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II
(Actos preparatórios)

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL

399.a REUNIÃO PLENÁRIA DE 14 E 15 DE MAIO DE 2003

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «PRISM 2002»
(2003/C 208/01)
Em 17 de Janeiro de 2002, o Comité Económico e Social Europeu decidiu emitir, nos termos do n.o 2 do
artigo 29.o do Regimento, um parecer sobre «PRISM 2002».
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção Especializada de Mercado Único,
Produção e Consumo, que emitiu parecer em 4 de Abril de 2003, sendo relator A. Pezzini.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 87 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção, o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
Na terceira revisão da estratégia para o mercado
interno ( 1), a Comissão passa em revista os progressos registados desde o ano anterior, sendo as conclusões muito pouco
animadoras. A taxa de sucesso das acções específicas é
ligeiramente superior a 50 %, mais ou menos idêntica à do
ano anterior. Verificaram-se algumas realizações dignas de
registo, mas a evolução global não foi suficientemente rápida.

1.2.
O Observatório do Mercado Único (OMU) contribui
para a plena realização do mercado único, que não constitui,
por enquanto, uma realidade para muitos cidadãos e para
grande parte das pequenas e médias empresas europeias.

1.3.
O alargamento representa um momento de particular
importância para a União e suas instituições. O OMU procura
ajudar os futuros Estados-Membros a adaptarem-se o mais
possível ao mercado interno.

( 1) COM(2002) 171 final de 11.4.2002 — Comunicação da Comissão
ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e
Social Europeu e ao Comité das Regiões «Estratégia para o
Mercado Interno — Revisão de 2002 — Cumprindo a promessa».

1.4.
No âmbito das tarefas confiadas institucionalmente ao
OMU, é fundamental para a consecução dos referidos objectivos o papel da base de dados PRISM (Progress Report on
Initiatives in the Single Market: http://www.esc.eu.int/
/omu–smo/prism). O seu conteúdo contribui, por um lado,
com um efeito multiplicador, para o conhecimento do sistema
Europa e, por outro, para resolver as dificuldades com que os
cidadãos e as empresas se podem deparar no mercado único.

1.5.
Os serviços prestados às empresas e aos cidadãos
por instituições, organizações e profissionais representam
seguramente um instrumento importante para o desenvolvimento do mercado interno. Daí que o seu conhecimento,
difusão e utilidade devam ser valorizados e desenvolvidos pelo
OMU, nomeadamente, através da base de dados PRISM.
1.6.
A plena realização do mercado interno mais fácil será,
por exemplo, se as decisões judiciais e a jurisprudência nesta
matéria forem divulgadas e dadas a conhecer melhor aos
cidadãos e às empresas, os quais, se devidamente informados,
poderiam invocar os princípios enunciados pelo Tribunal de
Justiça para fazer valer os seus próprios direitos. Na semana de
4 a 9 de Novembro de 2002, o Secretariado-Geral da
Comissão (2), teve de responder a, pelo menos, 12 questões

(2 ) SP(2002) 3637 final, de 11 de Novembro de 2002 — Direcção E/2.
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sobre o mercado único suscitadas pelos deputados europeus.
Além disso, o Conselho «Competitividade» de 14 de Novembro
de 2002 convidou a Comissão a manter-se activa e vigilante
em relação à plena observância da legislação comunitária na
União Europeia e solicitou aos Estados-Membros que acatem
integral e rapidamente os acórdãos do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias em matéria de livre circulação dos
serviços e liberdade de estabelecimento e lhes reservem o
seguimento adequado.

2.

Estrutura do parecer

2.1.
O presente documento está dividido, em linhas gerais,
em duas partes. A primeira descreve os sistemas PRISM e
SOLVIT, destacando as diferenças entre eles (ponto 3).

2.2.
A segunda contém a proposta de programa de trabalho
para 2003, que incide em dois aspectos específicos:
—

—

3.

a identificação de pontos de contacto entre PRISM e
SOLVIT;
a estratégia da Comissão para o mercado interno em
2003, com especial destaque para o reconhecimento das
qualificações profissionais e o plano de acção para os
serviços financeiros, que merecem uma análise mais
aprofundada (pontos 4 e 5).

PRISM e SOLVIT

3.1.
Os sistemas PRISM e SOLVIT, do CESE e da Comissão
respectivamente, representam dois instrumentos importantes
à disposição dos cidadãos e das empresas da UE, os quais,
associados a outras iniciativas (Gabinete do Provedor de Justiça
Europeu, euro-info centros, Europe Direct, centros de ligação
«Inovação», centros europeus de empresa e inovação, diálogo
com as empresas) ( 1), constituem um esteio fundamental para
a plena realização do mercado interno. Cada um destes
instrumentos, pelas suas próprias características, oferece um
serviço complementar aos outros e permite dar uma resposta
mais rápida e mais precisa aos pedidos. Importa, por isso,
apoiar e melhorar a especificidade dos instrumentos que as

( 1) São os seguintes os respectivos endereços internet:
— www.euro-ombudsman.eu.int
— www.europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html
— www.europa.eu.int/europedirect
— www.irc.cordis.lu/
— www.cordis.lu/innovation-smes
— www.europa.eu.int/business
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instituições europeias podem criar e pôr à disposição dos
Estados-Membros e dos seus cidadãos, bem como dos países
candidatos à adesão na lógica de colaboração que caracteriza
o «processo europeu».
3.2.
A base PRISM (Progress Report on Initiatives in the
Single Market — Relatório de Progressos quanto a Iniciativas
no Mercado Único) é uma rede de informação interactiva do
OMU, acessível a todos através da Internet, que contém
os dados fornecidos pelos membros do CESE, respectivas
organizações ou outros agentes do mercado único. Recolhe as
boas práticas aplicadas no contexto comunitário e adoptadas
para fazer face aos novos desafios do mercado único. Este
trabalho permite valorizar e dar a conhecer as iniciativas que
merecem ser mais amplamente divulgadas no âmbito do
mercado único, pois facilitam a expansão deste mercado, criam
sinergias e promovem a complementaridade. O Observatório
tem como objectivo a longo prazo identificar a melhor
maneira de encorajar essas iniciativas, bem como influenciar
a reorientação das prioridades de acção da Comissão, do
Parlamento e do Conselho da UE em relação ao mercado
único.
3.2.1.
A base de dados PRISM agrupa as iniciativas do
mercado único em quatro categorias:
a)

informação e apoio,

b)

mediação,

c)

parcerias,

d)

acordos e códigos de conduta.

3.2.2.
O motor de busca de PRISM permite seleccionar os
dados a partir de uma dessas quatro categorias, bem como
circunscrever a selecção geograficamente em função do país
que participa na iniciativa e ainda proceder a uma busca
temática por palavras-chave.
Para os países candidatos, a base de dados PRISM representa
um apoio importante, pois favorece o conhecimento a nível
interno do mercado único e, consequentemente, dos respectivos processos de adaptação à realidade europeia.
3.3.
SOLVIT ( 2), a rede de resolução informal de problemas
transfronteiras no mercado interno, foi criada pela Comissão
Europeia para fazer frente aos problemas derivados da aplicação incorrecta das regras relativas ao mercado interno pelas
administrações públicas. Tratando-se de uma rede destinada a
resolver os problemas através de possíveis mediações, deve

(2 ) Recomendação da Comissão de 7 de Dezembro de 2001 relativa
aos princípios de utilização de «Solvit» — a rede de resolução de
problemas no mercado interno.
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tratar exclusivamente os casos que não sejam objecto de
processos judiciais a nível comunitário ou nacional. O requerente pode, todavia, optar pelo processo judicial em qualquer
altura, sendo o processo, por conseguinte, dado por encerrado
na base de dados SOLVIT.
3.4.
A diferença entre os dois sistemas, PRISM e SOLVIT,
reside no facto de o primeiro ser uma base de dados que colige
as melhores práticas respeitantes às regras do mercado interno
e as torna imediatamente acessíveis através da Internet em
qualquer momento e em qualquer lugar, ao passo que o
segundo representa um sistema de consulta que propõe
soluções para questões de carácter transfronteiriço que não
tenham sido já objecto de processos judiciais, digam respeito
a problemas específicos e circunscritos entre cidadãos ou
empresas e a administração pública.

4.

Proposta de trabalho para 2003 respeitante a PRISM
e SOLVIT

4.1.
São essenciais para um melhor aproveitamento das
oportunidades dadas pela base de dados PRISM os seguintes
três factores:
a)

deve ser objecto de uma maior divulgação e promoção
junto dos cidadãos e das empresas do mercado único e
dos países candidatos;

b)

deve ser principalmente alimentada com «boas práticas»
aplicadas no mercado único, nomeadamente graças a um
contacto mais estreito com as organizações profissionais,
sobretudo as que representam as empresas de serviços;

c)

o acesso e a sua utilização por consumidores, empresas e
consultores devem ser mais fáceis e mais conviviais.

4.1.1.
No atinente às alíneas a) e b) e tendo em vista uma
colaboração interinstitucional, a iniciativa de propor formas
de trabalho integradas entre os dois sistemas elaborados pelo
CESE e pela Comissão pode ser incontestavelmente vantajosa
para o mercado único e para os cidadãos e as empresas
europeias. Para o efeito, importa pôr em prática dispositivos
fáceis e conviviais de acesso aos dois sistemas e de utilização
das informações relevantes (1).

( 1) A este respeito, será de toda a conveniência facilitar o acesso a
PRISM na Internet através da inserção de informações e de
ligações, pelo menos, nos principais portais actuais, a começar
pelo da Europa (www.europa.eu.int), donde não consta ainda.
Após verificação, chegou-se à conclusão de que há informações
sobre PRISM nos seguintes portais: Yahoo, Tiscali, Libero/Arianna,
Virgilio, Google, Altavista. É difícil detectar as informações
respeitantes à base de dados PRISM do OMU, pois essa busca
pressupõe um conhecimento anterior da sua existência.
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4.1.2.
Atendendo a que congrega as «boas práticas» adoptadas no mercado único, a base de dados PRISM poderia também
conter os casos apresentados e resolvidos através da rede
SOLVIT, aos quais seria evidentemente garantido o anonimato
e dado carácter generalizado a fim de respeitar a privacidade
pessoal. Em contrapartida, as informações constantes da base
de dados PRISM podem ser um apoio à rede SOLVIT, pois os
utilizadores podem seleccionar e/ou limitar as questões se
naquela já encontrarem uma resposta, o que permitiria um
serviço aos cidadãos e às empresas europeias mais célere e
igualmente eficaz.
4.1.3.
Numa perspectiva técnica e operacional, poder-se-ia
propor a criação em cada um dos sítios de ligações para o
outro e nos portais Internet do CESE e da UE, para que os
utilizadores possam facilmente ter uma panorâmica geral dos
dois sistemas e utilizá-los. Esta solução permitiria também aos
utilizadores que conhecem apenas um deles aumentar os seus
conhecimentos em relação ao outro.
4.1.4.
Por fim, poderia ser igualmente útil alimentar a base
de dados PRISM com informações sobre os mercados, serviços,
mercado interno e eventuais derrogações concedidas aos países
candidatos, bem como incluir os acórdãos do Tribunal de
Justiça em matéria de mercado interno.

5. Temas a aprofundar em 2003
5.1.
O Conselho «Mercado Interno» conclui em Março de
2000 que «o melhoramento do mercado interno dos serviços
é um desafio estratégico fundamental para a Comunidade. A
concorrência deve ser reforçada no sector dos serviços e
apoiada pela eliminação das barreiras ao comércio transfronteiras e ao acesso ao mercado a novos operadores». Em Janeiro
de 2001, a Comissão lançou a Estratégia do Mercado Interno
para os Serviços (2), no âmbito da qual, procurou, durante
esse mesmo ano, resolver problemas em sectores específicos
(reconhecimento de qualificações e promoção das vendas) e
determinar, através de um inquérito, os obstáculos que entravam a circulação transfronteiriça dos serviços. Em 2002, fixou
um calendário preciso para que os Estados-Membros eliminem
quaisquer barreiras específicas identificadas, apresentem medidas de apoio não legislativas (códigos de conduta) e proponham regras para o fornecimento de serviços apenas se estritamente necessárias e só depois de harmonizadas. Está ainda
prevista para o final de 2003 uma directiva horizontal sobre
os serviços.
5.1.1.
Vários elementos ilustram por que razão o Conselho salientou o desafio estratégico fundamental colocado
pelos sectores dos serviços na UE. A Comissão forneceu

(2 ) COM(2000) 888 final de 29.12.2000 — Comunicação da Comissão «Uma Estratégia do Mercado Interno para os Serviços».
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provas ( 1) da importância dos serviços para a criação de
emprego na UE. Os dados regionais mostram que os serviços
foram, de longe, o motor mais importante do crescimento
do emprego em toda a Comunidade nos finais dos anos
noventa.
Com base num inquérito sobre serviços prestados às empresas
realizado para a Comissão, é possível estimar que a eliminação
das barreiras ao comércio transfronteiras desses serviços
aumentaria o actual PIB da UE entre 1,1 % e 4,2 %. No entanto,
visto que eles representam apenas um terço de todos os
serviços, o impacto de integrar todos os mercados de serviços
da UE seria ainda maior (2).
Os dados fornecidos pelo Eurostat (3) indicam que, em 2000,
o VAB (valor acrescentado bruto) na UE a 15 se repartia (em
percentagem da economia total) do seguinte modo:
— agricultura
— indústria transformadora
— construção

2,2

5,3

— serviços financeiros e serviços prestados
às empresas

27,2

— serviços públicos

21,4

— comércio, transportes, comunicações

21,0
69,6

No que respeita ao emprego, a repartição por sector, em
percentagem da economia total, era a seguinte em 2000 na UE
a 15:

— indústria transformadora
— construção

5.1.2.
A plena realização do mercado único é um processo
que, para resolver os problemas que ainda subsistem, necessita
de diversas intervenções nos seus diferentes sectores e níveis,
designadamente:
—

os serviços financeiros no mercado único,

—

o reconhecimento das qualificações profissionais.

5.2. Mercado interno dos serviços financeiros
5.2.1.
O Conselho Europeu de Barcelona sublinhou novamente o facto de a integração dos mercados de capitais ser de
importância vital para o aumento do crescimento económico
e da criação de emprego e para a estabilidade financeira,
permitindo tanto aos consumidores como às empresas beneficiar plenamente das vantagens do euro.

22,9

30,4

— agricultura
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5.2.2.
Como afirma a Comissão Europeia (4), existe uma
ligação clara entre um sector financeiro integrado a funcionar
correctamente e o crescimento global da economia e da criação
de emprego. Um estudo encomendado pela Mesa Redonda
Europeia no domínio dos serviços financeiros estimou que a
integração poderia vir a traduzir-se num aumento anual de 0,5
a 0,7 % do PIB da UE, o que equivale a 43 mil milhões de EUR
numa base anual (5).
5.2.3.
Estas vantagens potenciais realçam a necessidade
urgente de o PASF ( 6) ser concluído até 2005 e até 2003 no
que diz respeito aos mercados dos valores mobiliários e do
capital de risco. A necessidade de pôr em prática as decisões
tomadas no Conselho Europeu de Lisboa através das etapas
intermédia e final de 2005 e 2010, respectivamente, obriga a
que, até 2003, se progrida nos seguintes domínios:

4,4
19,7
7,3
31,4

— serviços financeiros e serviços prestados
às empresas

13,9

— serviços públicos

29,3

— comércio, transportes, comunicações

25,4

—

o novo quadro para os serviços de comunicações,

—

as normas em matéria de IVA e de comércio electrónico,

—

o novo sistema de avaliação do impacto da legislação da
UE,

—

os mercados integrados dos capitais de risco,

—

a abertura dos mercados de transporte ferroviário nas
redes transeuropeias,

68,6
( 1) «Employment in Europe 2001, Recent trends and prospects» (O
Emprego na Europa em 2001, Evolução recente e perspectivas),
Direcação-Geral Emprego (Julho de 2001).
( 2) COM(2001) 736 final de 7.12.2001 — Comunicação da Comissão
«Reforma económica: Relatório sobre o funcionamento dos
mercados comunitários de produtos e de capitais».
( 3) Fonte: Eurostat «Retrato económico da Europa em 2000», Março
de 2002.

(4 ) COM(2002) 267 final de 3.6.2002 — Relatório da Comissão ao
Conselho e ao Parlamento Europeu — Sexto Relatório de execução
do plano de acção para os serviços financeiros.
(5 ) «Report on the benefits of a working retail market for financial
services», Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung,
www.zew.de/erfstudyresults/.
(6 ) COM(1999) 232 final de 11.5.1999.
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—

o exame intercalar da política social,

—

a programação dos novos fundos estruturais.

5.2.4.
Das 42 medidas previstas pelo PASF, cerca de
30 foram já adoptadas; das 8 previstas no calendário para
2002, foram adoptadas 6 ( 1). Entre as decisões ainda pendentes
constam:
—

o reconhecimento mútuo das qualificações,

—

as regras comunitárias em matéria de tributação a poupança.

O CESE apela ao forte empenhamento das instituições para
que a directiva relativa aos fundos de pensão seja adoptada o
mais brevemente possível e a directiva relativa aos prospectos
seja finalmente concluída.
5.3.
No que respeita ao mercado dos serviços financeiros a
grandes clientes, na reunião informal do Conselho ECOFIN
realizada em Oviedo, em 13 de Abril de 2002, os ministros
acolheram favoravelmente a estratégia elaborada pela Comissão a fim de contribuir para evitar que se produzam na UE
casos como o que aconteceu nos EUA com a empresa ENRON.
Esta estratégia concentra-se em cinco domínios: informação
financeira, revisão oficial de contas, gestão das sociedades,
transparência do sistema financeiro, actividade dos analistas
financeiros e papel das agências de notação do risco de crédito.
5.3.1.
Quanto à transparência em conformidade com o
PASF, o acordo político concluído em 5 de Novembro de
2002, em Bruxelas, pelo Conselho da União Europeia sobre a
proposta de directiva relativa aos prospectos (2) assume particular importância. Um prospecto é um documento legal que
contém as informações essenciais, financeiras e não financeiras,
que uma sociedade põe à disposição de potenciais investidores
quando da emissão de valores mobiliários (acções, obrigações,
etc.) para mobilizar capitais e/ou quando pretenda que os seus
próprios valores mobiliários sejam admitidos à negociação
num mercado regulamentado.
5.3.2.
O mercado único deve permitir a todos os cidadãos
dos Estados-Membros operarem indistintamente em qualquer
país de acordo com as mesmas modalidades aplicadas no seu
próprio. Tanto quanto possível, devem ser, por conseguinte,
propostas e postas em práticas regras gerais comuns. É
importante que os prazos sejam respeitados e que a directiva
relativa aos prospectos seja publicada até 2003, tal como
previsto no PASF.

( 1) Regulamento IAS (Normas Internacionais de Contabilidade)
— Directiva sobre garantia financeira
— Directiva relativa ao comércio à distância de serviços financeiros
— Directiva sobre mediadores de seguros
— Directiva relativa aos conglomerados financeiros
— Directiva relativa ao abuso de mercado.
( 2) IP/02/1607, IP/02/1209.
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5.4.
No atinente ao mercado interno dos serviços financeiros a retalho, a execução do PASF terá um efeito duplamente
benéfico: os consumidores e as pequenas empresas beneficiarão não só de um sistema de pagamento mais fiável e eficiente,
mas também de maiores oportunidades comerciais, bem como
de uma maior concorrência graças à redução dos encargos
financeiros das trocas comerciais (3).
Se a reforma dos mercados financeiros representa um contributo fundamental para a realização do mercado interno, não
deve ser subestimada a importância do desenvolvimento
solidário, para o qual contribui, nomeadamente, a criação de
instrumentos financeiros éticos a nível internacional.
5.4.1.
Um dos principais obstáculos ao mercado financeiro
único é a incerteza dos consumidores e das empresas quanto à
possibilidade de recurso em caso de litígio transfronteiriço
sobre a aplicação de um contrato.
5.4.2.
A via judicial é, frequentemente, complexa, longa e
onerosa, o que leva, muitas vezes, o cidadão a renunciar aos
seus próprios direitos, sobretudo quando estão em causa
montantes pequenos. Gera-se nele, por conseguinte, uma certa
desconfiança em relação ao mercado único e a tendência para
o considerar como uma realidade distante não só dele, cidadão,
mas também do seu próprio país. Isto constitui, evidentemente,
um malogro para o mercado único.
5.4.3.
FIN-NET (mecanismo extrajudicial para resolução de
litígios no domínio dos serviços financeiros) é uma rede
de cooperação constituída pelos actuais sistemas nacionais
responsáveis pela resolução dos litígios. Tem três objectivos
específicos:
—

proporcionar aos consumidores um acesso fácil e informado às vias de recurso extrajudiciais para os litígios
transfronteiras;

—

assegurar o intercâmbio de informações entre os diferentes sistemas europeus, para que as queixas transfronteiras
possam ser processadas tão rápida, eficiente e profissionalmente quanto possível;

—

assegurar que os sistemas de resolução extrajudicial de
litígios dos diferentes países europeus respeitam um
conjunto mínimo de garantias.

