as diversas componentes
da sociedade civil organizada, e acções conjuntas eficazes no
domínio da produção e do emprego, nomeadamente nos
países candidatos.

6.4.
A este respeito, o Comité sublinha a importância do
papel que a Comissão Consultiva para as Mutações Industriais
do CESE poderá desempenhar, utilizando a experiência dos
seus membros e, em particular, dos delegados das organizações
profissionais e sindicais do sector, com vista à elaboração
e aplicação, conjuntamente com as autoridades europeias,
nacionais e regionais competentes, de uma estratégia de
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modernização competitiva do sector siderúrgico da Europa
alargada.
6.5.
Esta modernização competitiva tem sido realizada com
êxito através do esforço conjunto dos actores económicos e
sociais do sector e das autoridades governativas, nomeadamente graças aos mecanismos que o Tratado CECA, que agora
chegou ao seu termo de vigência, colocara à sua disposição. O
Comité recomenda que os instrumentos de política estrutural
e de coesão e os demais instrumentos que podem ser utilizados
neste âmbito, nomeadamente com base em recolhas de dados
estatísticos articuladas e tempestivas, sejam adaptados às
estratégias a executar e que haja uma coordenação cada vez
maior entre as políticas, os instrumentos e os serviços da
Comissão, para que o sistema de produção siderúrgica de uma
UE com 25 ou mais Estados-Membros seja cada vez mais
competitivo no mercado global, no quadro de um desenvolvimento sustentável e gerador de emprego.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de decisão do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa à participação da Comunidade num programa de investigação e
desenvolvimento destinado a desenvolver novas intervenções clínicas para lutar contra o HIV/
/SIDA, a malária e a tuberculose através de uma parceria a longo prazo entre a Europa e os países
em desenvolvimento, adoptado por vários Estados-Membros e a Noruega»
(COM(2002) 474 final — 2002/0211 (COD))
(2003/C 133/18)
Em 19 de Setembro de 2002, o Conselho decidiu, em conformidade com o n.o 2 do artigo 172.o do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a
proposta supramencionada.
A Secção Especializada de Mercado Único, Produção e Consumo, incumbida da preparação dos
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 5 de Março de 2003 (relator: A. Bedossa).
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 26 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou o presente parecer por unanimidade.

1.

Introdução

1.1.
Por ocasião do lançamento do sexto programa-quadro
comunitário de investigação e desenvolvimento (PQID), que
abrange quatro anos a partir de 1 de Janeiro de 2003, o PQID
terá como principal missão construir um verdadeiro espaço
europeu da investigação. Segundo as declarações do Comissário Philippe Busquin, mais ainda do que o século que agora
terminou, o século XXI será o do conhecimento e, para poder
enfrentar este desafio, a Europa terá de se organizar.
1.2.
E acrescenta que este plano pretende constituir um
verdadeiro mercado interno do saber, no qual circularão
livremente os investigadores, os conhecimentos e as tecnologias, e a estabelecer um quadro no âmbito do qual os governos
nacionais e regionais poderão coordenar as suas políticas de
investigação e integrar as suas actividades.
1.3.
Aparentemente, o projecto de decisão apresentado pela
Comissão responde globalmente a esta definição.

2.

2.4.
A abordagem, neste amplo quadro político, é planetária, multisectorial e multifactorial, e há vários anos que os
países pobres chamam a atenção para o problema do preço
dos medicamentos essenciais, demasiado dispendiosos, e para
a necessidade de participarem, ao respectivo nível de desenvolvimento, neste tipo de programa através da preparação de
produtos sanitários eficazes e acessíveis.
2.5.
Os Estados-Membros e os Estados associados escolhem
de comum acordo o desenvolvimento da investigação clínica
destas três patologias: HIV/SIDA, paludismo e tuberculose,
pois os protocolos de tratamento em vigor são morosos e
pouco flexíveis para responder às necessidades do terreno, e
são sempre muito caros.
2.5.1.

Isto deve-se principalmente:

—

à fragmentação da investigação clínica europeia;

—

a dificuldades de índole organizativa e económica à
realização de ensaios clínicos pertinentes para os países
em desenvolvimento;

—

à falta de competências e de equipamentos nos países em
desenvolvimento.

Os princípios

2.1.
As doenças responsáveis pelas grandes endemias (paludismo e tuberculose) e as doenças sexualmente transmissíveis,
como o HIV/SIDA, aumentaram consideravelmente nos países
pobres, em particular em África.
2.2.
Nestes países, a doença e a pobreza estão perfeitamente
correlacionadas: por isso, é absolutamente urgente quebrar
este círculo vicioso infernal, tanto no plano da saúde pública
como no plano económico.
2.3.
Esta problemática é mundial, o debate político é
internacional e há vários anos que todas as instâncias internacionais lançam apelos renovados.