5.4.4.
O OMU congratula-se com o êxito da iniciativa FIN-NET, concorda com a Comissão quanto à necessidade, por
um lado, de acompanhar de perto a rede, a fim de assegurar
uma maior sensibilização e eficiência e, por outro, de lograr
uma contribuição mais estruturada e eficaz por parte dos
pequenos investidores europeus para o processo de tomada de
decisões a nível comunitário (4). Para o efeito, o OMU poderia,

(3 ) COM(2001) 736 final de 7.12.2001 — Comunicação da Comissão
«Reforma económica: Relatório sobre o funcionamento dos
mercados comunitários de produtos e de capitais».
(4 ) COM(2002) 267 final.
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em 2003, ponderar mais atentamente a possibilidade de
contribuir para a divulgação e utilização da rede FIN-NET
no mercado único, examinando eventualmente as possíveis
melhorias a nível da utilização pelos consumidores.

5.5.

Reconhecimento das qualificações profissionais

Quanto ao reconhecimento das qualificações profissionais, é
fundamental, como já foi dito anteriormente, perseguir os
objectivos contidos na proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho ( 1), bem como as sugestões avançadas
pelo CESE ( 2) mediante:
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a prazo, suprimir as barreiras jurídicas e administrativas, que
nos vários Estados-Membros entravam a realização de um
verdadeiro mercado interno.
6.2.
Paralela e complementarmente ao projecto PRISM
lançado em 1 de Janeiro de 2001, já citado, o OMU elaborou
também uma série de pareceres de iniciativa sobre temas de
cariz transfronteiriço e regional, para o que contactou diversos
representantes da sociedade civil organizada de vários EstadosMembros (França, Suécia, Bélgica, Espanha, Itália e PaísesBaixos), bem como de dois países candidatos à adesão (Hungria
e Polónia) e ainda países do Espaço Económico Europeu (EEE),
reunidos em Oslo, na Noruega (4).
6.3.
Por outro lado, a pedido expresso do presidente da
Comissão Europeia, Romano Prodi, o OMU elaborou sobre o
tema «Simplificar e melhorar o ambiente regulador» dois
pareceres (5) e tem actualmente em mãos um novo parecer de
iniciativa ( 6).

1)

a clarificação do procedimento de codificação e de
simplificação das directivas existentes sobre as qualificações profissionais e os diplomas;

2)

um maior envolvimento das competências específicas, a
nível europeu e nacional, dos organismos representativos
das categorias e das ordens profissionais, segundo o
método de concertação a nível europeu;

A estes pareceres há que acrescentar outros sobre o comércio
electrónico, reconhecimento mútuo e livre circulação dos
trabalhadores.

3)

a manutenção e posterior desenvolvimento de mecanismos de comprovada eficácia no reconhecimento automático das qualificações profissionais.

7. Compromissos do OMU para o futuro

Tudo isto permitiria responder o mais brevemente possível ao
desejo expresso por 83 % de pequenas empresas, 90 % de
médias e 92 % de grandes de poderem operar no mercado
interno, reportando-se a uma única regra de jogo e não
a quinze diferentes ( 3), e dar maior apoio aos cidadãos,
trabalhadores, profissionais e empresas que têm quotidianamente de se relacionar e trabalhar no mercado único.

6.

Principais actividades de Outubro de 2001 a Dezembro de 2002

6.1.
Em estreita colaboração com a Comissão Europeia, o
Parlamento Europeu e o Comité das Regiões, o OMU tem
procurado associar cada vez mais a sociedade civil organizada
dos Estados-Membros e dos países candidatos à adesão aos
esforços consideráveis que a União Europeia no seu conjunto
tem vindo a desenvolver para realizar um verdadeiro mercado
sem fronteiras. De facto, é opinião generalizada que só um
notável esforço a nível cultural e organizacional capaz de
explorar as sinergias de todos os actores da sociedade poderá,

( 1) COM(2002) 119 final de 7.3.2002.
( 2) JO C 61 de 14.3.2003, p. 67.
( 3) MEMO/02/231, de 11 de Novembro de 2002, já citado.

Em 2003, o OMU tem intenção de se concentrar nos seguintes
domínios:
—

contribuir para a realização do mercado único;

—

apoiar a política ligada ao processo de alargamento da
UE;

—

promover a melhoria da actual legislação.

Neste contexto, adquire importância a elaboração de eventuais
pareceres sobre:
—

a simplificação;

—

a revisão anual do mercado único;

—

as análises de impacto nas empresas, nos trabalhadores e
nos cidadãos;

—

a co-regulação.

(4 ) Cf. o parecer do OMU sobre «Os efeitos do alargamento da União
sobre o Mercado Único».
(5 ) JO C 125 de 27.5.2002, p. 105; JO C 14 de 16.1.2000, p. 1.
(6 ) INT/156 — CESE 1311/2002.
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Além disso, o OMU está plenamente cônscio de que num
futuro próximo a prioridade deverá ser dada a temas, tais
como a adesão de novos Estados-Membros, a revisão dos
tratados, o reforço do papel da Europa no mundo (Lisboa
2000), a subsidiariedade e a simplificação ou, ainda, a segurança alimentar.
Sobre todos estes temas e muitos outros de grande relevância
já o OMU redigiu documentos de reflexão, para os quais se
remete para uma análise mais aprofundada.
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8. Anexos
Figuram em anexo:
—

os pareceres do OMU elaborados entre Outubro de 2000
e Setembro de 2002;

—

as audições organizadas pelo OMU entre Outubro de
2000 e Setembro de 2002;

—

o relatório PRISM de 1 de Dezembro de 2002.

Bruxelas, 14 de Maio de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de regulamento do Conselho
que altera o Regulamento (CE) n.o 40/94 sobre a marca comunitária»
(COM(2002) 767 final — 2002/0098 (CNS))
(2003/C 208/02)
Em 17 de Janeiro de 2003, o Conselho 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.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção Especializada de Mercado Único,
Produção e Consumo, que emitiu parecer em 4 de Abril de 2003, sendo relatora M. C. Sánchez Miguel.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por unanimidade o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
A marca comunitária, como sistema unitário de protecção no mercado europeu, representou do ponto de vista
jurídico um grande passo em frente em relação às marcas
nacionais, não só por ter simplificado a aquisição de direitos
exclusivos sobre os sinais distintivos dos produtos e dos
serviços, mas também pelas suas repercussões positivas que se
estenderam ao mercado, aos consumidores e aos utilizadores.

1.2.
A marca comunitária teve consequências muito significativas para a realização do mercado único europeu. A
identificação dos produtos e dos serviços comunitários favoreceu a livre circulação de mercadorias. O cumprimento das
normas europeias de segurança fez com que consumidores e

utilizadores tivessem mais confiança em determinadas marcas,
se bem que nem sempre com os mesmos resultados. Não
obstante, entendemos que a marca comunitária permitiu
resultados positivos quer no atinente ao direito exclusivo do
titular da marca, quer no respeitante à identificação de
produtos.

1.3.
A Comissão, em colaboração com o Instituto de
Harmonização no Mercado Interno (IHMI), tem vindo a
acompanhar a evolução e os efeitos da marca comunitária
para corrigir ou aperfeiçoar onde possível. Nesta óptica,
realizou inúmeras consultas junto dos Estados-Membros e das
associações interessadas.
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1.4.
A presente alteração ao Regulamento (CE) n.o 40/94 (1)
resultado deste processo, pretende, por um lado, melhorar o
funcionamento do Instituto de Harmonização e, por outro,
proceder a determinados ajustamentos tendo em vista a adesão
de novos países com sistemas jurídicos diferentes.

2.

Conteúdo da proposta

2.1.
A alteração proposta diz respeito fundamentalmente a
aspectos processuais. A intenção é corrigir lacunas detectadas
e que limitam a eficácia de instrumentos previstos no Regulamento (CE) n.o 40/94 e resolver questões que dizem respeito
aos requerentes da marca comunitária. Há também algumas
modificações que incidem sobre o reconhecimento e protecção
deste sinal distintivo, pelo que convém ter uma ideia geral das
possíveis repercussões das alterações.

—

—

os motivos absolutos de recusa

—

os motivos relativos de recusa

—

o depósito do pedido

—

a revisão das decisões «ex parte» e «inter partes»

—

a revogação de uma decisão

—

a repartição das custas

—

a prossecução de processo

—

os requerimentos de transformação

—

o pedido reconvencional.

divisão do pedido e do registo, mediante inclusão de dois
novos artigos que simplificam e facilitam a divisão da
marca comunitária, a fim de servir de sinal distintivo a
mais de um produto ou serviço.

2.2.2.
As atinentes às câmaras de recurso, tendo em vista
melhorar o seu funcionamento e, sobretudo, reduzir os prazos
de decisão. Destas medidas destacam-se:
—

a nomeação dos membros das câmaras de recurso pelo
conselho de administração do Instituto de Harmonização
no Mercado Interno

—

a possibilidade de um presidente de câmara de recurso
ser presidente do departamento de recursos

—

a possibilidade, em determinados casos, de um só membro decidir dos recursos

—

a possibilidade de decidir em sede de câmara alargada.

2.2.
As modificações de carácter processual podem subdividir-se em três grupos:
2.2.1.
As que dizem respeito ao registo da marca comunitária e mais fundamentalmente a aspectos relacionados com o
desenvolvimento do processo de admissão ou não do sinal
distintivo como marca comunitária,
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2.2.3.
Supressão de determinadas taxas, nomeadamente
aquelas cujo montante não representa para o instituto uma
receita real e que, pelo contrário, oneram consideravelmente o
processo.

2.3.
As outras modificações propostas dizem respeito a
dois pontos importantes:

2.3.1.
A titularidade da marca comunitária, que se torna
extensiva aos nacionais de países terceiros não membros da
Convenção de Paris nem da Organização Mundial do Comércio, sempre que os seus países de origem apliquem o princípio
de reciprocidade aos nacionais dos Estados-Membros.

2.3.2.
O sistema de investigação, que será revogado, visto
que não traz nenhuma mais-valia ao regime da marca comunitária.

2.2.1.1.
De assinalar duas modificações processuais cujos
efeitos extravasam o processo de registo:

3. Observações na generalidade

—

3.1.
O CESE apoia o conteúdo das alterações propostas ao
Regulamento (CE) n.o 40/94 por considerar que elas vão para
além de uma simples modificação processual, necessária para
adaptar o procedimento administrativo de registo da marca
comunitária às novas condições decorrentes do alargamento
da UE. Por isso, pensa-se que o CESE se deve pronunciar sobre
os outros temas que, do ponto de vista do CESE, compõem o
conjunto das modificações apresentadas.

efeitos sobre o processo de insolvência do titular da
marca comunitária (conformidade ao Regulamento (CE)
n.o 1346/2000) (2)

( 1) JO L 349 de 31.12.1994, p. 1.
( 2) JO L 160 de 30.6.2000.
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Titulares de marcas

3.2.1. M a i o r f l e x i b i l i d a d e

Por razões de flexibilidade, a Comissão propõe a supressão do
princípio de reciprocidade para os titulares de marcas de países
terceiros que queiram aceder à marca comunitária. A proposta
favorece, em termos genéricos, os titulares das marcas e seus
representantes, pois que lhes permite invocar a prioridade de
um registo de uma marca comunitária, a revogação de decisões
feridas de erros materiais, a dilatação do prazo processual, em
determinados casos, e uma maior clareza em matéria de custas.

3.2.2. P o s s í v e i s d i f i c u l d a d e s

Esta flexibilidade não se coaduna com a liberdade de escolha
que assiste ao titular de um sinal distintivo. O problema pode
colocar-se quando o titular de uma denominação ou indicação
geográfica pretende registá-la como marca comunitária. Ao
constituir isto um dos motivos absolutos de recusa previstos
no artigo 7.o, impede-se que, por critérios muitas vezes
nacionais, os empresários utilizem essa denominação quando
ela é realmente o sinal distintivo dos seus produtos ou serviços.

3.3.
Aspecto que tem suscitado dúvidas de interpretação e
decisões judiciais de diferente sentido é a expressão «cujo
alcance não seja apenas local» constante do artigo 8.o, n.o 4 do
Regulamento. Sugere-se assim, que o novo texto legal defina
exactamente o que entende por «local» no contexto do referido
preceito.

3.4.
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regulamento em apreço for executado. Assim sendo não é fácil
para o CESE pronunciar-se sobre a proposta, pois faltamlhe elementos sobre os critérios e as condições que os
representantes terão de satisfazer para serem reconhecidos
como tal.

3.4.3.
De qualquer forma, o CESE considera que a Comissão
deve analisar as várias opções vigentes em alguns Estados-Membros, tais como: realização de um exame; autorização
administrativa com base em habilitações específicas; figurar
numa lista facultada pelos Estados-Membros. Não se pode
esquecer que as condições ainda não estão harmonizadas e
que por isso mesmo é necessário uma decisão da Comissão.

3.4.3.1.
Uma possibilidade, à margem das previstas no
regulamento de execução, seria adoptar códigos de conduta,
como a Comissão propõe, que permita que os representantes
adiram voluntariamente, sem que tal implique custos acrescidos ou obrigações administrativas, simplificando e harmonizando o funcionamento em todos os Estados-Membros.

3.5.
Para o Comité o aspecto mais importante da reforma
proposta é a revogação do sistema de investigação, medida
que, de acordo com o quarto considerando, assenta em que
«este sistema não só não traz um verdadeiro valor acrescentado
ao regime comunitário, como implica custos exorbitantes,
atraso no processo e outros inconvenientes».

3.5.1.
As disparidades existentes entre os diferentes países
e o facto de alguns (Alemanha, França e Itália) não participarem
no sistema de investigação poderia ser uma das razões para a
sua revogação. O Instituto de Harmonização vê desta forma
limitados os contactos com os institutos nacionais e os
resultados nem sempre são positivos na medida em que o
conteúdo da investigação carece de harmonização.

Representantes legais

3.4.1.
O relatório da Comissão examinou o funcionamento
do sistema de representatividade, tendo salientado os obstáculos que se levantam actualmente à liberdade de circulação
de serviços. Em conformidade com este direito, deve ser
facilitado o acesso, em todo o mercado interno, às pessoas que
exercem esta função junto do Instituto de Harmonização no
Mercado Interno (IHMI). A proposta permite atribuir um
passaporte aos representantes profissionais de modo a que
lhes não seja exigido que tenham o local de trabalho no
Estado-Membro em que estão habilitados a representar
interesses relacionados com as marcas, visto que a obtenção
da licença num Estado lhe permite exercer em todos eles.

3.4.2.
Não obstante o facto de as modificações introduzidas
em matéria de representatividade terem sido simplificadas, as
condições finais serão definidas pela Comissão quando o

3.5.2.
Acresce que os custos inerentes ao relatório de
investigação aumentariam para o dobro. Segundo os cálculos
do Instituto os pedidos de registo passariam de 270 EUR para
592 depois do alargamento.

3.5.3.
Não obstante o exposto, o CESE solicita à Comissão
que considere duas questões importantes:

1)

As eventuais consequências da revogação do sistema de
investigação para as PME que vêem limitada a defesa das
suas marcas ao direito de oposição.

2)

As repercussões para os consumidores nos casos em que
uma marca comunitária coexista com marcas nacionais.

C 208/10

PT

Jornal Oficial da União Europeia

3.5.4.
Relativamente à revogação do sistema de investigação o CES considera, por último, que deveria ter-se recorrido
a uma solução menos radical. Por exemplo, ponderar a
possibilidade de essa investigação ser facultativa, a pedido do
requerente, que suporta os custos, pois entende o CESE que as
PME ficam em desvantagem em relação aos grandes grupos
económicos, que têm capacidade financeira para efectuarem
investigação privada.
3.6.
Também geradora de escusados conflitos de interpretação e inútil, por óbvia, é a expressão «e que a acção de
corrigir o erro seja ditada pelo interesse público» constante do
artigo 77-A do Regulamento, pelo que se sugere a sua
supressão.
3.7.
Nos artigos 127.o, n.o 2, 129.o, n.o 2 e 130.o, n.o 2 do
Regulamento deverá precisar-se sempre que se mencione «um
único membro» que o mesmo «deverá ser jurista». Não faz,
com efeito, sentido, que havendo a preocupação correcta, de,
quando o órgão é colegial, «pelo menos um membro deve ser
jurista» e quando as decisões sejam tomadas «por um só
membro», esse não seja jurista, em especial nas câmaras de
recurso (art. 130.o, n.o 2).
3.8.
Um aspecto omisso na proposta de regulamento
em apreço é a articulação do regulamento sobre a marca
comunitária com os tratados internacionais e, em especial, o
Tratado de Madrid, que colocaria a União Europeia em pé de
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igualdade de direitos com outros Estados signatários. O
Conselho continua a bloquear esta adesão proposta pela
Comunidade em 1996. Em consequência, a marca comunitária
carece de protecção internacional face aos nossos concorrentes,
o que lhe retira força no mercado mundial. Além disso, caso
se viesse a aderir ao Tratado de Madrid, haveria que alterar
novamente o regulamento.
3.9.
Por último, o CESE deseja salientar que os principais
desafios que a marca comunitária enfrenta são, por um lado, o
alargamento do mercado interno a 25 Estados-Membros, o
que deveria traduzir-se no aumento dos recursos humanos e
materiais do Instituto de Harmonização e, por outro, a
utilização das novas tecnologias em todos os registos comunitários, as quais, embora facilitem o acesso à informação, não
devem ser usadas em detrimento de sistemas de protecção que
visam a segurança jurídica dos conteúdos dos registos.
4.
A concluir, importa frisar que a flexibilidade que se
pretende obter com a alteração do regulamento não deve
traduzir-se numa menor segurança jurídica que a marca
comunitária garante, em especial para as PME. Por esse motivo,
o CESE considera que a supressão do artigo 39.o não deve
justificar-se apenas por razões económicas. Além disso a marca
comunitária representa uma mais-valia, isto é certifica um
sistema de produção em conformidade com normas e regulamentos comunitários que representam uma garantia de qualidade dos produtos e serviços para o consumidor europeu.

Bruxelas, 14 de Maio 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 Conselho
relativa a medidas comunitárias de luta contra a febre aftosa e que altera a Directiva 92/46/CEE»
(COM(2002) 736 final — 2002/0299 (CNS))
(2003/C 208/03)
Em 7 de Fevereiro de 2003, o Conselho decidiu, nos termos do n.o 3 do artigo 37.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 Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Ambiente emitiu parecer em 1 de Abril de 2003, sendo relator J.-P. Bastian.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por 100 votos a favor e 4 abstenções o seguinte parecer.

1.

Síntese da proposta da Comissão

1.1.
Nos últimos anos a União Europeia foi atingida por
violentas epizootias cujas consequências traumatizaram tanto
os criadores como os cidadãos europeus. Ainda está presente
a recordação da epizootia de febre aftosa que, em 2001,
dizimou os animais criados nas explorações de alguns Estados-Membros. Tendo em vista a prevenção, a Comissão Europeia
propõe um novo quadro comunitário de luta contra a febre
aftosa.

1.6.
A prevenção da propagação da doença assentaria numa
maior monitorização quer das deslocações dos animais, quer
da utilização de produtos possivelmente contaminados, bem
como numa utilização mais sistemática da vacinação de
emergência.

1.7.
A aplicação do princípio da regionalização, assente em
medidas de controlo estritas numa determinada parte da
Comunidade, sem pôr em risco os interesses gerais da mesma,
é um elemento-chave do novo dispositivo proposto.

1.2.
A proposta da Comissão Europeia, em elaboração
desde 1998 e indispensável após a crise de 2001, apresenta-se
como um «baluarte» contra a propagação de uma nova
epizootia. A Comissão Europeia e todos os agentes do sector
de produção animal estão conscientes da inexistência de
soluções simples em matéria de luta contra a febre aftosa, dada
a complexidade da questão.

1.8.
O controlo da febre aftosa seria facilitado por um
acesso rápido às reservas de antigénios. Além disso, seria
previsto o apoio a países terceiros vizinhos infectados pelo
vírus da febre aftosa, ou em risco de o serem, nomeadamente
no que respeita ao fornecimento de antigénios ou vacinas em
caso de emergência.

1.3.
A Comissão não põe em causa a actual política que
prevê o abate dos animais infectados e contaminados pelo
vírus, mas dá à vacinação de emergência um lugar mais
importante no dispositivo de erradicação em caso de nova
epidemia. Com efeito, impõe-se a procura de equilíbrio entre
os imperativos éticos e os custos directos e indirectos da
epidemia.

1.9.
O novo quadro comunitário de luta contra a febre
aftosa proposto inclui planos nacionais de alerta muito
pormenorizados. Estes planos devem ser revistos periodicamente, à luz dos resultados dos exercícios de alerta em tempo
real efectuados nos Estados-Membros.

1.4.
A Comissão Europeia pretende promover uma acção
rápida em caso de um novo foco de febre aftosa, bem como
medidas de controlo rápidas e efectivas.

1.5.
São propostas medidas com o objectivo de possibilitar
um diagnóstico rápido e pormenorizado do vírus. Além disso,
um laboratório comunitário de referência seria incumbido de
assegurar a coordenação entre os diferentes laboratórios
nacionais.

1.9.1.
Estes planos de alerta deverão incluir disposições
relativas à utilização da vacinação de emergência, bem como
garantir que, em caso de um surto, sejam tidos em conta os
aspectos ambientais. Deverão prever a cooperação estreita
entre as autoridades competentes nos domínios veterinário e
ambiental.