3. O objectivo visado
3.1.
Catorze países da União europeia e a Noruega chegaram a acordo para colocar um instrumento muito importante
à disposição da investigação e do desenvolvimento do HIV, da
tuberculose e do paludismo: o «EDCTP» ou programa de
parceria da Europa com os países em desenvolvimento,
designadamente com os países da África subsaariana.
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3.2.
Devem ser desenvolvidos medicamentos, vacinas e
outros produtos, necessários na luta contra estas patologias, e,
se possível, devem ser introduzidos rapidamente no mercado.
3.3.

Os meios utilizados serão:

6.6.2003

4.2.
Estes 200 milhões de EUR vão servir de alavanca para
a recolha de outros fundos provenientes quer dos próprios
Estados, quer do sector privado. A Comissão entende que esta
contribuição será um catalisador para o início dos primeiros
ensaios, e servirá para criar a estrutura jurídica necessária do
EDCTP e aumentar sensivelmente as competências dos PVD.

—

reforço dos conhecimentos fundamentais, cujo desenvolvimento é absolutamente necessário;

—

estabelecimento de uma rede e reforço da cooperação
entre os programas nacionais;

—

o estabelecimento desta plataforma comum de desenvolvimento da investigação clínica;

—

aceleração do desenvolvimento de novos produtos, cujos
ensaios clínicos devem ser lançados nos países em
desenvolvimento (PVD);

—

—

reforço das capacidades de investigação no âmbito destas
terapêuticas ligadas à pobreza, graças à cooperação
UE-PVD.

o empenho da investigação europeia perante o resto do
mundo, que se inscreve na luta contra estas três doenças,
num contexto coerente com a participação muito organizada dos PVD;

—

a adopção de um calendário que estabeleça rapidamente
esta estrutura e que preveja o início dos primeiros ensaios
clínicos em finais de 2003.

4.3.
O artigo 169.o é a base jurídica que garante a aplicação
deste programa-quadro, pois prevê:

3.4.
O programa EDCTP garantirá igualmente a promoção
das parcerias entre o sector público e o privado, na procura de
medicamentos ou de protocolos eficazes e pouco dispendiosos
graças ao apoio ao desenvolvimento dos ensaios clínicos nos
PVD.

5. Observações na generalidade

3.5.
A participação destes países é importante pelo menos
em dois pontos:

5.1.
O CESE analisa com confiança a descrição pormenorizada e os objectivos previstos do programa EDCTP, a saber:

—

—

o estabelecimento de uma rede e a coordenação entre os
programas nacionais e as actividades desenvolvidas nos
PVD;

—

o incentivo ao desenvolvimento de novos produtos para
lutar contra estas três doenças;

—

a visibilidade e a durabilidade do programa EDCTP.

—

o objectivo em vista deve mobilizá-los o mais possível,
pois são eles que podem proceder às escolhas mais
judiciosas do que poderá corresponder melhor às suas
necessidades;
estando representados no EDCTP, podem partilhar com
ela a gestão dos trabalhos e garantir as prioridades
estratégicas.

Dois terços do orçamento adoptado são consagrados aos
ensaios clínicos propriamente ditos. Outra parte importante é
consagrada à criação, em África, de estruturas adaptadas a este
tipo de investigação e à formação necessária das equipas
recrutadas no continente africano.

4.

5.2.
O CESE constata que o contexto geral actual, bastante
inerte, merece um relançamento vigoroso. Efectivamente:
—

as relações entre os programas nacionais existentes são
extremamente reduzidas;

—

ainda não se alcançaram resultados satisfatórios em
matéria de coerência e coordenação das actividades
nacionais de investigação, não obstante a decisão do
Conselho Europeu de Lisboa de 2000;

—

o relançamento passa pela aplicação conjunta de programas ou de partes de programas de investigação, impossível de conseguir aliás, se, nesta orientação, se esperar pelo
estabelecimento de projectos integrados ou de redes de
excelência que carecem de meios muito variados e de
esforços por vezes difíceis de combinar.

O financiamento comunitário

4.1.
O desenvolvimento de vacinas e de novas moléculas é
muito dispendioso. A União Europeia prevê um investimento
de 200 milhões de EUR durante os primeiros cinco anos: é de
facto muito, mas é necessário para que fique bem clara a
vontade da Europa de conferir uma certa dimensão à sua
acção.
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5.3.
O CESE frisa com satisfação a necessidade e urgência
desta decisão comunitária de intervenção sobre estas três
doenças.
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6. Observações na especialidade

O CESE constata que:
5.4.
Os países atingidos por estas três doenças estão muito
afectados em todos os planos, nomeadamente o económico,
em que a pobreza se faz sentir com mais força ainda.
5.4.1.
Esta parceria sobre os ensaios clínicos entre a União
Europeia e os países em desenvolvimento deve permitir uma
luta mais eficaz contra a pobreza, porque urge dar a estes
países meios adequados para criarem instalações específicas e
formarem o pessoal necessário, designadamente através do
reforço das transferências de conhecimentos que devem ser
adquiridos pelo pessoal médico encarregado de realizar a
investigação clínica em África.
5.4.2.

O objectivo desta intervenção é claro:

—

tentar pôr termo à fragmentação da investigação europeia;

—

participar no reforço da competitividade em matéria de
investigação e desenvolvimento no mercado mundial;

—

aplicar políticas europeias no domínio do desenvolvimento e da cooperação;

—

tornar mais pertinentes os programas nacionais associando-os a este programa EDCTP.

5.5.
O CESE compreende o interesse deste programa ao
descobrir a organização do seu financiamento:
—

estabelecimento de uma rede e coordenação entre os
programas nacionais europeus;

—

apoio ao reforço das capacidades nos países em desenvolvimento;

—

medidas para garantir a visibilidade e durabilidade do
programa adoptado.

5.6.
O CESE refere com agrado que, para este tipo de
programa, está previsto explicitamente:
—

um sistema de acompanhamento;

—

uma avaliação regular da realização deste programa;

—

um relatório anual sobre o programa-quadro, apresentado ao Parlamento e ao Conselho (artigo 173.o);

—

um pacote de medidas anti-fraude que acompanha a sua
execução.

6.1.
Em relação ao PQID anterior, os procedimentos administrativos serão simplificados: com efeito, a complexidade e a
morosidade dos trâmites foi de tal ordem que muitas equipas
de investigação desanimaram.

6.2.
Aparentemente, este EDCTP introduz noções novas e
positivas: mais autonomia e mais flexibilidade.
6.3.
Já não é necessário, como no passado, que cada
participante num projecto apresente um documento analítico
sobre a sua actividade. Surge este papel de coordenador, que
passa a funcionar como interface entre os serviços da Comissão
e os parceiros. O coordenador é encarregado de velar pela
credibilidade científica do projecto ou da rede.
6.4.
Os procedimentos de avaliação serão mais flexíveis
graças à Internet. A avaliação de um projecto como o EDCTP
deve ser considerada pelos investigadores como uma honra e
não como uma tarefa ingrata.

6.5.
Este programa foi concebido como uma ponte entre o
pessoal incumbido da investigação e do desenvolvimento e os
países em desenvolvimento, mas também funciona como uma
alavanca ao serviço de um projecto federador e ambicioso.
Nomeadamente, o programa garante a transferência de tecnologias úteis, com soluções para o tratamento e prevenção de
endemias (paludismo e tuberculose) e de doenças sexualmente
transmissíveis naqueles países.
6.6.
Este programa catalisa as iniciativas e evita a fragmentação e a duplicação dos meios humanos e financeiros criadas
pelos programas nacionais de cada Estado-Membro.

6.7.
Aparentemente, com este programa, a Comissão decidiu acabar com a dispersão que presidia ao PQID anterior:
mais integração e mais decisões de cooperação a longo prazo
têm como resultado menos alianças de circunstância.

6.8.
O CESE constata que a Comissão escolheu apenas três
doenças, o HIV/SIDA, o paludismo e a tuberculose. É certo que
estas doenças, sob a forma de endemias graves, são actualmente
extremamente devastadoras, nomeadamente o HIV/SIDA.
6.9.
Mas a situação da saúde pública em África nas regiões
subsaarianas é ainda mais dramática. O CESE recorda que
outras doenças há, igualmente gravíssimas, que precisam de
um plano de urgência semelhante, designadamente, o sarampo
nas crianças, a meningite cerebrospinal, a tripanossomíase, a
filariose, o kwashiorkor e as anemias perniciosas.

C 133/96

PT

Jornal Oficial da União Europeia

6.10.
O CESE sublinha que a questão absolutamente
urgente em África é, em primeiro lugar e sobretudo, o facto de
que, para estes países, é economicamente impossível a obtenção de moléculas de medicamentos já existentes e eficazes.
6.11.
Por outro lado, o CESE considera que a partir
destas moléculas a investigação clínica consiste igualmente
em estabelecer novos protocolos terapêuticos adaptados às
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limitações sociais e económicas destes países da região subsaariana de África.
6.12.
Nestes países em desenvolvimento, o CESE considera
que as políticas de prevenção destas três doenças fazem
parte integrante da investigação clínica. Estas políticas, que
necessitam de recursos importantes e de pessoal competente,
induzem acções profundas, durante períodos muito longos,
nos países em que a circulação é difícil por vários motivos.