1.9.2.
A Comissão deve dispor de competência para alterar
e adaptar determinados aspectos técnicos das medidas de luta,
no âmbito do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da
Saúde Animal.
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Observações na generalidade

2.1.
O Comité considera indispensável um novo quadro
comunitário de luta contra a febre aftosa. No seu parecer sobre
a «Proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão
n.o 666/91/CEE relativa ao estabelecimento de reservas comunitárias de vacinas contra a febre aftosa» ( 1), o Comité sublinhou
que a protecção do estado sanitário do efectivo animal
se revestia de extrema importância, ganhando terreno a
necessidade de uma nova base jurídica, tal como proposto pela
Comissão, que permitisse uma acção imediata e eficaz de luta
contra a febre aftosa.

2.2.
Nos seus pareceres, o Comité pretendeu sempre que,
havendo crise, os cidadãos dela fossem informados de forma
clara e objectiva. Relativamente à febre aftosa, é essencial ter
em conta o facto de que se trata de uma doença animal que
não comporta riscos para a saúde humana. A informação deve
evitar o risco de amálgama.

2.3.
Face a esta situação, há que favorecer um sector de
produção animal sustentável, tendo em conta as exigências
dos cidadãos europeus em matéria de bem-estar animal, a
evolução da produção agrícola e do comércio e a necessidade
de preservar o bom funcionamento do mercado único. Um
sector de produção animal sustentável assenta num política de
saúde animal que integre os novos resultados científicos
disponíveis e as novas tecnologias.

2.4.
Há que rever e reforçar os controlos e os sistemas
veterinários na União Europeia. A epizootia de febre aftosa
que se verificou em 2001 tornou esta necessidade evidente.

2.4.1.
Em 2001, a epizootia de febre aftosa do tipo PAN-Asia O propagou-se na União Europeia com uma rapidez e
uma extensão sem precedentes. As causas desta epidemia não
estão estabelecidas de maneira segura, mas tudo leva a crer que
a introdução ilegal de produtos que foram utilizados na
alimentação animal tenha estado na origem da situação.

2.4.2.
O vírus da febre aftosa, ainda não identificado e, por
conseguinte, antes da instalação de dispositivos de controlo,
propagou-se no Reino Unido, em seguida em França, Países
Baixos, República da Irlanda e Irlanda do Norte. As consequências deste epizootia e as medidas adoptadas para a combater
tiveram consequências para a economia das regiões atingidas.
As explorações agrícolas, o sector da produção alimentar —
tanto a jusante como a montante —, o sector do turismo e
outros sectores de actividade sofreram perdas importantes.

( 1) JO C 368 de 20.12.1999.
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2.4.3.
Desde 1992, a União Europeia aplica o princípio de
proibição de vacinação profilática contra a febre aftosa, que
era praticada em alguns Estados-Membros, e favorece uma
política de «não-vacinação». A União Europeia tem em conta as
recomendações relativas ao comércio aduzidas pelo Gabinete
Internacional das Epizootias (OIE). Estas recomendações previam prazos muito longos para a recuperação do estatuto de
país «indemne de febre aftosa» quando se impunha recorrer à
vacinação de emergência (vacinação preventiva), em caso de
surto de febre aftosa. Quando a crise surgiu, estas recomendações não tinham em conta o estado dos conhecimentos
científicos no atinente aos métodos de teste que permitissem
efectuar a distinção entre animais vacinados e animais infectados. Em Maio de 2002, efectuou-se uma alteração do Código
Zoossanitário Internacional da OIE. O estatuto de «indemne
de doença e de infecção» pela febre aftosa de um país que
recorreu à vacinação de emergência a par do abate do efectivo
infectado e do rastreio serológico pós-vacinação dos animais
vacinados, utilizando testes de pesquisa de anticorpos contra
proteínas não-estruturais, poderá ser restabelecido seis meses
após o aparecimento do último foco ou uma vez concluída a
vacinação, caso esta última seja anterior.
2.4.4.
Até agora, a União Europeia teve uma política de
luta contra a febre aftosa assente no princípio do abate do
efectivo infectado, ou dos animais de espécies sensíveis à febre
aftosa que tivessem podido estar em contacto com o foco de
infecção ou vectores infectados ou ser infectados de outra
forma. A vacinação de emergência era um último recurso.
2.5.
Após os traumatismos sofridos nas regiões atingidas
pela epizootia de febre aftosa, há que ter também em conta as
consequências sociais, ambientais e psicológicas dos métodos
de luta contra a febre aftosa, bem como das suas sequelas para
a economia global destas regiões.
2.5.1.
É indispensável incentivar os métodos que permitam
atenuar, junto da opinião pública, do sector da produção
animal e de outros sectores da economia, as consequências
directas ou indirectas da política de abate sistemático.
2.5.2.
Uma política de luta contra a febre aftosa deve evitar
a destruição massiva de animais sãos. Além disso, há que
limitar os prejuízos para as transacções comerciais das regiões
não afectadas, a nível nacional, europeu e internacional.

3. Observações na especialidade

3.1. Prevenção da doença
3.1.1.
O Comité partilha o parecer da Comissão segundo o
qual se devem aplicar medidas preventivas para evitar a
propagação do vírus da febre aftosa. Há que prevenir a entrada
do vírus no território da União Europeia e a sua penetração no
efectivo comunitário a partir de países terceiros adjacentes ou
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através da importação de animais vivos ou de produtos de
origem animal. O principal risco de introdução do vírus da
febre aftosa reside na importação ilegal de animais e de
produtos de origem animal a partir de países onde a febre
aftosa existe em estado endémico. O Comité apoia as recentes
propostas da Comissão Europeia para reforçar as regras
relativas às importações individuais de produtos à base de
carne e de leite na União Europeia, que entram em vigor em
1 de Janeiro de 2003.

3.1.2.
É indispensável a existência nas fronteiras de sistemas
de inspecção e de controlo adequados e eficazes. Há que
desenvolver sistemas de informação sobre os focos de febre
aftosa em outras regiões do mundo e velar pela correcta
aplicação das regras já existentes nesta matéria. O CESE apela
por isso a que todos os países membros da OIE comuniquem
imediatamente os casos de febre aftosa registados no seu
território e as medidas tomadas para os combater.

3.1.3.
Impõe-se um controlo mais eficaz dos movimentos
de animais na União Europeia e entre as explorações agrícolas.
Deve assentar nos princípios da biossegurança, na avaliação
dos riscos e num sistema melhorado de identificação dos
animais, nomeadamente dos animais das espécies ovina,
caprina e suína.

3.1.4.
Na perspectiva de prevenção das epizootias, há que
respeitar boas práticas de higiene a nível das explorações e no
transporte dos animais.

3.1.5.
O Comité insiste na necessidade de prever instrumentos de divulgação da informação e formação técnica mais
profunda para melhorar o conhecimento das epizootias e
reforçar a luta contra estas. Os agricultores e os veterinários
participariam nestas manifestações organizadas em colaboração com os Estados-Membros vizinhos. As propostas da
Comissão Europeia sobre esta matéria (Anexo XVII) devem ser
reforçadas. Além disso, há que assegurar a manutenção de
competências veterinárias de qualidade nas zonas rurais para
aplicar uma política de saúde animal eficaz. As propostas da
Comissão Europeia, nomeadamente nos domínios da PAC
e da política regional, deveriam ser avaliadas à luz deste
imperativo.

C 208/13

epizootia. O Comité é favorável à regionalização do território
dos Estados-Membros de forma a incluir uma ou diversas
zonas sujeitas a restrições e uma zona indemne. O Comité
aprova a distinção entre zonas de controlo provisório, zonas
de protecção e zonas de vigilância. A delimitação das zonas
assenta numa avaliação epidemiológica aprofundada da
situação zoossanitária.

3.2.3.
O Comité acolhe favoravelmente as medidas propostas pela Comissão com o objectivo de possibilitar um diagnóstico rápido e pormenorizado do vírus. O Comité também
acolhe favoravelmente a instalação de um laboratório comunitário de referência incumbido da coordenação da acção dos
diferentes laboratórios nacionais.

3.2.4.
O Comité aconselha a manutenção nos Estados-Membros de laboratórios e estruturas que tenham capacidade
científica especializada no domínio do diagnóstico da febre
aftosa.

3.2.5.
O Comité toma conhecimento da iniciativa para que
se combinem, no dispositivo comunitário de luta contra a
febre aftosa, medidas de abate sistemático do efectivo infectado
e contaminado, previstas em certos casos por razões de
eficácia, e a vacinação de emergência.

3.2.6.
O Comité saúda o papel cada vez mais importante
que as medidas comunitárias de luta contra a febre aftosa
atribuem à vacinação de emergência, com flexibilidade de
aplicação a nível local. É indispensável que as decisões
sejam tomadas em concertação estreita com os principais
intervenientes na cadeia de comercialização. Além disso, nesta
perspectiva, o Comité convida a Comissão a favorecer, em
concertação com os parceiros do OIE, a flexibilização e a
harmonização das regras relativas aos prazos até ao restabelecimento do anterior regime de exportação referente aos animais
vacinados. As directivas do OIE em matéria de prazos devem
evoluir em função dos resultados da investigação.

3.2.7.
O Comité insiste na necessidade de ter em conta, na
política de luta contra a febre aftosa, os valores dos cidadãos
europeus em matéria de ética e de bem-estar animal.
3.2.

Medidas em caso de foco de febre aftosa

3.2.1.
O Comité Económico e Social Europeu partilha o
parecer da Comissão de que uma acção rápida com base em
medidas de controlo imediatas e eficazes deve ser possível
desde que surja um foco de febre aftosa.

3.2.2.
O Comité apoia as propostas para possibilitar uma
aplicação gradual das medidas em função da extensão da

3.2.8.
O Comité concorda que é necessário estabelecer
procedimentos transparentes e eficazes para garantir um acesso
rápido às reservas de antigénios. É pertinente a instalação
de um Laboratório Comunitário de Referência incumbido,
nomeadamente, de informar a Comissão e os Estados-Membros sobre as necessidades de vacinas e antigénios. O Comité
considera imperativo prever, quando a saúde animal na União
Europeia esteja ameaçada, o acesso rápido e fácil dos países
limítrofes da União Europeia às existências comunitárias de
vacinas e antigénios.
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3.2.9.
O Comité apoia as propostas da Comissão que têm
por objectivo evitar a propagação da doença logo que surja
um novo foco, monitorizando muito atentamente as deslocações dos animais e a utilização de produtos susceptíveis
de contaminação. O Comité considera avisado submeter a
restrições o sémen, os óvulos e os embriões dos animais
infectados de espécies sensíveis.

3.2.10.
O Comité aprova as propostas que têm por objectivo submeter, em caso de necessidade, a medidas de luta
contra a doença não só os animais infectados das espécies
sensíveis, mas também os animais contaminados das espécies
não sensíveis à doença, nomeadamente as aves de capoeira,
que podem constituir vectores passivos de transmissão do
vírus.

3.2.11.
O Comité aprova a iniciativa da Comissão Europeia
que tem por objectivo integrar as operações de limpeza e
desinfecção no dispositivo comunitário de luta contra a febre
aftosa.

3.2.12.
O Comité incentiva a informação clara e precisa
dos cidadãos europeus no processo de prevenção. O Comité
constata, pois, com aprovação, que o Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal pode decidir restituir a
um Estado-Membro afectado pela febre aftosa o estatuto de
exportador mais cedo do que previsto (ou seja, seis meses após
a vacinação de emergência preventiva) caso os testes efectuados
nas zonas de protecção e de controlo após a vacinação revelem
que o vírus da febre aftosa já não está activo.

3.2.13.
O Comité considera acertado, por razões de eficácia,
prever que a Comissão tenha a capacidade, em conformidade
com o procedimento do Comité Permanente da Cadeia
Alimentar e da Saúde Animal, de alterar e adaptar certos
aspectos técnicos das medidas de controlo.

3.2.14.
O Comité é favorável à aplicação às medidas de luta
contra a doença do princípio da regionalização, tal como
proposto pela Comissão Europeia, porque permite a aplicação
de medidas de controlo estreito em determinadas regiões da
Comunidade, sem pôr em risco os interesses gerais da mesma.
Há que sublinhar que o princípio da regionalização deve ser
aplicado de forma recíproca pelos nossos parceiros comerciais,
em virtude dos acordos veterinários com eles celebrados pela
União Europeia.

3.3.

Planos de alerta

3.3.1.
O Comité apoia as propostas da Comissão relativas
aos planos nacionais de alerta, especificando as medidas
nacionais necessárias para manter um elevado nível de sensibilização e de preparação para a doença e considera que as
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exigências feitas são necessárias. Impõe-se criar sistemas de
informação sobre as epizootias e uma comunicação rápida
entre os organismos interessados, em caso de crise.

3.3.2.
O Comité sublinha a importância das medidas relativas à organização de exercícios de alerta para lutar contra a
epizootia. Pelo menos uma vez por ano, há que organizar
esses exercícios, com a participação, nomeadamente, dos
agricultores e dos veterinários. O Comité aprova o facto de os
Estados-Membros serem encorajados a organizar e efectuar
estes exercícios no quadro de programas transfronteiriços.

3.3.3.
O Comité considera que a revisão dos planos de
alerta dos Estados-Membros, à luz dos exercícios de alerta em
tempo real, deveria ser efectuada com maior frequência. A
verificação da adequação dos planos nacionais, da sua aplicação efectiva e da situação do efectivo e da preparação dos
serviços veterinários deveria ser efectuada in situ pela Comissão
Europeia. A função de coordenação da Comissão Europeia
deve ser reforçada mediante a criação de um instrumento
europeu de coordenação.

3.3.4.
O Comité considera que a intervenção da Comissão
Europeia na elaboração, controlo e aplicação dos planos de
alerta constitui um elemento positivo.

3.3.5.
O Comité considera que é necessário que os Estados-Membros permaneçam livres de tomar medidas mais estritas
em matéria de aplicação da directiva e acolhe favoravelmente
as disposições propostas pela Comissão neste domínio. O
Comité aprova, nomeadamente, a faculdade de os Estados-Membros tomarem as medidas nacionais adicionais que
considerem necessárias e proporcionadas para conter o vírus
da febre aftosa, tendo em conta as condições particulares
prevalecentes na zona atingida em matéria epidemiológica,
zooténica, comercial e social.

3.3.6.
A eliminação das carcaças deve ser alvo de disposições pormenorizadas. Deveriam ser previstos planos operacionais a nível local, que tenham em conta as realidades locais em
matéria social, ambiental e de saúde pública.

3.4. Investigação e desenvolvimento

3.4.1.
A investigação científica, particularmente a investigação aplicada, é um elemento-chave da prevenção contra a
propagação das epizootias. São essenciais a manutenção e o
desenvolvimento, nos Estados-Membros da União, de um
elevado nível de conhecimento especializado no domínio das
doenças animais. A sociedade europeia deve ter a certeza de
que a política de luta contra a febre aftosa pode evoluir ao
ritmo do progresso da ciência e da tecnologia em matéria de
aperfeiçoamento de vacinas e de métodos de testes.
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3.4.2.
Há que incentivar a investigação e assegurar o seu
financiamento adequado, muito particularmente no domínio
das vacinas-marcadores e de testes de serologia diferenciada.
O Comité solicita à Comissão uma mensagem forte neste
sentido para assinalar a sua vontade de promover a investigação europeia e de partilhar os seus resultados com os países
terceiros.

com os problemas de comercialização dos produtos nas zonas
em que for restringida a circulação de animais e de produtos.
A criação de um fundo comunitário destinado a fazer face às
despesas em caso de crises graves é mais do que necessária.

3.4.3.
Os resultados da investigação devem ser objecto de
intercâmbio, divulgados e utilizados no terreno. A realização
deste objectivo necessita de redes eficazes de comunicação, de
divulgação e de formação.

5.1.
O Comité aprova a metodologia que a Comissão
Europeia propõe para lutar contra o vírus da febre aftosa e a
sua propagação. A Comissão deve procurar, nas actuais
condições-quadro, o equilíbrio adequado entre as exigências
veterinárias, económicas (para a economia rural), ambientais e
éticas.

4.

5. Conclusões

Indemnização

4.1.
O sector da produção animal é essencial para a
agricultura da União Europeia. Requer investimentos vultuosos
e está submetido a numerosos riscos e a diferentes contingências. Nesta perspectiva, impõe-se, em caso de perdas,
aumentar a indemnização dos criadores europeus segundo
critérios uniformes em toda a União, nomeadamente se for
efectuado o abate dos efectivos. As perdas sofridas pelas
explorações,, incluindo as perdas indirectas em caso de vazio
sanitário, indústria transformadora, empresas agroalimentares
e pelo conjunto do sector da produção alimentar — tanto
a jusante como a montante —, devem ser indemnizadas.
Nomeadamente, há que compensar as perdas relacionadas

5.2.
Numa perspectiva de prevenção de toda e qualquer
nova crise, o Comité solicita à Comissão Europeia que coloque
a tónica no desenvolvimento da investigação aplicada no
domínio da saúde animal. Os fundamentos de uma política de
prevenção eficaz residem num elevado nível de conhecimento
especializado e numa rede dinâmica de peritos europeus.
Também se impõe divulgar, utilizar e transmitir a outrem os
resultados da investigação no sector da produção animal.
5.3.
A partir do momento em que estejam disponíveis
novos progressos científicos, haverá que adaptar as medidas
comunitárias de luta contra a febre aftosa, sobretudo quando
puderem evitar o abate e privilegiar a vacinação.

Bruxelas, 14 de Maio 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 “Rumo a uma estratégia de protecção e de conservação do meio
marinho”»
(COM(2002) 539 final)
(2003/C 208/04)
Em 2 de Outubro de 2002, 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 comunicação
supramencionada.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção Especializada de Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Ambiente, que emitiu parecer em 1 de Abril de 2003, sendo relatora
M. C. Sánchez Miguel.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 103 votos a favor, sem votos contra e 3 abstenções, o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
Entre os diversos temas tratados no Sexto Programa de
Acção em matéria de Ambiente, há que salientar a protecção e
conservação do ambiente marinho tendo em vista a utilização
sustentável e a protecção dos mares. É hoje evidente que as
políticas individuais com impacto no meio marinho não
produzem os efeitos desejados. Com efeito, verifica-se que
muitos dos perigos detectados aquando da elaboração do
Sexto Programa de Acção em matéria de Ambiente se concretizaram com uma crueza que supera as previsões menos
optimistas.

1.2.
As previsões de degradação ou perda da biodiversidade
marinha, a perda de habitats devido à construção de instalações
portuárias e o aumento de nutrientes e substâncias perigosas,
aliados a outros factores que nem sempre são avaliados na sua
globalidade, como o transporte marítimo ou a pesca, impõem
a necessidade de coordenação de todos os sectores com
impacto no meio marinho para definir uma política global que
reduza e ponha termo à degradação dos nossos mares.

1.3.
Numa primeira fase, é conveniente que o esforço de
coordenação de todas as políticas com repercussões no
ambiente marinho tenha projecção comunitária. O âmbito
geográfico deve circunscrever-se aos mares e oceanos que
fazem parte das águas territoriais comunitárias e dos países
candidatos à adesão, sem, no entanto, perder de vista a
influência que podem ter os tratados e convenções internacionais assinados.

1.4.
Desta forma, a estratégia de conservação e protecção
do meio marinho ficará englobada na estratégia comunitária
de desenvolvimento sustentável, o que permite um crescimento
económico e social associado à protecção do ambiente.

1.5.
No âmbito internacional, convém ter presente algumas
das conclusões da Cimeira de Joanesburgo ( 1), particularmente
sobre «Oceanos e Mares», «Pescas», «Poluição Marinha» e
«Investigação», com destaque para as seguintes, dados os seus
possíveis efeitos a nível mundial:
—

aplicar, até 2010, um modelo de ecossistema que tenha
em conta a Declaração de Reiquejavique sobre a pesca
responsável, respeitadora do ecossistema marinho, bem
como a Decisão 5/6 da Conferência das Partes da
Convenção sobre a Diversidade Biológica;

—

aplicar o Capítulo 17 da Agenda 21, que estabelece o
Programa de Acção para um Desenvolvimento Sustentável nos Oceanos, Mares e Costas;

—

estabelecer um mecanismo de coordenação entre todas
as agências das Nações Unidas;

—

manter ou recuperar as populações de peixes ao nível
máximo de rendimento sustentável, o mais tardar até
2015, sobretudo no que respeita às populações esgotadas;

—

aplicar o Código de Conduta para a Pesca Responsável de
1995;

—

desenvolver com urgência o plano da FAO para a gestão
das capacidades de pesca até 2005, bem como o plano
de prevenção da pesca ilegal até 2004;

(1 ) Cimeira sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo, África do Sul, de 26 de Agosto a 4 de Setembro de 2002
(Capítulos I-IV).
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reforçar a coordenação de dadores e as parcerias para
desenvolver as capacidades nacionais e regionais em
termos de infra-estrutura e de gestão integrada dos bancos
de pesca;

2.2.
A informação disponível sobre a qualidade do
ambiente nos mares e oceanos centra-se em:
—

convenções marítimas regionais (1);

—

apoiar o desenvolvimento sustentável da aquicultura;

—

relatórios da Agência Europeia do Ambiente;

—
—

aplicar o Programa Global de Acção e a Declaração
de Montreal sobre a Protecção do Meio Marinho das
actividades de origem terrestre, dando particular ênfase,
no período 2002-2006, às águas residuais urbanas e à
alteração e destruição de habitats;

informação sobre biodiversidade, através da revisão da
Política Comum da Pesca ( 2); construção nas zonas marítimas; eutrofização da água; transporte e descarga de
hidrocarbonetos, etc.