Bruxelas, 26 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 417/2002 relativo à introdução
acelerada dos requisitos de construção em casco duplo ou equivalente para os navios petroleiros
de casco simples e que revoga o Regulamento (CE) n.o 2978/94 do Conselho»
(COM(2002) 780 final — 2002/0310 (COD))
(2003/C 133/19)
Em 22 de Janeiro de 2003, o Conselho decidiu, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta
supramencionada.
A Secção Especializada de Transportes, Energia, Infra-estrutura e Sociedade da Informação, incumbida da
preparação dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 13 de Março de 2003, sendo relatora A. Bredima-Savopoulou.
Na 398.a reunião plenária de 26 e 27 de Março de 2003 (sessão de 27 de Março), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por 100 votos a favor, 10 votos contra e 10 abstenções, o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
O afundamento do petroleiro «Prestige» (19 de Novembro de 2002) e o desastre ecológico que provocou nas costas
da Espanha e se alastrou posteriormente às costas da França
mobilizaram a opinião pública europeia três anos depois de
um acidente análogo ter ocorrido com o petroleiro «Erika» ao
largo da costa francesa da Bretanha. Na sua comunicação sobre
o reforço da segurança marítima, em resposta ao acidente (1),
a Comissão anunciou uma série de medidas destinadas a
minimizar os riscos de futuros acidentes com navios como o
«Erika» e o «Prestige». Na reunião do Conselho «Transportes»
de 6 de Dezembro de 2002, os ministros apelaram a uma
aceleração do programa para a retirada de serviço dos petroleiros de casco simples, à aplicação do programa de avaliação do
estado dos navios aos petroleiros com 15 anos e à conclusão
de acordos administrativos pelos Estados-Membros, com vista
à recusa de entrada nos seus portos, terminais e fundeadouros
de petroleiros de casco simples que transportem petróleos e
fracções petrolíferas mais pesados. O CESE apoia veementemente a série de medidas a este respeito contidas nas conclusões do recente Conselho Europeu de Bruxelas, em 20 e 21 de
Março.

2.

A proposta da Comissão

simples da categoria 1 não operem depois de atingidos
os 23 anos de idade e a partir de 2005, ou, 28 anos e
2010 para a categoria 2 e 28 anos e 2015 para a
categoria 3.

—

Uma aplicação mais generalizada do regime de inspecção
especial para os petroleiros (o programa de avaliação do
estado dos navios — CAS), que visa avaliar a solidez
estrutural dos petroleiros de casco simples com mais de
15 anos.

2.2.
O grave derrame de hidrocarbonetos devido ao acidente com o «Prestige» levou a Comissão a reconsiderar o
programa de retirada de serviço ao abrigo do Regulamento
(CE) n.o 417/2002. O objectivo da revisão proposta para este
programa é baixar os limites de idade e reduzir os prazos para
a retirada de serviço dos navios até ao nível inicialmente
proposto no pacote «Erika I», por forma a garantir uma maior
protecção do meio marinho. A Comissão está consciente do
impacto económico considerável que a proposta pode ter no
sector dos petroleiros e apresentará, logo que possível, uma
análise económica mais aprofundada.

2.1.
Para alcançar estes objectivos, a Comissão propõe as
três alterações seguintes ao Regulamento (CE) n.o 417/2002 ( 2):
—

Introdução de uma disposição que obriga a que os
petróleos e fracções petrolíferas pesados apenas sejam
transportados por petroleiros de casco duplo.

—

Uma revisão do programa de retirada de serviço, de modo
a garantir, nomeadamente, que os petroleiros de casco

( 1) COM(2002) 681 final.
( 2) JO L 64 de 7.3.2002, p. 1. Parecer do CESE in JO C 14 de
16.1.2001, p. 22.

2.3.
Tal como no acidente com o «Erika», verifica-se mais
uma vez que o fuelóleo pesado se encontra entre os hidrocarbonetos mais poluentes, o que a Comissão considera motivo
bastante para propor a proibição do transporte de petróleos e
fracções petrolíferas pesados em petroleiros de casco simples
com destino a — ou com partida de — portos da UE. A
Comissão argumenta que hoje em dia já existe capacidade
suficiente em petroleiros de casco duplo para garantir que a
presente proposta não cause perturbações a nível da segurança
do aprovisionamento.
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Observações na generalidade

3.1.
O CESE testemunha o seu grande pesar pela catástrofe
ocorrida com o petroleiro «Prestige» e pelas consequências
sociais, ambientais e económicas que desencadeou. Felizmente
que não houve a lamentar quaisquer vidas humanas. É da
máxima urgência que todos os esforços se concentrem em
minimizar a ocorrência deste tipo de incidentes e em compensar plenamente as vítimas. Todas as partes envolvidas têm a
obrigação de dar prioridade à revisão urgente da eficácia do
regime aplicável actualmente ao transporte de petróleo por via
marítima. As futuras medidas deverão ser adaptadas à situação
concreta e tomar como ponto de partida as verdadeiras causas
destes incidentes.

3.1.1.
As circunstâncias e as causas do desastre do «Prestige»
estão a ser investigadas. Embora sendo provável que, se o
navio tivesse sido rebocado imediatamente para uma zona de
refúgio, talvez se tivessem minorado as consequências do
desastre, pode-se apontar desde já algumas das causas ou uma
combinação de várias causas: deficiência estrutural do navio,
que tinha 26 anos; má manutenção do navio; as decisões que
se seguiram, ou a falta delas, para resolver o incidente que
acabaram por exacerbar seriamente o problema, manobras
inadequadas, etc.

3.2.
Não obstante os precedentes criados com o petroleiro
«Erika» (a quem foi igualmente recusado um lugar de refúgio)
e os apelos repetidos e veementes à criação de um regime
adequado de «zonas de refúgio» para navios em dificuldades,
pouca clareza existe quanto às disposições a aplicar nestes
casos. O CESE recorda o seu parecer sobre a proposta de
introdução acelerada dos requisitos de construção em casco
duplo («pacote Erika I») (1) e o seu parecer sobre o «pacote
Erika II» (2), insistindo de novo na análise e na solução
desta questão tão impopular ao nível político. Apoia, pois,
plenamente a proposta de acelerar os preparativos dos planos
que visam colocar as embarcações em zonas de refúgio. Há
que diligenciar pela indicação clara destas zonas nas águas
comunitárias, pela aplicação nos Estados-Membros da Convenção internacional sobre a prevenção, o tratamento e a
cooperação em matéria de poluição (OPRC, 1990), conforme
exigido no seu parecer sobre o «pacote Erika I» e pela definição
de um plano de reacção de emergência que possa ser accionado
sempre que seja preciso levar um navio em apuros para uma
dessas zonas. Este plano deverá estabelecer as obrigações do
comandante, do Estado costeiro e do responsável pelo resgate.
É imprescindível coordenar todas estas acções e acompanhá-las de instruções claras emanadas de uma única autoridade,
devendo privilegiar-se, ao nível da UE, a Agência Europeia da
Segurança Marítima (AESA).

( 1) JO C 14 de 16.1.2001, p. 22.
( 2) JO C 221 de 7.8.2001, p. 54.
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3.3.
O CESE reitera a sua apreensão (3) já manifestada em
pareceres anteriores de que a pressão económica a que estão
sujeitos os comandantes e as tripulações que continuam a
trabalhar em navios não conformes com as normas pode
ter repercussões na segurança dos navios. Os membros da
tripulação devem, por isso, ser encorajados a comunicar todas
as anomalias a bordo que julguem poder causar acidentes e,
subsequentemente, deve ser-lhes dada protecção apropriada
pela legislação da UE. Na opinião do Comité, a dimensão
humana da segurança deve ser considerada como uma questão
da maior urgência se se pretende que as medidas técnicas
sejam aplicadas com eficácia em condições favoráveis. O CESE
sente-se preocupado com a obstinação dos reguladores em
colocar sobre os ombros dos comandantes a principal responsabilidade pelas suas embarcações. Mas, na realidade, o verdadeiro poder e os recursos dos comandantes dos navios são
actualmente bastante restritos. Uma vez que muitos países
continuam ainda a perseguir judicialmente o comandante e os
seus oficiais em vez de procurar o responsável no meio do
labirinto burocrático da propriedade e do controlo, é necessário aclarar a responsabilidade jurídica de todas as partes
implicadas no transporte marítimo. Posto isto, o CESE volta a
solicitar à Comissão que elabore propostas adequadas, por
exemplo, no âmbito de um novo «pacote Erika III» sobre a
dimensão humana, ou seja, optando por uma abordagem
abrangente e integrada da segurança marítima.

3.4.
A presente proposta de regulamento é uma resposta
imediata ao desastre do «Prestige». O CESE insta a que,
conhecidos os resultados das investigações, se decida sobre as
medidas complementares que se julgue necessário aplicar. Não
obstante, o CESE assinala que o casco duplo não é por si só
suficiente para solucionar o problema das catástrofes ecológicas provocadas por acidentes de navios petroleiros que há
outras medidas essenciais a adoptar. Por outro lado, o Parlamento decidiu realizar uma audição na sua comissão competente por esta matéria sobre os resultados da investigação. O
CESE saúda este propósito do Parlamento por acreditar que a
audição ajudará a perspectivar o incidente.