—

melhorar as medidas relativas ao transporte marítimo
transfronteiriço de material radioactivo, resíduos tóxicos
e combustíveis;

—

melhorar a colaboração científica e técnica, estabelecendo
um procedimento de informação regular, no âmbito das
Nações Unidas, sobre o estado do meio marinho.

1.6.
Importa, porém, não esquecer que os objectivos e
acções europeus no domínio do ambiente estão mais bem
definidos e são, em muitos aspectos, mais avançados do
que os estabelecidos na Cimeira de Joanesburgo. Afigura-se
conveniente que a UE seja a impulsionadora das acções
descritas enquanto garante do cumprimento dos acordos de
Quioto e Gotemburgo.

1.7.
Com esta Comunicação, abre-se o debate sobre uma
estratégia de protecção e conservação do ambiente marinho
na União Europeia. Deve-se pretender abarcar não só o espaço
europeu como também o internacional, de forma que as
conclusões, quaisquer que elas sejam, tenham um efeito
multiplicador, já que estamos a assistir, impávidos, a uma
situação de deterioração do meio marinho para a qual não
pode haver soluções sectoriais ou nacionais. As soluções têm
de ser de âmbito comunitário e internacional.

2.

Conteúdo da Comunicação

2.1.
O estado actual do meio marinho revela grandes
lacunas de informação a nível das autoridades comunitárias. A
inexistência de uma abordagem integrada de todas as políticas
com incidência no meio marinho coloca a Comissão perante a
necessidade de inventariar toda a informação disponível, para
que esta possa constituir posteriormente a base de uma
estratégia temática.

2.3.
Por outro lado, há a considerar a situação actual
relativamente à legislação vigente sobre protecção e conservação do meio marinho, importando distinguir entre a legislação estritamente comunitária e a legislação de carácter
internacional. A primeira (3), de carácter geral, engloba a
Directiva-Quadro Água (DQA) ( 4), as Directivas Habitats (5) e
Aves (6) e a Directiva IPPC (7), ainda que assumam também
particular importância as relativas ao tratamento de águas
residuais, águas balneares, normas do transporte marítimo,
PAC, etc.
2.4.
A legislação de carácter internacional está contida em
convenções que regem desde aspectos gerais de protecção do
ambiente marinho até aspectos concretos de protecção das
espécies marinhas, prevenção da poluição por substâncias
perigosas, poluição crónica por hidrocarbonetos, etc. As
convenções mais relevantes são: OSPAR (8) HELCOM (9) e
Barcelona ( 10).
2.5.
A disponibilidade de informação sobre os efeitos da
aplicação das normas vigentes é limitada, por um lado, pelo
facto de os seus efeitos se produzirem, de uma maneira
geral, a longo prazo e, por outro lado, pela inexistência de
acompanhamento, a nível nacional, do estado das águas
marítimas. A Comissão expõe a situação sob duas perspectivas:
—

lacunas na informação disponível;

—

panorâmica das actividades em curso em matéria de
vigilância, avaliação, divulgação/gestão dos dados e investigação (11).

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

O Anexo I contém informação extraída destas convenções.
COM(2002) 181 final — Parecer CESE 1369/2002.
Enumerada no Anexo 2.
Directiva 2000/60/CE — JO L 327 de 22.12.2000.
Directiva 92/43/CEE — JO L 206 de 22.7.1992.
Directiva 79/409/CEE — JO L 103 de 25.4.1979.
Directiva 96/61/CE — JO L 82 de 22.3.1997.
Convenção para a Protecção do Meio Marinho do Atlântico
Nordeste.
(9 ) Convenção de Helsínquia para a Protecção do Meio Marinho da
Zona do Mar Báltico.
(10) Convenção para a Protecção do Meio Marinho e da Região
Costeira do Mediterrâneo.
(11) Ver Anexo 3.
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2.6.
Dado que as conclusões não são nada positivas,
propõem-se objectivos para cada um dos aspectos do meio
marinho. De uma maneira geral, estabelece-se que a estratégia
para a protecção do meio marinho deve constituir uma
contribuição para a Estratégia Comunitária para um Desenvolvimento Sustentável. Por conseguinte, e tal como referido no
Sexto Programa de Acção em matéria de Ambiente, deve
promover-se a utilização sustentável dos mares e a conservação
dos ecossistemas marinhos, incluindo os fundos marinhos, os
estuários e as zonas costeiras, consagrando particular atenção
às zonas de maior valor em termos de biodiversidade.

2.6.1.
—

Os objectivos concretos dizem respeito a:

perda de biodiversidade e destruição de habitats (definemse três objectivos para lograr suster estes efeitos);

—

substâncias perigosas (um objectivo);

—

eutrofização (um objectivo);

—

radionuclídeos (um objectivo);

—

poluição crónica por hidrocarbonetos (um objectivo);

—

detritos (um objectivo);

—

transporte marítimo (um objectivo);

—

saúde e ambiente (um objectivo);

—

alterações climáticas (três objectivos);

—

melhoria da base de conhecimentos (um objectivo).

2.7.
Para a consecução dos objectivos propostos, a Comissão propõe 23 acções que se pretende incidam em cada um
deles através da prevenção e do princípio de precaução. Todas
elas radicam em acções previstas nas normas vigentes e
destinam-se, fundamentalmente, a conservar a biodiversidade,
estabelecendo zonas especiais de conservação, bem como
programas regionais de gestão das águas em conformidade
com as convenções marítimas regionais.

2.8.
Entre as acções propostas, merecem destaque as que
visam a promoção da coordenação e da cooperação, não só a
nível comunitário como também à escala internacional. É
particularmente relevante a proposta de coordenação entre
todos os organismos que se dedicam à protecção do ambiente
marinho no quadro das Nações Unidas e da Agenda 21.

2.9.
A melhoria da base de conhecimentos é, neste
momento, uma das acções mais concretas, estabelecendo-
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-se um calendário para a aplicação de procedimentos de
acompanhamento semelhante ao fixado na directiva-quadro.

3. Observações na generalidade
3.1.
O CESE acolhe favoravelmente a proposta da Comissão, na medida em que a mesma representa o início do debate
com todas as partes interessadas na conservação e protecção
do meio marinho. Não obstante, os trágicos e cada vez mais
frequentes casos de poluição das nossas águas marítimas
levam-nos a exigir maior vontade política da parte dos Estados-Membros para aplicar a legislação vigente e a responsabilização efectiva de todos quantos causam tais danos.
3.2.
Quanto ao conteúdo da proposta apresentada na
Comunicação, note-se que os princípios enunciados, alguns
dos quais são amplamente partilhados pelo CESE, como a
coordenação de políticas com impacto num determinado
meio, neste caso o meio marinho, são uma exigência sublinhada em muitos dos nossos pareceres. Entendemos que a
estratégia comunitária de desenvolvimento sustentável passa
pela aplicação horizontal destas políticas. Todavia, não se pode
continuar a legislar sem que as disposições sejam aplicadas e
controladas pelas autoridades competentes. Importa que a
divisão de competências entre tais autoridades não gere um
vazio legislativo que ponha em causa a eficácia das disposições.
3.3.
Assim, o exame dos objectivos enumerados revela que,
na sua maioria, esses objectivos visam o cumprimento da
legislação já existente, a análise e avaliação dos efeitos de
determinadas substâncias e de outras agressões ao meio
marinho, a observação e estudo de outros efeitos, etc.. O CESE
considera positiva a «abordagem baseada nos ecossistemas»,
por implicar a utilização de uma nova tecnologia, mas a
verdade é que o documento não explica em que consiste, não
permitindo assim que se julgue se a estratégia apresentada
(objectivos e acções) é coerente com essa abordagem ( 1). Basta
referir que existem 33 ecossistemas mediterrânicos que, em
função da sua localização, sofrem factores de pressão e
impactos muito diferentes.

(1 ) A Conferência das partes interessadas sobre a proposta da
Comissão, realizada de 4 a 6 de Dezembro de 2002, em Køge,
Dinamarca, definiu o conceito como «a gestão abrangente e
integrada das actividades humanas baseada no mais aprofundado
conhecimento científico disponível, com vista a identificar e agir
sobre factores de importância crítica para a saúde dos ecossistemas
marinhos, possibilitando assim a utilização sustentável dos bens e
serviços em matéria de ecossistema e a preservação da integridade
do ecossistema (“the comprehensive integrated management of
human activities based on best available scientific knowledge
about the ecosystem and its dynamics, in order to identify and
take action on influences which are critical to the health of the
marine ecosystems, thereby achieving sustainable use of
ecosystem goods and services and maintenance of ecosystem
integrity”)». Acresce que a abordagem baseada nos ecossistemas é
o principal quadro de acção no âmbito da Convenção sobre a
Diversidade Biológica. A abordagem à diversidade biológica
marinha e costeira baseada nos ecossistemas está ainda em fase
de desenvolvimento.
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3.4.
Por outro lado, a síntese da estratégia apresentada
limita-se a dar continuidade às orientações e actividades
existentes, cujo resultado, como o de muitas outras políticas
ambientais, pode resumir-se da seguinte forma: «um passo em
frente na protecção do ambiente e dois passos atrás na situação
ambiental». Nesta base, todas as acções propostas com vista à
realização dos objectivos limitam-se a:
—

cumprir as directivas em vigor e ou adaptá-las;

—

avaliar, estudar, analisar, observar;

—

coordenar convenções e relatórios.

3.5.
É provavelmente necessário delinear outra estratégia.
Entre as vias a explorar poderia, talvez, desempenhar um papel
de primeiro plano a eficácia, entendida como a capacidade real
de influência da UE no meio marinho, valorizando:
—

os instrumentos legislativos (os vinculativos e de cumprimento obrigatório e os simples acordos ou convenções);

—

os instrumentos económicos (acordos comerciais, programas de financiamento a países terceiros).
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3.8.
A Comunicação atribui um papel muito importante às
convenções marítimas que deve ser relativizado e parcialmente
substituído por iniciativas legislativas da UE. Estes acordos
internacionais mantêm restrições importantes, geralmente em
relação às obrigações vinculativas efectivas. Têm significativa
importância para a definição de estratégias com base em
objectivos, para o envolvimento de países heterogéneos, etc.,
mas carecem de capacidade suficiente para impor a observância
de normas ou sancionar o seu incumprimento se não estiverem
devidamente integrados na legislação própria de cada Estado.
Por outro lado, o seu potencial de adaptação ao progresso
científico, técnico ou social é muito limitado pelos longos
processos de elaboração, ratificação e entrada em vigor.

3.9.
No que toca às convenções internacionais, importa
destacar o seu carácter limitado. Por um lado, a sua aplicação
é restrita do ponto de vista geográfico, cobrindo apenas uma
parte dos oceanos e mares, ou seja, a que corresponde às águas
jurisdicionais dos Estados-Membros e, na melhor das hipóteses,
de alguns dos países limítrofes, sem que se possa proteger
outras zonas em que estão em jogo interesses comunitários,
como por exemplo as zonas de pesca do Atlântico africano
exploradas por empresas europeias. Por outro lado, o seu
carácter vinculativo é também limitado, já que carecem de
força coerciva para o seu cumprimento, o que está na origem
de uma certa ineficácia destas convenções.

3.6.
Desta forma, poder-se-iam estabelecer acções por
domínio, por exemplo:
—

Domínio 1 — Águas costeiras e litorais, que correspondem às águas territoriais dos Estados-Membros, âmbito
em que a influência em termos de capacidade de regulação, vigilância e sanção é total e em que já existem
diversas disposições a nível comunitário e estatal;

—

Domínio 2 — Águas e mares das zonas marítimas,
âmbito em que a influência é grande (200 milhas), já
que envolve águas territoriais e relações políticas ou
económicas sobre as quais se pode exercer influência;

—

Domínio 3 — Águas e mares em que a influência é
diminuta por se tratar de águas internacionais (zonas de
pesca das frotas comunitárias, destinos turísticos dos
cidadãos da UE).

3.7.
O exame das aludidas normas comunitárias com
impacto no meio marinho revela muitas lacunas ao nível das
medidas de protecção. Com efeito, algumas medidas estão a
ser objecto de alteração e outras não se aplicam devido à
moratória para a sua entrada em vigor e à oposição de muitos
Estados-Membros (1), bem como ao atraso na sua transposição
e posterior aplicação.

( 1) Reforma da Política Comum da Pesca (COM(2002) 181 final) —
JO C 85 de 8.4.2003.

3.9.1.
Embora reconhecendo os seus efeitos limitados, o
CESE considera necessário que a UE continue a desenvolver a
sua política ambiental no âmbito das conferências e dos
organismos internacionais, como forma de defesa do modelo
de desenvolvimento sustentável.

3.10.
Relativamente aos objectivos propostos, importa
salientar que seria conveniente ampliá-los, pelo menos em três
aspectos cruciais:

—

prevenção de acidentes graves com impacto ambiental
nas águas marítimas, ocorridos tanto em terra como no
mar, para os quais existem directivas (Seveso II, Erika);

—

gestão da utilização das zonas litorais conforme o
disposto na DQA (urbanismo, infra-estruturas, actividades económicas conexas, tratamento de águas residuais);

—

transporte marítimo internacional e utilização de técnicas
jurídicas duvidosas, tais como as «bandeiras de conveniência», responsáveis, em grande medida, pelo desgoverno
existente neste campo e pelos consideráveis impactos
ambientais associados (descargas, acidentes, transporte de
produtos perigosos sem garantias, utilização de
substâncias tóxicas para o meio marinho).
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3.11.
Os restantes objectivos estabelecidos na Comunicação
são muito ambiciosos e, sem dúvida, razoáveis em função do
objectivo geral (utilização sustentável do mar e conservação
dos ecossistemas associados). Contudo, as acções e o calendário
indicado não são devidamente consentâneos com os objectivos.

3.12.
As 23 acções associadas aos 14 objectivos não
apresentam qualquer característica inovadora e carecem de um
elemento ou de elementos que sirvam de alicerce à integração.
Na directiva-quadro, a «pedra angular» da integração de
políticas é o «bom estado» das águas.

3.13.
Em relação a muitas das acções, não se estabelece um
prazo de realização. Para outras, o prazo é de tal forma
longo que dificilmente se alcançarão os resultados esperados.
Constituem excepção algumas análises (ano 2004: estudos
sobre a relação entre a Convenção OSPAR e as substâncias
radioactivas; estratégia para eliminar as descargas de hidrocarbonetos de diversas fontes; detritos).

Exemplificando, os prazos para a redução da poluição crónica
por hidrocarbonetos são:
—

2010 para o cumprimento dos limites vigentes para os
detritos;

—

2002 para actuar na origem.

Este atraso é incompreensível, dado que, actualmente, as
tecnologias disponíveis permitem a detecção e localização em
tempo real das descargas ilegais efectuadas por navios (satélites
tipo ENVISAT).

3.14.
No que respeita à avaliação do impacto das directivas
comunitárias, existem perspectivas e percepções diferentes do
estado dos mares no âmbito da UE. Os indicadores do estado
do ambiente marinho não apontam progressos importantes e,
em muitos casos, revelam retrocessos. Por exemplo, os níveis
de pesca no litoral mediterrânico indicam o esgotamento de
zonas de «pesca costeira», as instalações piscatórias apresentam
problemas de sustentabilidade ambiental, etc.

3.15.
Esta degradação verifica-se apesar das muitas directivas que procuram regular a gestão e utilização das águas
marinhas jurisdicionais. É, pois, conveniente avaliar o impacto
da legislação comunitária para eliminar as causas do seu
fracasso relativo e tomar as medidas necessárias para aumentar
a sua eficácia. É necessário que as partes interessadas (ecologistas, sindicatos e indústria) participem nessa avaliação e que se
disponibilizem recursos financeiros, científicos e técnicos para
o efeito. A Agência Europeia do Ambiente deve desempenhar
um papel essencial neste campo.
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4. Propostas de novas acções a considerar no domínio
da protecção e conservação do meio marinho

4.1.
O CESE considera necessária a ampliação das acções
propostas, na medida em que os factos ocorridos desde
a elaboração da Comunicação demonstram claramente a
necessidade do seu reforço e da inclusão nessas acções de
todas as normas que contribuam para o cumprimento das
disposições comunitárias vigentes.

4.2.
Para o efeito, e sem perder de vista a finalidade da
Comunicação, isto é, a protecção e conservação do meio
marinho, seria conveniente que as acções a empreender
contemplassem as propostas seguintes, que visam, por um
lado, melhorar a coordenação entre as diversas políticas com
impacto no meio marinho e, por outro lado, resolver situações
que criam um clima de alarme junto dos cidadãos europeus.

4.2.1.
Do ponto de vista da coerência entre todas as
políticas, a Comissão deveria definir o conceito de bom estado
do meio marinho como objectivo último das 23 acções
associadas aos 14 objectivos. Isto permitiria estabelecer a
ligação entre todas elas e definir uma metodologia única, a um
tempo inovadora e integradora.

4.2.2.
A redução dos prazos de aplicação das normas e dos
períodos propostos para a realização das acções de conservação e protecção seria também um instrumento eficaz para
travar a deterioração do meio marinho. A amplitude dos
prazos previstos para a realização de muitas das acções
torná-las-ia inoperantes, dado o ritmo a que se processa a
deterioração do meio marinho.

4.2.3.
Ao nível internacional, a melhoria do controlo
do cumprimento das Convenções Internacionais através da
Organização Marítima Internacional, tal como acordado no
Conselho Europeu realizado em Copenhaga, em 12 e 13 de
Dezembro de 2002 (1), permitirá alargar os efeitos das normas
de protecção e conservação a âmbitos mais universais. Simultaneamente, haveria que encontrar os meios necessários para
reforçar a eficácia das Convenções através de instrumentos
económicos que premiassem, com apoio técnico e financeiro,
o seu cumprimento por parte dos países terceiros signatários.

(1 ) Ver a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho sobre o reforço da segurança marítima (COM(2002)
681 final) e as Conclusões da Presidência — Conselho Europeu
de Copenhaga, 12 e 13 de Dezembro de 2002 (13.12.2002,
n.o 400/02).
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4.2.4.
Tema de grande importância, evidenciado pelas
últimas catástrofes marítimas, é a investigação científica no
domínio dos sistemas de reposição biológica, que permitem
reparar os danos de uma forma mais respeitadora do meio
marinho ( 1). Neste sentido, a Comissão deveria reforçar a
coordenação entre o VI Programa de Investigação e o VI Programa de Acção em matéria de Ambiente, de forma que uma
parte dos recursos atribuídos se destinasse à investigação
prática no domínio do ambiente.

4.2.5.
Entende o CESE que, além das novas acções propostas, convém não perder de vista as acções informativas sobre
as políticas ambientais e haverá, muito em especial, que manter
a educação como instrumento de desenvolvimento futuro do
conhecimento e de aplicação de tais políticas.

4.2.6.
No que respeita à inclusão de novas acções destinadas
a prevenir as causas das últimas catástrofes marítimas, muitas
das quais já foram aprovadas e em circunstâncias semelhantes
às actuais (2), haveria que distinguir entre as que apenas dizem
respeito a disposições legislativas que aguardam a sua entrada
em vigor, as que exigem ajuda financeira para a sua realização
e as que carecem de novos desenvolvimentos.

4.2.6.1.
—

—

—

danos ambientais e da Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção do
ambiente através do direito penal ( 4).

4.2.6.2.
Uma vez em vigor, as acções que apenas carecem
de ajuda financeira da UE (5) para a sua realização deveriam
contemplar os seguintes aspectos:

—

aplicação imediata das medidas previstas nos pacotes
Erika I e Erika II, especialmente as que dizem respeito à
preparação de portos de abrigo para navios em perigo;
reforço de uma rede transeuropeia de monitorização do
tráfego marítimo e afectação, por parte dos EstadosMembros, de um número suficiente de inspectores aos
portos comunitários;

—

afastamento dos navios perigosos das principias rotas
marítimas mediante a criação de corredores afastados das
costas;

—

estabelecimento de um sistema de auditoria dos Estados
em que é efectuado o registo dos navios;

—

investigação e inventário dos resíduos (como bombas de
efeitos químicos, contentores com produtos radioactivos)
depositados no meio marinho.

Entre as primeiras, contar-se-iam as seguintes:

reformulação do Regulamento (CE) n.o 417/2002 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Fevereiro (3),
relativo à introdução acelerada dos requisitos de
construção em casco duplo ou equivalente para os navios
petroleiros de casco simples, no sentido de o direccionar
para a obtenção de navios limpos e seguros;
aplicação imediata da Directiva 2001/106/CE do Parlamento e do Conselho, de 19 de Setembro, que altera a
Directiva 95/21/CE do Conselho relativa à aplicação,
aos navios que escalem os portos da Comunidade ou
naveguem em águas sob jurisdição dos Estados-Membros,
das normas internacionais respeitantes à segurança da
navegação, à prevenção da poluição e às condições de
vida e de trabalho a bordo dos navios;
aprovação e aplicação da Proposta de Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de

( 1) Utilizados com bons resultados aquando do desastre do Exxon
Valdez no Alasca.
( 2) As medidas adoptadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho,
contidas nos pacotes Erika I e Erika II, entraram em vigor em 1 de
Janeiro de 2003 para os navios de casco simples.
( 3) Em 20.12.2002, a Comissão apresentou uma proposta de alteração.
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4.2.6.3.
Por último, haveria que estabelecer novos procedimentos para a aplicação de normas com incidência nos
mecanismos utilizados pelas empresas e pelas autoridades
competentes para diluir e ocultar responsabilidades, controlos
e impostos, tais como bandeiras de conveniência, sociedades
interpostas na propriedade dos navios, etc.

4.3.
O CES manifesta a sua preocupação com a falta
de coordenação entre as diversas autoridades competentes,
nacionais ou regionais, pertençam ou não ao mesmo Estado.
Assim, propõe que se recorra aos sistemas previstos para o

(4 ) A aplicação do princípio do poluidor-pagador corresponde ao
modelo vigente nos EUA. Todavia, haverá que evitar que a referida
responsabilidade seja iludida mediante utilização de bandeiras
de conveniência que anulem a aplicação do regime jurídico
comunitário, como se verifica na prática.
(5 ) O Conselho Europeu de 21 e 22 de Março de 2003 aprovou o
reforço destas medidas económicas.
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efeito na legislação comunitária como, por exemplo, as
disposições da Directiva-Quadro Água relativas às diversas
administrações das bacias hidrográficas, que devem coordenar
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a sua acção com vista à execução do plano de bacia elaborado
e, sobretudo, que se assegure uma informação permanente
sobre todos os seus aspectos.

Bruxelas, 14 de Maio 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
Parlamento Europeu e ao Conselho — Plano de acçãopara compensar as consequências sociais,
económicas e regionaisda reestruturação do sector das pescas da União Europeia»
(COM(2002) 600 final)
(2003/C 208/05)
A Comissão decidiu, em 6 de Novembro 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 1 de Abril de 2003, sendo relator Eduardo Chagas.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 103 votos a favor e 2 votos contra, com 7 abstenções o presente parecer.

1.

A proposta da Comissão

1.1.
O plano de acção proposto pela Comissão pretendeu
dar resposta às prováveis consequências sociais, económicas e
regionais da reestruturação do sector da pesca devida à situação
de determinados recursos da pesca. Nele se procura identificar
o impacto da limitação do esforço de pesca em determinadas
áreas, para determinadas espécies, no quadro da reforma da
Política Comum de Pescas (PCP).

de limitação do esforço em regimes de imobilização, que
implicariam uma redução do número de dias de pesca
durante os quais os navios de pesca poderiam pescar unidades
populacionais específicas, o que, provavelmente, daria lugar a
uma redução do rendimento, tanto porque esses navios teriam
de se dedicar a pescarias alternativas menos rentáveis, como
devido às próprias imobilizações. As alterações da política de
ajuda à frota implicarão também custos sociais: é provável que
as propostas de limitar a ajuda à modernização, de eliminar a
ajuda à renovação e à exportação dos navios de pesca e o
regime de redução permanente da capacidade, que é mais
atractivo, tenham repercussões no sector.

1.3.
1.2.
A Comissão considera que apesar dos custos sociais
associados à reforma da PCP e em particular os que resultem
de uma redução do esforço de pesca no quadro de planos de
gestão plurianual, os custos de adiar a adopção das medidas
agora consideradas necessárias seriam bem mais gravosos. É
provável que os Estados-Membros traduzam esses regimes

—

A presente comunicação da Comissão inclui:

uma avaliação do impacte socioeconómico provável das
limitações do esforço de pesca e das reduções do número
de navios, e, nomeadamente, uma revisão das estimativas
provisórias das perdas de empregos;

3.9.2003

PT

Jornal Oficial da União Europeia

—

inventário de todos os meios existentes para atenuar esse
impacte no âmbito dos regimes de ajuda comunitários
vigentes (IFOP, Feder e FSE2);

—

uma panorâmica geral dos meios complementares que
poderiam estar disponíveis a curto prazo na sequência
da reforma da PCP e da reprogramação dos fundos
estruturais;

—

uma análise de novas opções a longo prazo.

tação plurianuais (POP), o qual, segundo a Comissão, não se
mostrou eficaz para resolver as sobrecapacidades da frota da
União Europeia. O novo sistema dará aos Estados-Membros
uma maior responsabilidade para alcançar um melhor equilíbrio entre a capacidade de pesca das suas frotas e os recursos
disponíveis e incluirá as seguintes medidas:

—

serão fixados níveis de referência com base nos níveis dos
POP fixados para 31 de Dezembro de 2002; os níveis de
referência serão reduzidos automática e permanentemente sempre que qualquer capacidade seja retirada com
ajuda pública (se um navio for retirado com ajuda pública,
os níveis de referência serão reduzidos de uma capacidade
equivalente);

—

por cada tonelada de arqueação bruta introduzida na
frota com ajuda pública (que só estará disponível nos
próximos dois anos, 2003 e 2004), os Estados-Membros
terão de abater, sem ajuda:

1.4.
Entre as medidas propostas, que deveriam ser financiadas no quadro das verbas disponíveis para o período 2000-2006, incluem-se:
—

a reprogramação de até 611 milhões de EUR no programa
IFOP para medidas sociais e de redução da capacidade da
frota, no quadro da eliminação, a partir de 2003, das
ajudas à modernização e renovação da frota, bem como
dos apoios à transferências de embarcações para países
terceiros;
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—

medidas especiais a favor da pequena pesca, que representa cerca de 70 % dos navios e cerca de 50 % do
emprego no sector;

a)

uma capacidade equivalente (rácio entradas/saídas
de 1:1) no caso dos navios de arqueação bruta não
superior a 100 GT ou

—

melhoria da imagem do sector através da melhoria das
condições de vida e de trabalho a bordo, assim como da
protecção social no sector das pescas e medidas de apoio
aos jovens pescadores e à opção por actividades de pesca
mais sustentáveis;

b)

1,35 toneladas (rácio entradas/saídas de 1:1,35) no
caso dos navios com mais de 100 GT;

—

apoio à diversificação da actividade, num quadro de
desenvolvimento integrado das zonas costeiras.

1.5.
A Comissão dedica também particular atenção ao
impacto que a implementação de reduções do esforço de pesca
no quadro de planos de gestão plurianual certamente terá. Isso
implicará uma limitação anual do número de dias de pesca,
com a consequente redução dos rendimentos dos pescadores
e das empresas, que pode inclusivamente levar à retirada
permanente do navio.

2.

Resultado do Conselho «Pescas» de 16-20 de Dezembro de 2002

2.1.
A discussão do plano de acção deve ser feita à luz do
resultado do Conselho «Pescas» de 16-20 de Dezembro de
2002. O Conselho adoptou novos regulamentos ou intervenções estruturais comunitárias no sector das pescas como segue:
2.2.
Foi adoptado um sistema mais simples de limitação
das capacidades de pesca da frota da União Europeia, a fim de
obter uma melhor adequação aos recursos disponíveis. Este
sistema substituirá o sistema anterior de programas de orien-

—

no período 2003/2004, os Estados-Membros que concedam ajuda pública para a renovação da frota terão de
reduzir a capacidade global da sua frota de 3 %, no
mínimo, comparativamente aos seus níveis de referência;

—

caberá aos Estados-Membros assegurar que a capacidade
total de pesca dos novos navios que entram na frota não
exceda a capacidade dos navios definitivamente retirados
e que a capacidade de pesca seja adaptada aos recursos
haliêuticos disponíveis.

2.3.
A ajuda para a renovação dos navios de pesca está a
ser progressivamente eliminada; só será concedida durante
mais dois anos (até ao final de 2004) e apenas para navios
com menos de 400 GT. As ajudas limitar-se-ão aos Estados-Membros que alcançaram os objectivos globais em matéria de
capacidade do POP IV e serão atribuídas de modo a que sejam
cumpridos os rácios de entrada/saída acima referidos. Este
plano de dois anos permite que esses Estados-Membros
continuem a modernizar as suas frotas, ao mesmo tempo que
indica claramente que após 2004 deixarão de poder ser
concedidas ajudas deste tipo, susceptíveis de contribuir para a
sobrepesca.
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2.4.
A ajuda para a modernização dos navios de pesca só
estará disponível relativamente aos navios com, pelo menos,
5 anos; terá por fim o melhoramento da segurança, da
qualidade dos produtos ou das condições de trabalho, a
utilização de técnicas de pesca mais selectivas ou o equipamento de navios com o VMS (sistema de localização dos
navios por satélite). Quando a modernização se destina a
melhorar a segurança, a qualidade dos produtos ou as condições de trabalho, será possível um aumento da arqueação,
mas apenas para os melhoramentos na superestrutura do
navio (por cima do convés principal). Contudo, essa modernização não deverá aumentar a capacidade de captura do navio.
A ajuda da União Europeia será limitada aos Estados-Membros
que tenham alcançado os objectivos de capacidade globais
fixados no POP IV.
2.5.
Foi criado um «fundo para a demolição» com uma
dotação de 32 milhões de EUR para ajudar os Estados-Membros a proceder a reduções adicionais do esforço de
pesca exigido no âmbito dos planos de recuperação. Os navios
cujo esforço de pesca tem de ser reduzido de, pelo menos,
25 % em consequência de um plano de recuperação poderão
beneficiar de ajuda deste fundo; os prémios serão 20 % mais
elevados do que os concedidos a título do IFOP para o abate.
2.5.1.
A ajuda para a transferência permanente de navios
da União Europeia para países terceiros, incluindo através da
criação de sociedades mistas com países terceiros parceiros,
estará disponível durante dois anos (até ao final de 2004).
Contudo, será limitada às exportações para países com os
quais a União Europeia tenha celebrado um acordo de pesca
ou às transferências destinadas a criar uma empresa mista num
desses países (a não ser que a Comissão tome outra decisão).
O montante do prémio será limitado a 30 % do prémio do
IFOP para a demolição no caso das exportações e a 80 % no
caso das sociedades mistas.
2.5.2.
A ajuda dos Estados-Membros aos pescadores e aos
armadores que tenham de suspender temporariamente as suas
actividades de pesca pode agora ser concedida durante 3 meses
consecutivos ou 6 meses no decurso de todo o período de
2000 a 2006, caso as interrupções se devam a circunstâncias
não previsíveis. A ajuda pode ser prorrogada por um ano se a
interrupção temporária resultar da execução de um plano de
recuperação ou de um plano de gestão plurianual ou de
medidas de emergência decididas pela Comissão ou pelos
Estados-Membros. A ajuda destinada a apoiar a formação
dos pescadores com vista à sua reconversão em actividades
profissionais fora do sector das capturas será alargada para
apoiar a diversificação das actividades dos pescadores fora das
pescas, permitindo-lhes continuar a pescar a tempo parcial.

3.

perenidade da actividade da pesca comunitária em termos
duradouros e sustentáveis, o que necessariamente passa pela
recuperação dos recursos haliêuticos que, no que respeita a
várias espécies se encontram num estado muito crítico. Com
efeito o CESE concordou, em geral, com o diagnóstico da
situação do sector das pescas na União Europeia, tal como
exposto no Livro Verde da Comissão de 2001, e, em particular,
no respeitante à sobrecapacidade da frota de pesca europeia.
Convém deixar bem claro não ser possível criar condições
sustentáveis de pesca, mantendo a actual capacidade da frota
e, sobretudo, o esforço de pesca aos níveis actuais. O CESE
entende, porém, que o problema não pode ser analisado
apenas de um ponto de vista estritamente economicista ou
ecologista. No parecer sobre o Livro Verde (1), o CESE frisava
que a pesca e toda a actividade económica que lhe está adstrita
têm para as regiões onde se inserem uma importância bem
mais significativa do que o seu próprio peso em termos de PIB.
A pesca não pode ser examinada exclusivamente como mais
um sector que a União Europeia tem de reformar. A maioria
dos pescadores vive da pesca artesanal e as suas actividades
são geralmente respeitadoras do ambiente. A pesca representa
o elo em torno do qual gravitam várias comunidades que
desempenham um papel significativo em termos de equilíbrio
social e gestão territorial, particularmente nas regiões ultraperiféricas e nas regiões que hoje em dia são extremamente
dependentes da pesca.

3.1.1.
Já no parecer sobre o documento guia adoptado pela
Comissão em 2002 ( 2) o CESE considerava que «é necessário
procurar chegar a um ponto de equilíbrio entre a produtividade
e a eficácia dos navios de pesca, por um lado, e a sustentabilidade do emprego, por outro.».

3.2.
O CESE tem sucessivamente apelado a que a apresentação de políticas e medidas de reestruturação para o sector
das pescas seja acompanhada das correspondentes medidas
sociais e económicas que contribuam para reduzir o impacte
previsível sobre os profissionais e as empresas. Tem também
defendido que é fundamental que estes sejam envolvidos desde
o primeiro momento na definição dessas medidas e políticas.

3.3.
Quando, em Maio de 2002, a Comissão apresentou o
primeiro conjunto de medidas para a presente reforma, o facto
de não o fazer acompanhar de um conjunto de propostas que
dessem resposta às justas preocupações do sector, contribuiu
para a criação de um clima de rejeição e resistência por parte
dos profissionais e de vários Estados-Membros, que se poderia
ter evitado se aquele envolvimento tivesse sido considerado.

Considerações gerais

3.1.
O presente plano de acção foi apresentado num
momento crítico para o sector europeu das pescas, em que se
impõe a tomada de medidas corajosas com vista a assegurar a

3.9.2003

(1 ) JO C 36 de 8.2.2002, ponto 2.1.2.
(2 ) JO C 85 de 8.4.2003.
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3.4.
Acresce ainda que, tal como a Comissão afirmava no
documento guia (1),o documento presentemente em apreço foi
elaborado com base em consultas bilaterais com os Estados-Membros. O CESE considera no entanto que teria sido
importante envolver nessa consulta os parceiros sociais, armadores e sindicatos, por forma a considerar desde logo as
medidas socioeconómicas que estes apresentassem.

3.5.
Como atrás se disse, a proposta da Comissão deve ser
vista no contexto em que foi apresentada, ou seja, procurando
dar resposta às consequências que as medidas apresentadas
num primeiro conjunto de propostas teriam em termos sociais
e económicos. No entanto, face às decisões adoptadas pelo
Conselho de Ministros de Dezembro de 2002, algumas dessas
consequências serão em parte limitadas, assim como as verbas
disponíveis serão mais limitadas, uma vez que, por opção do
Conselho, se mantêm em vigor algumas das medidas que
a Comissão pretendia eliminar reafectando os respectivos
fundos.

3.6.
Dito isto, o CESE considera que o plano de acção
apesar de necessário, não dá resposta às preocupações de
empresários e pescadores, sendo demasiado vago nalguns
aspectos e carecendo da necessária cobertura financeira noutros.

3.7.
No plano de acção, a Comissão revê em baixa as
estimativas de perdas de postos de trabalho que fizera anteriormente: de 28 000, passou a 12 000 para um período de
4 anos. Com efeito, após consultas com os Estados-Membros,
a Comissão concluiu que deveria contabilizar separadamente
as perdas de postos de trabalho devidas à reforma, daquelas
que se vêm registando «naturalmente» desde há alguns anos.
Por outro lado, dada a actual dificuldade em recrutar novos
profissionais, existe nalguns países uma escassez de mão-de-obra que poderá absorver parte dos que ficarem desocupados.

3.7.1.
Embora as decisões do Conselho possam fazer
antever uma redução do impacte sobre o emprego, o grau de
incerteza quanto ao real efeito dos planos de gestão plurianuais
é considerável. A Comissão refere ainda que o alargamento da
UE acarretará provavelmente um aumento das dificuldades
para o emprego no sector. O CESE apela à Comissão para que
assegure os meios adequados para fazer face a essas dificuldades e às conhecidas carências de meios técnicos, infra-estruturas e formação.
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significativamente o emprego nessa região numa dimensão
que a Comunicação não podia ainda antever e que portanto
não foi contabilizada.

3.8.
O CESE nota ainda que não foi calculado o possível
impacte das medidas propostas e/ou adoptadas noutros sectores intimamente ligados à actividade da pesca, como os da
comercialização, transformação, processamento ou construção
e reparação naval. A redução da actividade, do número
de navios e do volume de pescado terá um impacte não
negligenciável naqueles sectores e o CESE insta a que sejam
previstas medidas de apoio adequadas. Como tem sido referido
anteriormente, a importância da pesca em determinadas
comunidades é determinante em termos de coesão económica
e social e qualquer desequilíbrio pode ter repercussões profundas a montante e a jusante. A própria Comissão reconhece que
nalgumas comunidades, a alternativa às actividades da pesca
poderá ser apenas o desemprego ou a emigração.

3.9.
Igualmente preocupante é o cenário em que apesar dos
pescadores e embarcações se manterem em actividade, as
possibilidades de pesca, seja em termos de dias de pesca ou de
quotas atribuídas, são tão escassas que representam a falência
a curto prazo. O CESE considera que se impõe um debate sério
e profundo sobre o modelo que se pretende implementar no
sector das pesca em águas comunitárias: a aposta num
reduzido número de grandes embarcações, modernas e altamente rentáveis em detrimento de um segmento de embarcações de médio porte, eventualmente com menor rentabilidade, mas maior ocupação de mão-de-obra, tem que ser
questionada. Isto levaria a prazo à criação de monopólios e a
uma eventual privatização dos recursos haliêuticos, com a
comercialização das quotas. O CESE não pode concordar com
esta perspectiva.

3.10.
Por outro lado, o CESE insiste na necessidade de
intervenção em termos de regular as actividades de pesca IUU
(ilegal, não declarada e não regulamentada) e dos navios com
Bandeira de Conveniência, incluindo ao nível da importação
dos produtos da pesca, bem como da pesca desportiva, com
vista a assegurar uma implementação harmonizada e justa das
regras comunitárias.

3.11.
A Comunicação faz uma análise dos diferentes fundos
comunitários existentes que poderão concorrer para financiar
medidas socioeconómicas. Para além dos programas específicos para o sector como o IFOP, outras possibilidades existem
no âmbito do Feder, do Feoga ou do FSE, por exemplo.

3.7.2.
Por outro lado, as reduções drásticas impostas às
capturas de bacalhau e pescada no Mar do Norte, afectarão

( 1) COM(2002) 181 final.

3.12.
Cabe aqui reiterar a opinião já anteriormente expressa
pelo CESE que, apesar de não ter sido aproveitado na sua
plenitude, o programa Pesca permitiu, na sua vigência, uma
melhor participação dos profissionais e das empresas dado
existir uma maior proximidade e identificação do programa
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com o sector. Em particular, dado que alguns Estados-Membros
decidiram não criar medidas sociais específicas para o sector,
seria útil a criação de um novo programa que permitisse
o acesso directo de todos os profissionais a medidas de
acompanhamento social.
3.13.
O sector da aquacultura apresenta um potencial de
desenvolvimento que deve ser valorizado em todas as suas
vertentes e, particularmente, como criador de emprego,
podendo absorver uma parte dos trabalhadores que sejam
forçados a abandonar a actividade no mar. Deveriam ser
adoptadas medidas fiscais e outras que favoreçam essa
absorção (1).
3.14.
Nota-se também que a Comissão baseia as suas
propostas na reprogramação de verbas já atribuídas aos
Estados-Membros mas que deixariam de poder ser utilizadas
face às medidas restritivas propostas no pacote de Maio. No
entanto face à decisão do Conselho de não aceitar todos os
cortes propostos pela Comissão, a reprogramação de algumas
dessas verbas para medidas socioeconómicas será dificultada.
Acresce ainda que alguns Estados-Membros já destinaram boa
parte desses fundos para medidas de renovação da frota. O
CESE considera que só com o reforço das verbas do IFOP e
criando uma linha de apoio específico às questões sociais, será
possível um quadro sustentado de apoio ao sector e aos seus
profissionais.
3.15.
Neste quadro, o CESE aplaude a iniciativa do Parlamento Europeu de propôr à autoridade orçamental e à
Comissão a adopção de um plano de acção para compensar as
consequências das medidas para recuperação dos stocks de
bacalhau e a atribuição de 150 milhões de EUR de fundos
adicionais.
3.16.
Sob o título «Outras opções a mais longo prazo», a
Comissão aborda a situação daqueles que continuarão no
sector: um eventual alargamento do IFOP para apoiar medidas
que visem a redução da dependência das comunidades costeiras, o apoio à pequena pesca, a melhoria da imagem do sector,
um maior envolvimento das mulheres nas actividades conexas
( 1) JO C 85 de 8.4.2003.
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e a valorização do seu papel, novos estudos sobre o nível de
dependência da pesca de certas regiões, uma reflexão sobre o
futuro da política estrutural para o sector após 2006. O CESE
subscreve aquela abordagem e insta a Comissão e os EstadosMembros a implementarem o mais rápido possível as medidas
necessárias.
3.16.1.
Mais uma vez a Comissão refere que pretende
consultar os parceiros sociais, nomeadamente no âmbito do
Comité do Diálogo Social, sobre as medidas destinadas a
melhorar as condições de trabalho e vida a bordo. Cabe aqui
referir que, apesar da Comunicação ter sido publicada sem a
consulta prévia daquele Comité, os parceiros sociais adoptaram
em Novembro de 2002 uma posição comum que enunciava
um número de propostas concretas nesse sentido. O CESE
recomenda que esse contributo dos parceiros sociais seja
devidamente tido em conta e que o seu envolvimento se faça
desde o primeiro momento do processo decisional, tanto ao
nível europeu como ao nível regional e local.
3.16.2.
Aquela cooperação será ainda fundamental para a
melhoria da imagem do sector, que deve passar, como
preconizado pela Comissão, por mais segurança, maiores
preocupações ambientais, bem como pela introdução de
métodos remuneratórios que dêem aos jovens perspectivas de
estabilidade e maior segurança no emprego.
3.16.3.
A Comissão afirma também pretender rever a
legislação em vigor para melhorar as condições de trabalho e
protecção social no sector. O CESE saúda esse intento que vem
reclamando desde há muito tempo. Em particular, é desejável
um maior empenhamento dos Estados-Membros na ratificação
da Convenção STCW-F e do Protocolo à Convenção de
Torremolinos.
3.17.
O CESE considera ainda que deveriam ser estudadas
formas de aproveitar os conhecimentos e experiência dos
profissionais que abandonam a actividade, nomeadamente em
acções de formação e cooperação com países terceiros.
3.18.
Finalmente, a Comissão deveria promover um debate
sobre medidas para melhorar a utilização de apoios comunitários com vista à melhoria das condições sociais no sector. O
acesso a esses fundos deveria ser condicionado ao respeito de
normas sociais mínimas comuns a todo o sector.