3.5.
O CESE recorda que, conforme refere no seu parecer
sobre o «pacote Erika I», as medidas adoptadas a nível
internacional para aumentar a segurança e reduzir a poluição
acidental levaram a uma diminuição considerável da incidência
desse tipo de poluição. Mas a poluição provocada pelos navios
está longe de ser a única causa da poluição marítima, ainda
que não se possa minimizar a sua importância tendo em conta
que os navios provocam uma poluição calculada em 15 % do
total. Cabe recordar que os grandes petroleiros transportam
grandes volumes de carga (o «Prestige» carregava 77 000 toneladas de petróleo) o que multiplica os danos causados. Também
se reconhece que as descargas das zonas urbanas e das
actividades económicas baseadas em terra são responsáveis
por dois terços da poluição marítima costeira e nos estuários e

(3 ) JO C 14 de 16.1.2001, p. 22 e JO C 221 de 7.8.2001, p. 54.
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que é necessário reduzir drasticamente estas descargas. Sem
deixar de aplaudir as medidas propostas para reduzir a
poluição marítima provocada pelos navios, o CESE apreciaria
que se adoptasse uma abordagem idêntica em relação à
poluição marítima causada pelas descargas das zonas urbanas
e das actividades económicas baseadas em terra (1).

3.6.
O princípio da proporcionalidade — consagrado na
jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu e no direito
comunitário — deve ser observado em todos os casos. A
proporcionalidade das medidas propostas deveria aplicar-se
não só às consequências mas também às verdadeiras causas do
incidente. O CESE interroga-se como seria a reacção da UE em
acidentes análogos com navios de casco duplo que não podem
ser excluídos no futuro próximo quando a sua vida comercial
se encontra em pleno desenvolvimento.

3.7.
O CESE subscreve a ideia geral de que os acidentes
marítimos se devem mais à aplicação indevida ou à inobservância da legislação em vigor do que à sua inadequação. O
CESE apoia, por conseguinte, incondicionalmente a anterior
aplicação das medidas previstas nos pacotes «Erika I» e «Erika II»
e a prioridade que lhes é dada pela Comissão. Estas medidas
devem ser aplicadas rigorosamente e em simultâneo.

3.8.
A premência exigida por estas questões extremamente
delicadas sob o ponto de vista económico, social e ambiental
não pode de forma alguma ser motivo para descurar as regras
do direito internacional. Numa série de pareceres emitidos a
partir de 1993, o CESE tem vindo a defender consequentemente que a regulamentação sobre a segurança marítima e a
prevenção da poluição no transporte marítimo internacional
deveria emanar da Organização Marítima Internacional (OMI).
Existe o risco de medidas unilaterais debilitarem o estatuto da
OMI e desencadearem a adopção de medidas unilaterais
nos países terceiros que poderão limitar drasticamente as
actividades internacionais da frota comunitária. Já há indícios
de uma actuação dessa natureza por parte dos EUA e de alguns
países asiáticos. É, portanto, de toda a conveniência assegurar
que as normas comunitárias no âmbito da segurança marítima
e da protecção do ambiente marinho tenham em conta o facto
de as águas comunitárias deverem continuar abertas, sem
qualquer tipo de discriminação, a todos os navios que respeitem as normas internacionais. À luz destas considerações e do
carácter internacional do transporte marítimo, as medidas
propostas devem ser postas à consideração da OMI para uma
eventual aplicação generalizada.

( 1) Parecer do CESE, a adoptar, sobre o ambiente marinho (NAT/
/166).
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3.9.
A aplicação da proposta da Comissão cria a necessidade
urgente de navios novos adaptados às exigências. Por questões
de segurança, garantia e estratégia, haveria que examinar e
reconsiderar as possibilidades oferecidas pela política comunitária de construção naval para facilitar a construção de navios
nos estaleiros europeus e conceber um programa comunitário
para financiar a substituição dos navios desmantelados.

4. Observações na especialidade

4.1.
O CESE crê que a UE deveria adoptar uma política
equilibrada que tenha em conta as consequências ambientais,
económicas e sociais, em conformidade com as decisões
tomadas na Cimeira de Gotemburgo em matéria de avaliação
sustentável das acções comunitárias.

4.2.
O CESE reitera que há urgência em realizar com
rapidez e eficácia o seguinte:
—

um regime claro sobre zonas de refúgio;

—

planos de emergência para os casos de sinistro;

—

intensificar as medidas de controlo;

—

aclarar a responsabilidade jurídica de todas as partes
envolvidas no transporte marítimo;

—

aperfeiçoamento profissional das tripulações;

—

exigir que as reparações sejam efectuadas em estaleiros
que ofereçam garantias de qualidade e, portanto, de
segurança; requisitos técnicos mais severos para o
desenho e o fabrico dos navios;

—

uma execução mais efectiva da directiva do controlo do
Estado de porto;

—

a aplicação mais célere da directiva que exige mais
transparência das sociedades de classificação;

—

a ratificação pelos Estados-Membros da Convenção sobre
a responsabilidade e a indemnização por danos resultantes do transporte de substâncias perigosas e nocivas por
mar («Convenção HNS»).