Bruxelas, 14 de Maio de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIECH
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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 1999/32/CE no que respeita ao teor de enxofre dos
combustíveis navais»
(COM(2002) 595 final — Vol. II — 2002/0259 (COD))
(2003/C 208/06)
Em 10 de Dezembro de 2002, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 251.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta supramencionada.
A Secção Especializada de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 1 de Abril de 2003, sendo relator D. Retureau.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 101 votos a favor, 2 votos contra e 8 abstenções, o seguinte parecer.

1.

1.1.

A proposta da Comissão

Impacto ambiental da queima de combustíveis navais que
contêm enxofre

1.1.1.
A combustão nas máquinas dos navios de combustíveis fósseis, que contêm enxofre por natureza, liberta para a
atmosfera emissões de dióxido de enxofre (SO2) e partículas
inorgânicas secundárias de sulfatos, que se formam em resultado da sua oxidação. Estas emissões podem ser nocivas
para a saúde humana e o ambiente (acidificação, danos aos
ecossistemas sensíveis e certos materiais e formação de ozono
na baixa troposfera).
1.1.2.
A influência das emissões dos navios na superação
das cargas críticas de acidez é particularmente perceptível nos
países ribeirinhos do Mar do Norte, do Báltico, da Mancha e
do Mar da Irlanda. Nos países do Norte da Europa, o tráfego
marítimo contribui para a superação das cargas críticas de
acidez em mais de 50 % na maioria das zonas costeiras,
enquanto na UE, como um todo, as emissões dos navios são
responsáveis por 20 a 30 % da concentração atmosférica
de partículas inorgânicas secundárias na maioria das zonas
costeiras, segundo conclusões extraídas de um estudo encomendado pela Comissão.
1.1.3.
As emissões dos navios, na sua totalidade, têm um
impacto nefasto mensurável na saúde humana em toda a
União Europeia, em termos de efeitos na mortalidade e
morbilidade (doenças, nomeadamente agravamento da asma e
da incidência de bronquite e insuficiência cardíaca).

1.2.

—

da introdução de um limite de 1,5 % para o teor de
enxofre dos combustíveis utilizados pelos navios de
passageiros que efectuam serviços regulares com partida
ou destino em portos da Comunidade, a fim de melhorar
a qualidade do ar nas zonas portuárias e costeiras,
igualmente fora das zonas de controlo definidas no
Anexo VI da MARPOL, e induzir uma procura de
combustível com baixo teor de enxofre suficiente para
assegurar a sua oferta em toda a UE;

—

da introdução de um limite de 0,2 % para o teor de
enxofre do gasóleo utilizado pelos navios de mar atracados nos portos comunitários e os navios da navegação
interior, a fim de reduzir as emissões locais de dióxido de
enxofre e partículas pelos navios e melhorar localmente
a qualidade do ar.

1.2.2.
São feitas duas outras propostas a aduzir às alterações
respeitantes aos combustíveis navais:
—

a alteração das disposições relativas ao fuelóleo pesado
utilizado em terra decorrentes da Directiva 2001/80/CE
relativa às grandes instalações de combustão e

—

a constituição de um comité de regulamentação, para a
adopção de alterações técnicas futuras que não requeiram
o processo de co-decisão.

Objectivos da proposta

1.2.1.
A proposta visa reduzir as emissões de dióxido de
enxofre e partículas pelos navios, alterando a Directiva 1999/
/32/CE do Conselho, em particular, através:
—

no Mar do Norte, Mancha e Báltico (zonas de controlo
das emissões de SOx = SOxECA), em sintonia com os
limites fixados no Anexo VI da MARPOL ( 1);

da introdução de um limite de 1,5 % para o teor de
enxofre dos combustíveis utilizados pelos navios de mar

(1 ) Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios
da Organização Marítima Internacional (OMI). Para entrar em
vigor, o Anexo VI da MARPOL tem de ser ratificado por um
mínimo de 15 Estados de bandeira que representem pelo menos
50 % da arqueação bruta da frota mercante mundial. Todavia, até
agora apenas se encontram representados 25 % da arqueação
bruta mundial, mas está para breve a tão esperada data de entrada
em vigor com a anunciada ratificação pelo Panamá.
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Análise custos-benefícios

1.3.1.
No atinente aos custos, para as refinadoras comunitárias, da produção de combustíveis navais com baixo teor de
enxofre, ficou provado que quanto maior a quantidade de
combustíveis com baixo teor de enxofre produzida tanto
maior será o custo unitário de produção por tonelada. Quer
isto dizer que o aumento da procura destes combustíveis fará
aumentar o respectivo preço.

1.3.2.
A Comissão aponta que os custos incorridos pelas
refinadoras comunitárias serão repercutidos nos armadores
através do aumento do preço dos combustíveis. O custo
adicional anual em 2006 da proposta para as SOxECA será
(7 × 106t × 50 EUR) + (7 × 106t × 55 EUR) = 735 milhões de
EUR. O custo adicional anual em 2007 da proposta para os
navios de passageiros será (4 × 106t × 50 EUR) = 200 milhões
de EUR. O custo adicional anual em 2006 da proposta para os
portos seria (2,3 × 106t × 57,75 EUR) = 133 milhões de EUR.
A partir de 2008, o limite para o teor de enxofre desce de
0,2 % para 0,1 % e o consumo sobe para 2,4 milhões de
toneladas. O custo adicional anual em 2008 da proposta para
os portos seria (2,4 × 106t × 2 EUR) = 4,8 milhões de EUR.

1.3.3.
Os benefícios gerais da proposta decorrem da
redução das emissões de poluentes atmosféricos convencionais
associada à redução do teor de enxofre dos combustíveis
navais utilizados nas SOx ECA e nos portos comunitários. A
redução das emissões de poluentes convencionais terá efeitos
benéficos directos na saúde humana e no ambiente.

1.3.4.
Na sua tentativa de comparar os custos com os
benefícios em termos pecuniários, a Comissão entende que há
aspectos que podem ser avaliados monetariamente atribuindo
ao benefício um valor monetário por tonelada a menos de
emissões ao passo que há outros (acidificação) onde isso não é
possível. Conclui, todavia, que, sopesadas, as suas propostas
terão certamente um impacto positivo.

1.3.5.

Prevê-se que os benefícios líquidos anuais sejam:

—

645 721 000 EUR para as SOx ECA (2006);

—

209 400 000 EUR para a proposta dos navios de passageiros (2007);

—

787 975 000 e 26 194 000 EUR para a proposta para os
portos (2006 e 2008).

1.3.6.
Trata-se de uma estimativa aquém da realidade visto
não ter em conta que, dos cinquenta portos que registam as
emissões mais elevadas, dez se situam em zonas urbanas
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com 500 000 ou mais habitantes. Destas, cinco são capitais
europeias e quatro têm um milhão ou mais de habitantes.
Nestas zonas, o valor monetário dos benefícios, por tonelada
a menos de SO2 e PM, será 5 a 15 vezes superior ao utilizado
na presente análise custos-benefícios, uma vez que a redução
das emissões beneficia um maior número de pessoas.

1.3.7.
A redução do teor de enxofre dos combustíveis
navais teria igualmente um impacto ligeiro nas emissões de
dióxido de carbono (CO2), o principal gás com efeito de estufa
que contribui para as alterações climáticas. A dessulfuração
dos combustíveis é um processo que consome muita energia e
origina um aumento das emissões de CO2 das refinarias. Por
outro lado, os combustíveis com baixo teor de enxofre são
mais energéticos, pelo que as emissões de CO2 dos navios
seriam menores. Consequentemente, a Comissão não incluiu
as emissões de CO 2 na presente análise custos-benefícios.

2. Observações na generalidade

2.1.
O Comité aprova o objectivo da proposta da Comissão
de procurar reduzir a poluição causada pelas emissões das
máquinas dos navios.

2.2.
Constata que as propostas se coadunam com as
disposições do Anexo VI da Convenção MARPOL, embora o
número de países que o ratificaram até à data e a arqueação
comercial que representam mostrem que seria demasiado
optimista esperar uma rápida entrada em vigor, a não ser que
os membros da OMI mostrem uma vontade política mais
forte.

2.3.
O Comité faz votos por que todos os Estados-Membros
da UE e os países candidatos que ainda não o fizeram
considerem todas as oportunidades que lhes surgirem para
ratificar o Anexo VI da MARPOL, o mais brevemente possível.
O Anexo VI é um instrumento essencial para proteger a saúde
humana e o ambiente particularmente ameaçados em todas as
zonas portuárias (sobretudo quando densamente povoadas) e
em numerosos países (sobretudo os países ribeirinhos do Mar
do Norte, do Báltico, da Mancha e os países da bacia do
Mediterrâneo).

2.4.
Considera que as propostas da Comissão sub judice
reúnem bons argumentos políticos com impacto internacional
favoráveis à ratificação do Anexo VI e susceptíveis de acelerar
a entrada em vigor das disposições da MARPOL sobre a
redução de emissões de dióxido de enxofre, de óxido de azoto
e de partículas resultantes da combustão de fuelóleo e de
gasóleo pesados.
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2.5.
O Comité tem para si que o limite máximo de 1,5 % é
razoável na fase actual e que esta opção só poderá acelerar a
sua entrada em vigor à escala mundial, o que faria desaparecer
muito em breve a principal fonte de distorção da concorrência
com os países terceiros que se veriam obrigados a observar as
mesmas restrições.
2.6.
Para conseguir limites inferiores a 1,5 % (1 % ou 0,5 %)
para o fuelóleo naval pesado, seriam necessários métodos de
refinação muito mais dispendiosos com um consumo de
energia muito superior e emissões de dióxido de carbono mais
elevadas.
2.7.
O limite de 0,2 % para navios atracados e de navegação
interior justifica-se plenamente em portos de zonas urbanas e
em terminais afastados dos centros urbanos onde as consequências da poluição são tão graves para marinheiros, estivadores e o restante pessoal e utilizadores das zonas portuárias
como para as empresas adjacentes, os passageiros e os
residentes das imediações. O Comité é, portanto, favorável
à aplicação generalizada deste limite, como proposto pela
Comissão. Recomenda igualmente à Comissão que, para
facilitar esta aplicação, avalie as modalidades existentes a fim
de se adaptar o melhor possível os navios ao limite proposto,
quer sob o ponto de vista técnico, quer ambiental e de
segurança.
2.8.
A análise custos-benefícios fornece elementos económicos muito valiosos sobre o custo adicional dos novos limites
máximos de teor de enxofre para os operadores marítimos e,
concomitantemente, para os consumidores finais dos bens
transportados. No entanto, os benefícios globais para a saúde
humana e a expectativa de vida e ainda para a protecção de
ecossistemas vulneráveis do Norte da Europa ameaçados
pelas chuvas ácidas, compensam largamente, no entender do
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Comité, o custo suplementar da refinação e os custos de
funcionamento dos navios. Muito embora não seja fácil avaliar
em termos pecuniários todos estes benefícios fundamentais, o
prato da balança inclina-se nitidamente a favor das medidas
propostas para reduzir o enxofre e as partículas.
2.9.
A protecção do ambiente e da saúde humana ocupam
um lugar proeminente entre os objectivos da UE e têm
interesse directo para a população dos actuais e futuros
Estados-Membros. O Comité apoia, por isso, incondicionalmente as propostas da Comissão que, a seu ver, são realistas,
adequadas e devem ser aplicadas o mais depressa possível dada
a sua oportunidade política.
3. Observações na especialidade
3.1.
Para que as medidas propostas sejam mais eficazes,
as máquinas dos navios ainda nos estaleiros deveriam ser
concebidas ou adaptadas à nova composição dos combustíveis
para aumentar a sua eficiência energética e reduzir as emissões
de dióxido de carbono, compensando eventualmente um
possível aumento das emissões de CO2 das refinarias em
consequência das operações de dessulfuração.
3.2.
O Comité não propõe, nesta fase, limites inferiores aos
propostos pela Comissão, que representam uma redução de
cerca de 0,5 % em relação ao actual teor médio de enxofre dos
combustíveis (a rondar os 3 %). Com efeito, a proposta em
apreço secunda efectivamente o objectivo de lograr, no mais
breve espaço de tempo possível, a aplicação generalizada do
limite de 1,5 %. Como tal não constituirá certamente um óbice
à apresentação de novas propostas no futuro, o Comité insta a
Comissão e os Estados-Membros a agirem neste sentido,
especialmente no âmbito da OMI.

Bruxelas, 14 de Maio 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 95/2/CE relativa aos aditivos alimentares com
excepção dos corantes e dos edulcorantes»
(COM(2002) 662 final — 2002/0274 (COD))
(2003/C 208/07)
Em 16 de Dezembro de 2002, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 251.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta supramencionada.
A Secção de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 1 de Abril de 2003, sendo relator J. Donnelly.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por 111 votos a favor, 1 voto contra e 5 abstenções o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
A Directiva 95/2/CE sobre os aditivos alimentares com
excepção dos corantes e dos edulcorantes, estabelece uma lista
de aditivos autorizados, dos produtos alimentares em que
podem ser utilizados e das condições de utilização. O objectivo
é harmonizar a legislação comunitária sobre aditivos, assegurar
um nível elevado de protecção da saúde humana e o funcionamento do mercado interno. A directiva sobre aditivos já foi
alterada três vezes: em 1996, 1998 e 2001.

1.2.
A legislação respeitante a aditivos alimentares está
totalmente harmonizada à escala comunitária. Trata-se agora
de a adequar à recente evolução técnica e científica. As
alterações versam sobre: (a) autorização de um novo aditivo
alimentar; (b) retirada da autorização de alguns aditivos
alimentares; (c) autorização de alargar a utilização de aditivos
alimentares autorizados; (d) reavaliação das autorizações
actuais; (e) clarificação do âmbito de aplicação da classe
funcional «estabilizadores»; (f) aditivos alimentares em aromas.
Na sequência da adopção do Regulamento (CE) n.o 178/2002
sobre princípios e normas gerais da legislação alimentar, os
aromas são considerados «alimentos», pelo que se propõe que
passem a ser contemplados pela directiva sobre aditivos.
Significa isto que terá que haver uma harmonização no
atinente aos aditivos em aromas, pois que actualmente se
verificam diferenças entre as legislações nacionais na matéria.

2.

Observações na generalidade

2.1.
Tal como em pareceres precedentes, o Comité apoia a
proposta da Comissão. O Comité saúda em particular a
intenção da Comissão de impor uma regulamentação estrita

no que se refere aos aditivos nos aromatizantes e proceder à
sua harmonização a nível comunitário.

3. Observações na especialidade

3.1.
Em relação à autorização do novo aditivo E907 (poli1-deceno hidrogenado), o Comité concorda com a proposta
da Comissão de o utilizar como agente de revestimento em
produtos de confeitaria e frutos secos. Este aditivo pode
substituir os produtos à base de óleos vegetais, alguns dos
quais contêm ácidos gordos saturados, substância a evitar.

3.2.
O Comité apoia a proposta da Comissão que visa
suprimir a autorização para determinados aditivos que deixaram de ser utilizados na indústria alimentar.

3.3.
Quanto à proposta de alargar o uso de certos aditivos
com dose diária admissível (DDA) «não especificada», o Comité
considera que a proposta parece justificar-se do ponto de vista
tecnológico e que tal facto não tem incidência sobre a saúde
nem a sua utilização induz o consumidor em erro, visto que
estes aditivos não apresentam qualquer perigo para a saúde
humana.

3.4.
Quanto à proposta de alargar o uso de aditivos com
DDA «especificada», o Comité faz notar que autorizar a
utilização do ácido sórbico E200 como conservante em
preparados para barrar pão à base de leite e gorduras e
em produtos de panificação pré-cozidos e pré-embalados
destinados unicamente à venda a retalho (incluindo em
estabelecimentos de restauração industrial e em restaurantes)
pode representar um perigo para a saúde humana. Actualmente, a dose autorizada é muito baixa e este aditivo é
muito utilizado na alimentação. Alargando a autorização, o
consumidor corre um risco acrescido de exceder a DDA
recomendada. O Comité sugere que se defina a expressão
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«preparados para barrar pão à base produtos lácteos e de
gorduras» em função do teor em água, a fim de autorizar o
aditivo unicamente em preparados com elevado teor em água.
O Comité considera que não deveria ser permitido utilizar este
produto na restauração industrial e tradicional.
3.5.
Quanto à revisão das autorizações em vigor, a Comissão sugere, nomeadamente, que se alargue a utilização do
fosfato ácido de alumínio e sódio E541. Actualmente este
aditivo é principalmente utilizado no Reino Unido como
agente levedante em padaria fina. A alteração daria às empresas
de panificação de outros Estados-Membros a possibilidade de
também o utilizar. Contudo, a dose semanal tolerável (DST)
para o alumínio é de 7 mg/kg de peso corporal e alargar a sua
utilização poderia aumentar o risco de ultrapassagem da DST.
3.6.
O Comité apoia sem reservas a harmonização da
legislação sobre os aditivos alimentares nos aromatizantes
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que já são autorizados nas diferentes legislações nacionais.
Contudo, num pequeno número de casos, pode ser difícil
avaliar claramente se um aditivo transferido tem ou não uma
função tecnológica no alimento. Nestes casos, é fixado o teor
máximo de utilização do aditivo no alimento aromatizado e o
Comité sugere que se faça menção destes aditivos no rótulo do
produto de modo a informar o consumidor.
3.7.
O Comité constata que o limite para certos aditivos
nos aromas tais como o E1505, E1517, E1518, E1520 é de
3 g/kg. Ora, este limite é inferior em certos Estados-Membros;
por exemplo, na Dinamarca, é de 1 g/kg.
3.8.
O Comité está preocupado com a proposta de utilizar
o aditivo aromatizante E519 (álcool benzílico) nas bebidas
aromatizadas sem álcool, dado que não é obrigatório mencioná-lo no rótulo, devendo os consumidores ser informados
da sua presença no produto.

Bruxelas, 14 de Maio 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 Conselho
que estabelece um regime de identificação e registo de ovinos e caprinos e que altera o
Regulamento (CEE) n.o 3508/92»
(COM(2002) 729 final — 2002/0297 (CNS))
(2003/C 208/08)
Em 7 de Fevereiro de 2003, o Conselho decidiu, nos termos do artigo 251.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta supramencionada.
A Secção Especializada de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida da preparação dos
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 1 de Abril de 2003, sendo relator J. Donnelly.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por 119 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções, o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
Há muito que se reconheceu a possibilidade de as
deslocações de animais e de produtos animais transmitirem
doenças de uma região para outra. Por isso, o comércio seguro
de animais tem sido sempre um objectivo quando está em
causa a sua livre circulação. Em caso de transmissão de
doenças, o rastreio dos animais é essencial para a realização de
estudos epidemiológicos.

1.2.
Antes da conclusão do mercado interno, a Directiva
do Conselho 90/425/CEE, de 26 de Junho de 1990, preceituou
que os animais destinados ao comércio intracomunitário
deveriam ser identificados e registados de modo a permitir
identificar a exploração, o centro ou o organismo de origem
ou de passagem. A Directiva do Conselho 91/496/CEE, de
15 de Julho de 1991, estabeleceu requisitos semelhantes em
relação aos animais introduzidos na Comunidade.

1.3.
Tendo a Directiva do Conselho 90/425/CEE preceituado que estes requisitos deviam, antes de 1 de Janeiro de
1993, ser tornados extensivos à circulação de animais no
interior do território de cada Estado-Membro, a Directiva do
Conselho 92/102/CEE, de Novembro de 1992, impôs requisitos mais estritos aos Estados-Membros em matéria de identificação e registo dos animais. Tratou-se de uma medida
importante, tendo em conta a supressão dos controlos veterinários nas fronteiras associada à conclusão do mercado único.

1.4.
A Directiva do Conselho 92/102/CEE estabeleceu as
exigências mínimas em matéria de identificação e de registo de
animais, nomeadamente:
—

Os Estados-Membros devem manter um registo das
explorações;

—

Os detentores de bovinos, suínos, ovinos e caprinos
devem manter um registo em que se indique o número
de animais presentes na exploração;

—

Os Estados-Membros assegurarão o respeito dos seguintes
princípios gerais:
(a)

as marcas de identificação devem ser aplicadas
antes de os animais abandonarem a exploração de
nascimento;

(b) nenhuma marca pode ser retirada sem autorização
da autoridade competente.

1.5.
O artigo 10.o da Directiva do Conselho 92/102/CEE
estabeleceu que, o mais tardar em 31 de Dezembro de 1996, a
Comissão deveria apresentar um relatório com o objectivo de
definir um sistema comunitário harmonizado de identificação
e de registo e decidir da possibilidade de introdução de um
dispositivo electrónico de identificação. O Comité salienta que
o referido prazo não foi cumprido. Acresce que, em 17 de
Abril de 1998, a Comissão apresentou um relatório sobre
identificação e registo de animais ( 1) e, no mesmo ano, foi
lançado um projecto em grande escala sobre a identificação
electrónica dos efectivos pecuários (IDEA).

1.6.
O artigo 5.o da Directiva do Conselho 92/102/CEE
estabeleceu requisitos específicos em relação às marcas auriculares e à idade de registo dos bovinos. Todavia, nenhum
destes requisitos se aplica aos ovinos e aos caprinos. O
estabelecimento de bases de dados nacionais para o registo das
deslocações de bovinos já foi previsto, através da alteração da
Directiva do Conselho 64/432/CEE, enquanto elemento de um
sistema de redes de vigilância.

(1 ) COM(98) 207 final.
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1.7.
Tornava-se necessário abordar a questão da inexistência de um sistema comunitário de identificação e registo e de
um método eficaz de rastreio das deslocações de ovinos à luz
da experiência recente.

2.
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electrónica em toda a UE. Está prevista a derrogação da
exigência de um código de identificação único para os animais
destinados ao abate antes da idade de seis meses. Porém, estes
animais serão identificados por uma marca auricular aplicada
a cada orelha. As marcas auriculares devem conter, pelo menos,
o código de duas letras do país, o código de identificação da
exploração de origem e o mês de nascimento.

Síntese da proposta

2.1.
A proposta prevê o reforço das disposições da Directiva
do Conselho 92/102/CEE, particularmente através da introdução, em cada Estado-Membro, de um regime de identificação
que assegure que os animais sejam identificados por uma
marca e todas as suas deslocações sejam registadas, com vista
à sua rastreabilidade por razões sanitárias. As disposições da
Directiva do Conselho 92/102/CEE que digam especificamente
respeito aos ovinos e caprinos deixam de ser aplicáveis.
2.2.
O projecto IDEA demonstrou que é possível melhorar
substancialmente o rastreio dos ovinos e caprinos por meio de
identificadores electrónicos, desde que sejam estabelecidas as
medidas de execução necessárias para uma aplicação adequada.
Assim, estabeleceu-se que este sistema seria introduzido em
2006.
2.3.
O regime de identificação e registo de animais proposto
inclui os seguintes elementos:
—

Meios de identificação individual dos animais;

—

Registos actualizados em cada exploração;

—

Documentos de deslocação;

—

Um registo central;

—

Uma base de dados informatizada.

2.4.
De acordo com a proposta, todos os animais nascidos
em explorações da UE ou destinados ao comércio intracomunitário devem ser identificados. Os animais de países terceiros
apenas estarão sujeitos a identificação caso permaneçam no
território comunitário. Além disso, não é necessário identificar
estes animais se forem transportados directamente do posto
de inspecção fronteiriço veterinário para um matadouro
situado no mesmo Estado-Membro e abatidos no prazo de
14 dias após os controlos.
2.5.
Os animais nascidos após 1 de Julho de 2003 ou
destinados ao comércio intracomunitário devem ser identificados em conformidade com a parte A do anexo, o que exige a
utilização de 2 marcas auriculares em cada animal com um
código de identificação único. A partir de 2006, uma das
marcas auriculares será substituída por um identificador
electrónico. Todavia, os Estados-Membros poderão autorizar
essa substituição a partir de 1 de Julho de 2003, de acordo com
medidas específicas que assegurem a leitura da identificação

2.6.
Os animais deverão ser identificados num prazo estabelecido pelo Estado-Membro a contar da data de nascimento,
que não poderá ser superior a um mês. Contudo, no caso dos
animais criados em regime extensivo e em liberdade, esse
prazo pode ser prorrogado para seis meses.

2.7.
A partir de 1 de Julho de 2003, os animais serão,
sempre que sejam deslocados, acompanhados de um
documento, emitido pela autoridade competente e preenchido
pelo detentor, contendo informação sobre o animal ou animais
e sobre a deslocação.

2.8.
A partir de 1 de Julho de 2004, os Estados-Membros
deverão criar uma base de dados contendo informação sobre
todas as explorações, incluindo o número de animais, que
deverá ser regularmente actualizada.

2.9.
A partir de 1 de Julho de 2005, todas as deslocações
serão registadas numa base de dados. Este registo, que servirá
de suporte ao rastreio electrónico dos animais, será efectuado
por lote de animais, de acordo com a prática actual em relação
aos suínos.

2.10.
Importa sublinhar que, de acordo com a proposta,
cada Estado-Membro pode escolher livremente o modelo dos
meios de identificação, o método de identificação de acordo
com as especificações, o modelo do documento de deslocação
e o modelo do registo da exploração a utilizar no respectivo
território. Os Estados-Membros deverão comunicar os modelos
à Comissão e aos demais Estados-Membros.

3. Observações na generalidade

3.1.
O CESE considera que urge desenvolver um método
eficiente e eficaz de rastreio rápido e de identificação dos
animais na UE. Este sistema seria de crucial importância na
eventualidade da ocorrência de focos de doenças contagiosas.

3.2.

O CESE apoia, pois, a proposta da Comissão.
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3.3.
O CESE concorda com a elaboração de um regulamento que assegure uma aplicação coerente em todos os
Estados-Membros e facilite eventuais alterações futuras que
poderão revelar-se necessárias face à experiência adquirida.
3.4.
O CESE chama a atenção para as dificuldades que
podem surgir, no quadro do alargamento, no estabelecimento
de um sistema efectivo de registo e identificação dos animais.
3.5.
Prevendo a Comissão o início da vigência do diploma
em Julho de 2003, recomenda o CESE que se amplie o prazo
de execução.

4.

Observações na especialidade

4.1.
O CESE regista que o relatório final de 2002 do
projecto IDEA (lançado em 1998) recomendou o estabelecimento de um sistema de identificação electrónica e reconheceu
a necessidade de elaborar legislação clara e desprovida de
ambiguidade e de instaurar um sistema de registo dos animais.
O CESE acolhe favoravelmente as recomendações do projecto
IDEA no sentido do estabelecimento na UE de um sistema
harmonizado baseado nos seguintes princípios: directrizes de
aplicação ao nível da UE; criação de uma base de dados à
escala comunitária com um glossário comum, um dicionário
de dados e normas de comunicação para a gestão dos dados
relativos aos efectivos pecuários ao nível da Comunidade. Esta
base de dados seria um meio de informação e de registo
abrangendo os animais, as explorações, a identificação, as
deslocações e o eventual abate.
4.2.
O CESE gostaria de realçar que a proposta não prevê o
estabelecimento de um sistema harmonizado e centralizado de
registo e identificação dos animais. Permite, com efeito, que os
Estados-Membros criem o seu próprio sistema nacional,
impondo-lhes a obrigação de informarem os restantes Estados-Membros e a Comissão. Tendo em conta o próximo alargamento, o CESE considera que se trata de uma oportunidade
perdida. Dado o carácter intracomunitário do comércio de
animais, os operadores e as autoridades locais beneficiariam
com o acesso a um sistema europeu centralizado de identificação e registo que assegurasse um rastreio eficaz ao nível
europeu.
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4.3.
O CESE aguarda com o maior interesse as medidas
de execução necessárias para a introdução do sistema de
identificação electrónica à escala da Comunidade ora proposto.
É igualmente necessário promover melhorias nos países terceiros, de forma a aumentar a protecção e reduzir os riscos de
introdução de doenças na UE.
4.4.
O CESE verifica que o sistema de identificação e
rastreio não se aplicará aos animais de países terceiros que não
permaneçam no território comunitário. O CESE encara com
preocupação esta derrogação, que poderá ter como consequência a falta de informação sobre determinadas deslocações de
animais, facilitar a fraude e condicionar a instauração de um
sistema de total rastreabilidade na UE. O CESE sugere o
desenvolvimento e aplicação de um sistema de rastreio também
para a referida categoria de animais, de forma a incluí-la no
âmbito de aplicação da proposta.
4.5.
O Comité coloca a questão dos ovinos e caprinos
criados em liberdade que venham a juntar-se a um grupo de
animais identificados e registados de acordo com a proposta.
Não estando esta situação contemplada no documento em
apreço, o Comité solicita que a mesma seja analisada e
regulamentada, a fim de evitar possíveis consequências negativas para os agricultores em caso de controlos oficiais.
4.6.
O CESE está consciente da quebra do valor de mercado
dos ovinos, que poderá assumir maiores proporções em
resultado das propostas de reforma da PAC. Solicita, assim,
que a Comissão apresente um relatório sobre os custos da
identificação electrónica e dos identificadores antes da data
limite proposta de 1 de Julho de 2006.
4.7.
O CESE entende que a introdução da identificação
electrónica não deve comprometer a viabilidade dos produtores e dos estabelecimentos do sector da carne, pelo que propõe
a concessão de financiamento caso os custos ameacem a
viabilidade das empresas.
4.8.
O CESE propõe que a Comissão efectue um estudo de
viabilidade da ligação entre as bases de dados nacionais e o
sistema ANIMO, a fim de assegurar um rastreio tão rápido
quanto possível na eventualidade da ocorrência de focos de
doenças contagiosas.

Bruxelas, 14 de Maio 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 relativa a um
quadro integrado para acordos de parceria no domínio da pesca com países terceiros»
(COM(2002) 637 final)
(2003/C 208/09)
Em 23 de Dezembro de 2002, 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 comunicação
supramencionada.
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção Especializada de Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Ambiente emitiu parecer em 1 de Abril de 2003, sendo relator G. Sarró Iparraguirre.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 110 votos a favor, sem votos contra, e com 10 abstenções, o presente
parecer.

1.

Introdução

1.1.
Os acordos de pesca com países terceiros foram
concluídos pela Comunidade na sequência da Resolução do
Conselho de 3 de Novembro de 1976, em que os Estados-Membros concordaram em transferir as suas competências
nesse domínio para a CE.
1.2.
A Comissão considera essencial melhorar a política em
matéria de acordos de pesca (1) em associação com todos os
parceiros — privados e público —, reafirmando o compromisso assumido pela Comunidade no sentido de contribuir
para o desenvolvimento sustentável das actividades de pesca
ao nível internacional.
1.3.
Aquando da Cimeira Mundial para o Desenvolvimento
Sustentável (CMDS), em Joanesburgo, a Comunidade aderiu ao
objectivo específico «de manter ou restaurar as unidades
populacionais a um nível que pode produzir um rendimento
constante máximo com a intenção de atingir este objectivo
para as unidades populacionais deterioradas de maneira
urgente e se possível o mais tardar antes de 2015».
1.4.
de:

1.4.3.
Acordos de parceria no domínio da pesca com os
Estados costeiros cujas relações bilaterais se caracterizem por
diferenças económicas, sociais ou institucionais.
1.5.
A presente comunicação concentra-se nos acordos de
pesca concluídos com países terceiros que prevêem o pagamento de uma contribuição financeira, nos termos das conclusões do Conselho de 30 de Outubro de 1997.
1.6.
Dado que se trata de acordos sobretudo concluídos
com países em desenvolvimento, designadamente países ACP,
é, pois, necessário:
1.6.1.
Examinar os objectivos políticos dos compromissos
assumidos pela Comunidade no sentido de fomentar um
diálogo político nas questões ligadas à pesca.
1.6.2.
Definir as medidas para atingir os objectivos políticos
identificados conjuntamente pela CE e os países terceiros.

A Comissão pretende alcançar esse objectivo através

1.4.1.
Medidas multilaterais com os Estados costeiros, que
abranjam a pesca no alto mar, as unidades populacionais
transzonais e as espécies altamente migratórias, para defender
os objectivos legítimos do seu sector das pescas, fundadas na
cooperação internacional e regional com vista a obter uma
exploração sustentável dos recursos baseada em pareceres
científicos sérios, e a melhoria dos sistemas de controlo e de
execução das normas.
1.4.2.
Acordos de continuidade, designadamente com os
Estados costeiros vizinhos da União Europeia em que os
interesses de pesca são tradicionalmente partilhados e as
relações são equilibradas.
( 1) COM(2002) 181 final de 28.5.2002.

2. Observações na generalidade
Na comunicação, a Comissão estabelece essencialmente:
—

vínculos técnicos e políticos entre a pesca longínqua e a
União Europeia;

—

objectivos e compromissos da União Europeia;

—

compromissos comunitários e motivos para os acordos
de parceria no domínio da pesca;

—

plano de execução dos acordos de parceria no domínio
da pesca.
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Vínculos técnicos e políticos entre a pesca longínqua e a União
Europeia

2.1.1.
A Comissão afirma que os acordos de pesca permitiram estabelecer relações estáveis com quinze Estados costeiros
em desenvolvimento, gerando actividades económicas importantes, por vezes vitais, na Europa e nos Estados costeiros, não
só através da exploração dos recursos haliêuticos como
também através do desenvolvimento de actividades conexas.
2.1.2.
A comunicação reconhece a dificuldade de as frotas
de pesca longínqua operarem num contexto global de escassez
e exploração excessiva de determinadas unidades populacionais, provocado principalmente por frotas com pavilhões de
conveniência. Estas praticam pesca ilícita, não controlada e
não regulamentada, operando, portanto, com menos custos,
conduzindo a crescentes distorções da concorrência e ao
desenvolvimento de práticas que oferecem menos garantias
quanto à manutenção de actividades de pesca globais sustentáveis.
2.1.3.

aumentar a sua contribuição para o desenvolvimento
sustentável nos seus aspectos ambientais, económicos e
sociais;

—

melhorar a boa governação aos níveis políticos e financeiros;
contribuir para a erradicação da pobreza e para a
integração gradual dos Estados ACP na economia mundial.

2.1.4.
O CESE reconhece o benefício mútuo, presente e
futuro, dos acordos de parceria no domínio da pesca, manifesta
preocupação com o contexto global dos recursos e insta a
Comissão ao desenvolvimento de uma política da pesca
sustentável, no espírito das conclusões do Conselho de 30 de
Outubro de 1997 e dos compromissos contraídos pela CE na
Cimeira Mundial para o Desenvolvimento sustentável.

2.2.

Objectivos e compromissos da União Europeia

2.2.1.
A União Europeia concordou em várias ocasiões
contribuir para uma pesca sustentável tanto nas águas comunitárias como fora destas águas.
2.2.2.
A comunicação define os objectivos específicos da
Comissão no domínio da pesca, tendo em conta as diversas
políticas europeias:
—

o objectivo da Política Europeia para o Desenvolvimento
de reforçar as capacidades dos Estados em desenvolvimento de explorar os seus recursos marinhos, aumentando o valor acrescentado local.

2.2.3.
Para realizar esses objectivos a curto e longo prazos,
as diferentes políticas europeias devem concentrar-se no
princípio de coerência e de complementaridade consagrado no
Tratado e nas políticas de desenvolvimento dos Estados-Membros, para a concretização dos acordos de parceria no
domínio da pesca com os países terceiros costeiros.

2.2.4.
A comunicação afirma que a falta de iniciativas
políticas ao nível da UE conduziria, a médio prazo, à mudança
gradual das frotas comunitárias de pesca longínqua para
pavilhões de conveniência. A fim de que a UE mantenha o
papel de liderança no plano internacional na promoção
dos princípios de pesca responsável e de desenvolvimento
sustentável, é necessário manter a referida frota como instrumento de aplicação desses princípios.

A Comissão esclarece que a CE se comprometeu a:

—

—

—
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o objectivo da Política Comum das Pescas de manter a
presença europeia nas actividades de pesca longínqua e
proteger os interesses do sector europeu das pescas, e

2.2.5.
O Comité considera que os objectivos propostos pela
Comissão, de concertação de todas as políticas europeias, é
um objectivo essencial que deve ser realizado quanto antes.

2.2.6.
O CESE apoia a conservação da frota comunitária de
pesca longínqua, a fim de não só se aplicar através dela uma
política de pesca sustentável e uma exploração responsável
dos recursos nos países terceiros, mas também se conseguir o
respeito dos compromissos da CE em matéria de desenvolvimento sustentável nos domínios ambiental, económico e social
e um contributo para a boa governação e a erradicação da
pobreza.

2.3. Compromissos comunitários e justificação dos acordos de
parceria no domínio da pesca

2.3.1.
A Comissão reitera os compromissos comunitários
já referidos, considerando que a Comunidade deve prosseguir
as suas actividades através dos acordos de parceria no domínio
da pesca, por forma a fomentar a execução do Código de
Conduta da Pesca Responsável (FAO, 1995) e o Acordo para a
Promoção do Cumprimento das Medidas Internacionais de
Conservação e de Gestão pelos Navios de Pesca no Alto Mar
(FAO, 1993).

2.3.2.
Esta posição consta da Resolução do Conselho de
8 de Novembro de 2001, que reconhece o papel potencial dos
acordos de pesca no respeitante à sua contribuição para a
redução da pobreza, desde que estes observem os princípios
de sustentabilidade.
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2.3.3.
A Comissão afirma claramente que os compromissos
da CE em matéria de desenvolvimento sustentável, de boa
governação e de erradicação da pobreza podem evoluir no
quadro vinculativo dos acordos de parceria no domínio da
pesca da União Europeia com os países terceiros costeiros, em
geral países em desenvolvimento e países ACP.

2.3.4.
O CESE, ainda que totalmente de acordo com essa
abordagem, recorda à Comissão que, nas conclusões do
Conselho de 30 de Outubro de 1997, referidas diversas vezes
na comunicação, o Conselho também reconhece a natureza
essencialmente comercial dos acordos de pesca, reafirmando,
todavia, que devem prever acções de desenvolvimento do
sector das pescas do país terceiro.

2.3.5.
A comunicação especifica que todos os compromissos requerem um quadro vinculativo entre a Comunidade e os
Estados costeiros e que esse quadro vinculativo deve ser
concebido no âmbito dos acordos de parceria no domínio da
pesca, aplicando o princípio da coerência às diferentes políticas
comunitárias.

2.3.6.
O Comité partilha plenamente essa opinião e está
convencido de que esse quadro vinculativo deve garantir a
coerência da acção externa da União Europeia, integrando os
objectivos de desenvolvimento sustentável da pesca, incluindo
as componentes referentes à gestão dos recursos, ao controlo
e à gestão da frota.

2.3.7.
O CESE considera que, como indicado na comunicação, se deve respeitar o princípio da competência do Estado
costeiro em matéria de política de pesca. Essa política deve
basear-se em pareceres científicos e técnicos sérios, evitar a
exploração excessiva dos recursos em causa e ter em conta as
avaliações do eventual impacto ambiental da pesca, com vista
a adoptar as medidas necessárias para rectificar a situação. Para
tal, há que garantir que os fundos públicos sejam utilizados na
aplicação dos princípios da boa governação no sentido de uma
gestão das pescas responsável.

2.3.8.
O Comité considera que as actividades de controlo,
acompanhamento e vigilância necessárias para a aplicação dos
acordos de parceria no domínio da pesca requerem a atribuição
de fundos públicos, devido às dificuldades de aplicação por
parte dos Estados costeiros.

2.3.9.
A comunicação contempla a possibilidade de criar
empresas mistas (joint ventures) no âmbito do quadro jurídico
dos acordos de parceria no domínio da pesca, contribuindo
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estes com os instrumentos financeiros para concretizar a
transferência de tecnologia, capital e conhecimentos para os
países parceiros.

2.3.10.
O CESE considera que as empresas mistas constituem um instrumento adequado para a cooperação com os
Estados costeiros no domínio da pesca. Assim, o novo plano
de acordos de parceria no domínio da pesca deve facilitar a
criação dessas empresas mistas tornando-a atraente para o
investidor comunitário.

2.4. Plano de execução dos acordos de parceria no domínio da
pesca

2.4.1.
A Comissão afirma que o objectivo global da PCP é
assegurar a gestão sustentável dos recursos haliêuticos de um
ponto de vista económico, social e ambiental, inclusive fora
das águas comunitárias e nomeadamente no âmbito dos
acordos de parceria no domínio da pesca.

2.4.2.
Da mesma forma, a comunicação reitera que, para
assegurar a coerência entre a PCP e as suas dimensões externa
e interna, assim como a coerência entre a PCP e a política da
Comunidade em matéria de cooperação para o desenvolvimento, os instrumentos e procedimentos de cada política
devem contribuir para a obtenção dos objectivos globais de
durabilidade das actividades de pesca nas águas de países
terceiros.

2.4.3.
O Comité considera que os dois pontos anteriores
representam dois dos três pilares fundamentais em que os
acordos de parceria no domínio da pesca se devem basear. Tal
como afirma o Conselho, o terceiro pilar deve ser a natureza
comercial daqueles.

2.4.4.
Neste sentido, o CESE incentiva a Comissão a alterar
os actuais acordos de pesca no sentido de acordos de parceria
no domínio da pesca que reforcem as capacidades dos Estados
costeiros parceiros da Comunidade de integração de uma
estratégia de desenvolvimento da pesca sustentável, mediante
um apoio eficaz a uma gestão responsável dos respectivos
recursos haliêuticos que lhes permita controlar a exploração
excessiva e as práticas de pesca ilícitas, não declaradas e não
regulamentadas.

2.4.5.
A comunicação propõe que, para orientar de outro
modo o âmbito dos acordos de parceria no domínio da pesca,
se aumente a contribuição financeira comunitária que, segundo
a Comissão, não pode ser considerada uma subvenção para
os pescadores europeus, mas sim um apoio adequado ao
desenvolvimento e à gestão de uma política de pesca sustentável nos países terceiros em que a frota de pesca longínqua
europeia opera e um aumento progressivo da responsabilidade
do sector privado no pagamento da contribuição.
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2.4.6.
A contribuição financeira, que a comunicação considera um investimento para a melhoria da pesca responsável e
racional, servirá principalmente para cobrir despesas ligadas
aos custos de gestão, à avaliação científica das unidades
populacionais de peixes, à gestão da pesca, ao controlo e
acompanhamento das actividades de pesca, despesas ligadas
ao acompanhamento e à avaliação de uma política de pesca
sustentável, assim como despesas relacionadas com as possibilidades de pesca para a frota europeia.
2.4.7.
Assim, na parte que a contribuição financeira terá
nos acordos de parceria no domínio da pesca, a comunicação
propõe que o peso relativo das possibilidades de pesca passe a
ter uma importância secundária, sendo o principal elemento o
interesse mútuo das Partes em estabelecer uma pesca responsável numa base sustentável.

3. Conclusão
3.1.
Recordando as conclusões do Conselho de Outubro de
1997 em que são estabelecidas as orientações a seguir pela
Comissão nos acordos de pesca da Comunidade Europeia com
países terceiros, o CESE, através do presente parecer, aprova a
Comunicação da Comissão relativa a um quadro integrado
para acordos de parceria no domínio da pesca com países
terceiros, de acordo com os princípios estabelecidos pelo
referido Conselho:
—

natureza essencialmente comercial, prevendo acções de
desenvolvimento do sector das pescas do país terceiro;

—

fomento do desenvolvimento sustentável do sector das
pescas do país terceiro que cumpra os compromissos da
CE no que se refere:

2.4.8.
O CESE aprova esta abordagem da contribuição
financeira e frisa que, na proporção a estabelecer pela Comissão
para a contribuição financeira que, segundo a comunicação,
será examinada caso a caso, a proporção relativa aos interesses
comunitários na exploração dos excedentes deve ter em conta
a natureza comercial dos acordos de pesca, como afirma o
Conselho.
2.4.9.
O CESE considera lógicas as normas de execução
determinadas na comunicação para o diálogo político prévio
entre a Comunidade e o Estado costeiro interessado para
definir as condições de uma política de desenvolvimento
sustentável das actividades de pesca da frota comunitária nas
águas do país terceiro.
2.4.10.
O Comité considera que, tendo em conta a progressiva maior responsabilidade do sector privado na contribuição
financeira, a Comissão deve garantir a sua participação na
execução dos acordos de parceria no domínio da pesca.
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—

—

ao aumento da sua contribuição para o desenvolvimento sustentável nos seus aspectos ambientais,
económicos e sociais;

—

à melhoria global da boa governação aos níveis
políticos e financeiros;

—

ao contributo para a erradicação da pobreza, em
conformidade com os objectivos de desenvolvimento sustentável, e para a integração dos Estados
ACP na economia mundial;

coerência na necessária coordenação e complementaridade das acções das diversas políticas europeias, principalmente entre a Política Comum das Pescas e a Política
Europeia para o Desenvolvimento.

3.2.
O CESE considera que a presente comunicação exige
uma reflexão sobre os acordos de continuidade.

Bruxelas, 14 de Maio 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 Conselho
que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais»
(COM(2003) 23 final — 2003/0008 (CNS))
(2003/C 208/10)
Em 10 de Fevereiro de 2003, o Conselho, em conformidade com o disposto no n.o 3 do artigo 37.o do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, decidiu consultar o Comité Económico e Social Europeu
sobre a proposta supramencionada.
A Secção Especializada de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, encarregada de preparar os
trabalhos sobre esta matéria, emitiu parecer em 25 de Abril de 2003, sendo relator S. Mascia.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 104 votos a favor, 2 votos contra e 15 abstenções, o seguinte parecer.

1.

Síntese da proposta da Comissão

1.1.
A proposta prevê uma redução final de 5 % (sobre os
20 % propostos na Agenda 2000), a fim de baixar o preço de
intervenção dos cereais para 95,35 EUR/t a partir de 2004/
/2005, por forma a que a intervenção funcione como uma
verdadeira rede de segurança. O centeio será excluído do
regime de intervenção para evitar que se avolumem as
existências de intervenção, dado o insuficiente escoamento nos
mercados internos e externos.

2.2.
O sector conheceu, nos últimos dez anos, duas reformas profundas da OMC (Mac Sharry e Agenda 2000), que
permitiram um melhor equilíbrio do mercado, a redução
das existências e uma maior competitividade nos mercados
mundiais, mantendo-se sempre elevadas as normas de segurança alimentar.

2.3.

As duas reformas conduziram ao seguinte:

—

o preço de intervenção, reduzido de 50 % nos últimos
dez anos (15 % no último triénio), deixou de representar
um preço garantido apto a incentivar a acumulação de
excedentes, desempenhando agora o papel de «rede de
segurança» do mercado, que a Comissão pretendia.

1.3.
Em virtude da diminuição do preço de intervenção dos
cereais, os pagamentos por superfície para os cereais e outras
culturas arvenses a ter em conta aumentarão de 63 EUR/t
para 66 EUR/t e serão incluídos no pagamento único por
exploração.

—

as existências destinadas à intervenção foram drasticamente reduzidas, ao mesmo tempo que aumentavam
proporcionalmente as quantidades de cereais exportados
sem restituições no mercado mundial.

1.4.
A Comissão propõe, além disso, que os amidos e certos
produtos derivados deixem de beneficiar de restituições à
produção e seja abolido o preço mínimo para a fécula de
batata. Simultaneamente, a ajuda aos produtores de fécula de
batata ficaria integrada no sistema de pagamento único por
exploração.

2.4.
Simultaneamente, a Comissão concluiu negociações
com os seus principais parceiros comerciais com vista à
transformação do regime de protecção pautal do sector dos
cereais num sistema de quotas de importação. Este acordo
prevê a possibilidade de aumentar as importações de cereais
da UE em cerca de 3 milhões de toneladas. O Comité lembra à
Comissão Europeia que a sua gestão de tais contingentes deve
ter em conta os interesses dos produtores europeus.

1.2.
Esbatido o papel do regime de intervenção, a Comissão
entende que deixa de fazer sentido a correcção sazonal do
preço de intervenção e, portanto, propõe a supressão das
majorações mensais.

2.

Introdução

2.1.
Os investimentos para as culturas arvenses cobrem
40 % da superfície agrícola utilizável da União Europeia, com
cerca de 38 milhões de hectares destinados à cultura de cereais.
Os cerca de 210 milhões de toneladas produzidos em 2002
representam uma importantíssima fonte de abastecimento
(tanto para a alimentação humana como animal), ocupando a
União Europeia o segundo lugar nas trocas comerciais mundiais de cereais, a seguir aos Estados Unidos da América.

3. Observações

3.1.
Na opinião do Comité, uma nova redução do preço de
intervenção teria as seguintes consequências, em termos de
custo-benefício:
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—

escassíssima repercussão sobre a competitividade do
sector;

—

menor protecção aduaneira para os cereais de base;

—

ausência de incentivos para melhorar a qualidade (veja-se, por exemplo, o teor de proteínas);

—

custos acrescidos para o orçamento comunitário (consequente aumento das ajudas pagas aos produtores), que
poderiam elevar-se a 800 milhões de EUR. Estes custos
reflectir-se-ão necessariamente em economias noutros
sectores, pois que o Conselho Europeu de Bruxelas de
Outubro fixou um tecto para as despesas agrícolas.
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transitórias em conformidade com o disposto no n.o 2 do
artigo 29.o;
—

3.4.

se não se seria possível incentivar planos de reconversão
para culturas alternativas, a fim de apoiar os esforços
autónomos realizados pelos produtores durante as últimas campanhas.
O Comité deseja ainda salientar que:

—

a supressão das restituições à produção levará ao enfraquecimento da rede de segurança para o sector dos
amidos e das féculas, que não beneficia de protecção à
importação; e que

3.2.
Recorde-se que, no recente parecer sobre a Comunicação da Comissão respeitante à revisão intercalar da Política
Agrícola Comum ( 1), o Comité assinalou que, mercê da diminuição dos preços fixados na Agenda 2000, se havia já atingido
um dos principais objectivos da Comissão, ou seja, fazer com
que o mecanismo de intervenção actue como rede de segurança
nos mercados, sobretudo no dos cereais. Ainda no mesmo
parecer, o Comité mostrou-se céptico quanto ao facto de a
proposta de redução de 5 % se explicar pela evolução dos
preços no mercado mundial, sobretudo atendendo a que a
própria Comissão anuncia nas suas previsões uma situação de
mercado estável.

—

o equilíbrio entre o sector dos amidos de cereais e o das
féculas pode modificar-se com a introdução do regime de
pagamento único em apenas um destes sectores.

3.3.
Concretamente no respeitante ao centeio, e apesar de
concordar com a análise da Comissão acerca do desequilíbrio
estrutural do sector, o Comité pergunta-se também:

4.1.
O Comité convida a Comissão a ponderar atentamente
as consequências de uma nova redução de 5 % do preço de
intervenção e da supressão das bonificações mensais e a
examinar cuidadosamente se esta medida é realmente necessária, dado que, por um lado, a armazenagem pública de cereais
diminuiu consideravelmente nos últimos anos e que, por
outro, esta decisão pode prejudicar a preferência comunitária.
O Comité insiste ainda na necessidade de uma maior flexibilidade das medidas propostas para o centeio.

—

se as medidas radicais propostas não poderiam diferir-se
por um lapso de tempo superior, adoptando medidas

( 1) JO C 85 de 8.4.2003.

3.5.
As normas sanitárias, ambientais e laborais aplicáveis
à produção de cereais da UE deveriam ser aplicadas aos cereais
importados de terceiros países, sobretudo no quadro das
negociações da OMC, a fim de garantir a segurança alimentar
da Europa e evitar a concorrência desleal ou «dumping».
4. Conclusão

Bruxelas, 14 de Maio 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 Conselho
que institui uma organização comum de mercado no sector das forragens secas para as campanhas
de comercialização de 2004/2005 a 2007/2008»
(COM(2003) 23 final — 2003/0010 (CNS))
(2003/C 208/11)
Em 10 de Fevereiro de 2003, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 37.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta
supramencionada.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Ambiente que emitiu parecer em 25 de Abril de 2003, sendo relator Hans-Joachim Wilms.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 102 votos a favor e 18 abstenções, o seguinte parecer.

1.

Síntese da proposta da Comissão

1.1.
A proposta da Comissão prevê uma redução integral
dos apoios ao sector das forragens secas e, nomeadamente, do
orçamento da OCM para as forragens secas, por um período
de quatro anos a partir de 2004. A Comissão propõe uma
redução do orçamento, inicialmente, de 55 % e de 100 % em
2009, assim como a inclusão das forragens secas no sistema
de pagamento único, com o que se suprimiriam as medidas de
apoio ao sector. A ajuda à indústria diminuiria gradualmente
de 33 EUR/tm na campanha de 2004/2005 até 0 EUR/tm na
campanha de 2007/2008 e seria concedida indistintamente
para as forragens desidratadas ou secas ao sol. Metade do
orçamento actual seria distribuída pelos agricultores no quadro
do novo pagamento único à exploração.

2.

Observações na generalidade

2.1.
O CESE congratula-se com o interesse manifestado
pela Comissão em relação à organização comum de mercado
no sector das forragens secas, pois «depois das duas últimas
reformas da PAC e dos acordos no quadro da OMC o nível de
auto-abastecimento da União Europeia em proteínas vegetais
voltou a diminuir, registando valores inferiores a 25 % no
último ano (isto é, em 2001). Esta tendência constante para a
baixa comporta riscos para a pecuária europeia em termos de
dependência em relação às proteínas vegetais» ( 1).

também que é provável que a procura de proteínas vegetais a
nível da UE aumente, mas que, ao mesmo tempo, se verificará
uma redução nas superfícies de cultivo e, consequentemente,
um aumento da dependência das importações ( 1).

2.3.
O regime de apoio à produção de forragem seca
actualmente em vigor (2) previsto pela OCM para os países
produtores, associado a condições climáticas e de solo favoráveis, permitiu em alguns Estados-Membros o desenvolvimento
de uma economia assente no cultivo da luzerna, que tem os
seus principais agentes (agricultores e indústrias) no meio rural
e mantém mais de 15 000 empregos na UE. Além disso,
permite obter uma proteína vegetal de alta qualidade que ajuda
a fazer frente ao défice destas matérias de que padece a União
Europeia. O clima de algumas regiões do Sul da Europa
permitiu gerar importantes poupanças energéticas por unidade
de produto, devido à humidade comparativamente inferior
que alcança a forragem no campo após o corte, graças a
técnicas como a pré-secagem. Estas poupanças somam-se às
que gera a luzerna como cultura permanente com reduzida
necessidade de trabalho e de adubos azotados. Importa
assinalar que, graças a países como a Espanha, se cobriu a
quantidade máxima garantida europeia, assegurando a sua
continuidade. Não obstante, é conveniente proceder às reformas oportunas para aproveitar o potencial de poupança
energética que as condições naturais do Sul da Europa
permitem, sem que por isso haja que pôr em risco os efeitos
positivos desta actividade.

2.2.
No parecer de Janeiro de 2002, o CESE chamou a
atenção para a importância das proteínas na alimentação dos
animais e apontou o desfasamento entre as necessidades da
União Europeia em proteínas vegetais e o potencial de
produção ( 1). No âmbito ainda desse mesmo trabalho, salientou

2.4.
Para aproveitar ao máximo o potencial produtivo da
União e o orçamento destinado ao sector, convém continuar
com a política de corresponsabilidade no referente ao cálculo
da ultrapassagem de quantidades máximas garantidas. Só no

( 1) Parecer do CESE «Relançamento de um plano de acção para as
proteínas vegetais a nível comunitário», JO C 80 de 3.4.2002,
p. 26-34.

(2 ) 38,64 EUR/t para a forragem seca ao sol; 68,83 EUR/t para a
forragem seca por meios mecânicos.
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caso de ser ultrapassada a quantidade garantida europeia
se devem penalizar os Estados-Membros que excedam as
quantidades nacionais respectivas.

3.

3.1.

Possível impacto da modificação da organização de
mercado no sector das forragens secas

Consumo de energia na produção

3.1.1.
De um ponto de vista ambiental, é inquestionavelmente positivo que a diferenciação das ajudas em função do
processo de secagem desapareça em favor de uma ajuda única.
Na secagem por meios mecânicos, 40 % dos custos globais de
produção correspondem aos custos da energia para aquecimento. Apenas 8 % das instalações de secagem na União
Europeia trabalham com matérias-primas renováveis; em
contrapartida, 92 % continuam a utilizar combustíveis fósseis.
As emissões de poluentes atmosféricos têm consequências
para a saúde das pessoas, que se manifestam pelos sintomas
habitualmente associados ao smog, embora nas zonas rurais
este efeito seja menos acentuado dada a menor concentração
de poluentes. Além disso, estas emissões contribuem para o
efeito de estufa, causa das alterações climáticas. Convém, por
isso, reorientar as ajudas à transformação da forragem para
potenciar a poupança de energia e promover a substituição
dos combustíveis fósseis por energias renováveis, como se vem
fazendo já em proporção importante com a evaporação
artificial. As emissões olfactivas tornam a secagem da forragem
por meios mecânicos ainda mais problemática. Para além
disso, em alguns Estados-Membros a irrigação necessária para
a produção de forragens secas suscita dúvidas do ponto de
vista ecológico e económico.

3.2.
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3.3. Consequências ecológicas

3.3.1.
O agricultor deve retirar um rendimento adequado
do cultivo de plantas destinadas à produção de forragens
secas. Só assim se poderão salvaguardar os efeitos ecológicos
positivos das culturas forrageiras. O coberto vegetal contínuo
impede a erosão dos solos e, em muitas regiões da Europa,
garante um aproveitamento de zonas desfavorecidas consentâneo com as condições de mercado, reforçando, desse modo, a
situação social da agricultura tradicional. No parecer sobre as
proteínas vegetais, o Comité afirmava claramente que o cultivo
de plantas forrageiras é muito importante para manter a
estrutura dos solos e para o desenvolvimento sustentável
da agricultura ( 2). Esse tipo de culturas desempenha, por
conseguinte, um papel importante na protecção do ambiente
e no equilíbrio das actividades no espaço rural (2) e deverá
poder continuar a desempenhá-lo no futuro.

3.4. Mercado mundial

3.4.1.
O mercado mundial continuará a estar disponível
para o comércio de proteínas vegetais. O Comité já salientou
em outra ocasião que o objectivo não é produzir na União
tudo aquilo de que ela precisa ( 2). Importa recordar que as
proteínas vegetais utilizadas como forragens na UE consistem,
em 70 %, em soja importada. A base da produção de
forragens secas deve, no entanto, ser garantida pela produção
comunitária, o que, nas condições actuais, só é possível com
um sistema de apoio financeiro. Percentagens elevadas de
forragens secas importadas e a presença de organismos
geneticamente modificados suscitam, todavia, mais dúvidas do
que, por exemplo, as forragens secas produzidas localmente.

Consequências para o emprego

3.2.1.
Em toda a Europa, cerca de 15 000 pessoas trabalham a tempo inteiro em empresas de secagem, bem como em
actividades a montante e a jusante. O número de empregados
em instalações de secagem propriamente ditas deverá ser, por
conseguinte, inferior. De um modo geral, as empresas celebram
contratos com os produtores, garantindo assim não só a
produção mas também a transformação.
3.2.2.
Os produtores europeus de forragens secas temem,
no entanto, que as cerca de 350 unidades de produção se
vejam obrigadas a cessar a actividade se não lhes for fornecida
matéria-prima suficiente por força da nova regulamentação.
No futuro, as negociações contratuais é que ditarão principalmente até que ponto as empresas de transformação conseguirão obter pleno rendimento com preços de compra das
matérias-primas competitivos. Os empresários precisam de ser
apoiados na aquisição das competências necessárias para
adaptar as respectivas empresas às novas condições ( 1).
( 1) Livro Verde «Espírito Empresarial na Europa», COM(2003) 27
final, p. 27.

4. Produção comunitária de forragens secas: Rumo a
uma produção sustentável

4.1.
Na campanha de 2001/2002, foram produzidas
4 800 000 toneladas de forragens secas (3); o conjunto do
sector das forragens a nível da UE representa um volume de
200 000 000 toneladas. As quantidades produzidas nos vários
Estados-Membros variam consideravelmente em função das
condições climáticas (4).

(2 ) Parecer do CESE «Relançamento de um plano de acção para as
proteínas vegetais a nível comunitário», JO C 80 de 3.4.2002,
p. 26-34.
(3 ) CIDE, Dossier d’information, Les enjeux de la luzerne face à la
réforme de la PAC, p. 13 (Dossier de informação, «O cultivo da
luzerna à luz da reforma da PAC»).
(4 ) A quantidade máxima garantida na Áustria é de 4 400 toneladas
e na França de 1,6 toneladas.
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4.2.
Foi sobretudo a secagem artificial de forragens frescas
que suscitou críticas no passado (1). A Comunidade deve
obrigar os Estados-Membros a introduzirem controlos oficiais
na alimentação animal, que aumentem a eficácia das medidas
de controlo e permitam medidas de execução mais rigorosas.
A assistência e a cooperação entre as administrações devem
passar a ser obrigatórias. Além disso, devem ser criadas
as condições financeiras que permitam tomar as medidas
destinadas a melhorar a segurança da alimentação animal,
sendo a frequência dos controlos determinada em função do
risco. Há que contar com um risco elevado na produção de
forragens secas devido aos numerosos abusos a que o processo
térmico dá azo. Assim, a segurança dos alimentos para animais
deve ser sinónimo de segurança alimentar.

4.3.
De futuro, a Comunidade não deverá encorajar métodos de produção que não estejam comprometidos com a
sustentabilidade social, ecológica e económica. Isso significa
que os produtores de forragens secas deverão rever a eficiência
energética e a segurança das suas instalações.

4.4.
Nos últimos vinte anos, os produtores de forragens
secas por meios mecânicos conseguiram uma redução de 50 %
no consumo de energia (2). Há que prosseguir nesta via com
determinação, de modo a garantir uma produção sustentável
de forragens secas.

5.

Medidas destinadas a pôr em prática uma produção
sustentável de forragens secas: pretensões do CESE

5.1.
A actual estrutura de custos das empresas de secagem
assenta num substancial apoio comunitário à produção (ver
ponto 1). O Comité acolhe favoravelmente o reequilíbrio dos
apoios propostos dentro do sector, pois ele tem em conta os
dois vectores envolvidos, a produção e a transformação.

5.2.
As empresas que produzem forragens secas por meios
mecânicos devem continuar a estar em condições de manter a
produção de forragens secas. Deve ser possível também de
futuro preservar a produção de proteínas vegetais, de modo a
assegurar uma relativa independência da agricultura europeia
em relação à produção do mercado mundial.

( 1) Na Alemanha (Estado da Turíngia), uma instalação de secagem
produziu e vendeu 250 toneladas de forragens contaminadas com
dioxinas devido a uma avaria técnica, o que foi detectado no
decurso de um