4.3.
Face às graves implicações socioeconómicas e ao
carácter internacional das operações de transporte marítimo,
os Estados-Membros da UE deveriam envidar esforços,
mediante procedimentos rápidos, no sentido da aplicação
generalizada, através da OMI, de uma satisfatória retirada
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gradual dos petroleiros de casco simples, em linha com os
prazos previstos no calendário do Oil Pollution Act de 1990,
dos Estados Unidos. A iniciativa da UE junto da OMI deveria
ser tomada sem prejuízo do direito e da obrigação de garantir
uma protecção ambiental oportuna e adequada na UE.

4.4.
O CESE apoia a proibição da utilização de petroleiros
de casco simples para o transporte de petróleos e fracções
petrolíferas pesados mais poluentes. Todavia, a proposta
poderá conduzir a dificuldades de aprovisionamento e refinação na UE, exacerbadas pela guerra no Iraque. Convém
assinalar que o petróleo bruto pesado importado pela UE é
produzido no Mar do Norte e transportado por petroleiros
especializados de casco simples de qualidade elevada. Estas
embarcações são exclusivas das operações no Mar do Norte e
obedecem a padrões elevados. Seria, portanto, de ponderar em
derrogações pontuais.

4.5.
A proibição de transporte de petróleo de graduação
elevada afectará todos os petroleiros de casco simples com um
porte bruto igual ou superior a 600 toneladas. No entanto, a
maioria dos que têm menos de 5 000 toneladas de porte bruto
é empregue na navegação de curta distância ou em viagens
domésticas. Além disso, é muito reduzido o número de navios
de casco duplo que executa este serviço. Tendo em mente a
necessidade de salvaguardar as operações vitais de reabastecimento de navios na União Europeia e de manter o aprovisionamento de localidades que dependem do transporte marítimo
para o seu petróleo (p. ex. as regiões insulares), o CESE
propunha que, no caso de petroleiros de casco simples com
um porte bruto igual ou superior a 5 000 toneladas, a
proibição fosse introduzida gradualmente. A UE deveria propor à OMI a designação, ao abrigo da Convenção MARPOL,
de zonas ambientais especialmente sensíveis (p. ex. Veneza,
Mar Báltico, Bocche di Bonifaccio) como «zonas a evitar» pelos
petroleiros transportando fuelóleo pesado. Além disso, a UE e
a OMI deveriam cooperar para conceber, em conformidade
com a Convenção SOLAS, sistemas vinculativos de organização do tráfego ao longo de todas as costas da UE para
petroleiros de casco simples transportando hidrocarbonetos
altamente poluentes.

4.6.
O CESE acolhe favoravelmente o alargamento do
regime de inspecção especial (o programa de avaliação do
estado dos navios — CAS) para avaliar a solidez estrutural dos
petroleiros de casco simples com mais de 15 anos. É essencial
submeter os navios já com uma certa idade a uma inspecção
generalizada para detectar eventuais debilidades estruturais
e corrigi-las, evitando assim riscos de ruptura em mares
turbulentos.

5.

Conclusões

5.1.
Sem prejuízo do que ficou dito acima, o CESE subscreve
a proposta de regulamento relativo à introdução acelerada dos
requisitos de construção em casco duplo apresentada pela
Comissão.
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5.2.
Não obstante o acidente anterior com o «Erika» e a
subsequente mobilização das instituições comunitárias que
resultou em dois pacotes legislativos (Erika I e II), o CESE
lamenta profundamente que tenha sido possível a ocorrência
de um novo desastre ecológico em consequência do naufrágio
do petroleiro «Prestige».

5.3.
O CESE deplora o facto de, apesar dos seus instantes
apelos (nos pareceres sobre os pacotes Erika I e II), muitas das
medidas concretas não se terem concretizado. Sente-se, pois,
compelido a reiterá-los na esperança de serem finalmente
escutados e ser, assim, evitada a ocorrência de idênticos
acidentes no futuro.

5.4.
As circunstâncias do naufrágio do «Prestige» suscitam
uma série de questões que merecem ser estudadas com toda a
atenção para ser possível adoptar medidas razoáveis, exequíveis
e apropriadas que ataquem as causas deste tipo de incidente.
É, portanto, da máxima prioridade investigar a fundo as suas
causas e indemnizar os lesados.

5.5.
Em conformidade com as decisões tomadas na Cimeira
de Gotemburgo, a acção actual deveria ser objecto de uma
avaliação de impacto, ao nível do desenvolvimento sustentável,
incidindo nas suas possíveis consequências económicas, sociais
e ambientais. É urgente proceder a uma análise dos custos/
/benefícios que possa culminar numa política global equilibrada. Não se esqueça que o tráfego comercial deve seguir de
mãos dadas com a segurança marítima e a protecção do
ambiente.

5.6.
Para o CESE, torna-se ingente aplicar rigorosamente e
o mais depressa possível os pacotes Erika I e II e introduzir
com a máxima urgência um regime de zonas de refúgio e de
planos de emergência atribuindo claramente a responsabilidade de assistência aos navios em apuros, ao nível comunitário,
de preferência à Agência Europeia da Segurança Marítima
(AESM).

5.7.

O CESE solicita:

—

a criação de planos de emergência para os casos de
sinistro;

—

a intensificação das medidas de controlo;

—

a clarificação da responsabilidade jurídica de todas as
partes envolvidas no transporte marítimo;

—

o aperfeiçoamento profissional das tripulações;
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—

que as reparações sejam efectuadas em estaleiros oferecendo garantias de qualidade e, portanto, de segurança;
requisitos técnicos mais severos para o desenho e o
fabrico dos navios;

—

uma execução mais efectiva da directiva do controlo do
Estado de porto;

—

a aplicação mais célere da directiva que exige mais
transparência das sociedades de classificação;

—

a ratificação pelos Estados-Membros da Convenção sobre
a responsabilidade e a indemnização por danos resultantes do transporte de substâncias perigosas e nocivas por
mar («Convenção HNS»);

—

a aplicação pelos Estados-Membros da Convenção internacional sobre a prevenção, o tratamento e a cooperação
em matéria de poluição por hidrocarbonetos (OPRC,
1990);

—

a adopção de um pacote de medidas Erika III sobre o
papel do factor humano na segurança marítima;

—

a aplicação mais estrita da Convenção sobre Normas de
Formação, Certificação e Serviço de Quartos para os
Marítimos (STCW 78/95);

—

a obrigatoriedade de as empresas de transporte marítimo
de carga (transportes de petróleo, gás, produtos químicos)
e passageiros que operam na UE realizarem uma avaliação
dos riscos relacionados com as actividades do transporte
marítimo em águas e portos comunitários para cada
navio ou grupo de navios de características idênticas.
Para tanto, deveriam ser utilizadas como referência as
directrizes no atinente à avaliação formal da segurança da
OMI (Guia EFM). A avaliação de riscos deverá ser
aprovada pela Administração Marítima do país em que
está situada a empresa, tal como o seu acompanhamento
e a sua actualização.

5.8.
Face às graves implicações socioeconómicas e ao
carácter internacional das operações de transporte marítimo,
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os Estados-Membros da UE deveriam envidar esforços,
mediante procedimentos rápidos, no sentido da aplicação
generalizada, através da OMI, de uma satisfatória retirada
gradual dos petroleiros de casco simples, em linha com os
prazos previstos no calendário do Oil Pollution Act de 1990,
dos Estados Unidos. A iniciativa da UE junto da OMI deveria
ser tomada sem prejuízo do direito e da obrigação de garantir
uma protecção ambiental oportuna e adequada ao nível da UE.
5.9.
O CESE concorda com a proibição da utilização de
petroleiros de casco simples para o transporte de petróleos e
fracções petrolíferas pesados mais poluentes. Neste contexto,
poder-se-ia ponderar em derrogações pontuais.
5.10.
A proibição proposta de utilizar petroleiros de casco
simples com um porte bruto entre 600 e 5 000 toneladas
afectaria seriamente as operações vitais de reabastecimento de
navios na UE e comprometeria o aprovisionamento das
localidades que dependem do transporte marítimo para o seu
petróleo. Tal comprometeria igualmente a promoção do sector
europeu de navegação marítima de curta distância. Por este
motivo, no caso de petroleiros de casco simples com um porte
bruto igual ou superior a 5 000 toneladas, a proibição poderia
ser introduzida gradualmente.
5.11.
A UE deveria propor à OMI a designação, ao abrigo
da Convenção MARPOL, de zonas ambientais especialmente
sensíveis, como «zonas a evitar» pelos petroleiros transportando fuelóleo pesado. Além disso, a UE e a OMI deveriam
cooperar para criar, em conformidade com a Convenção
SOLAS, sistemas vinculativos de organização do tráfego ao
longo das costas da UE para petroleiros de casco simples
transportando hidrocarbonetos altamente poluentes.
5.12.
O CESE acolhe favoravelmente o alargamento do
regime de inspecção especial (o programa de avaliação do
estado dos navios — CAS) para avaliar a solidez estrutural dos
petroleiros de casco simples com mais de 15 anos.

Bruxelas, 27 de Março de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH

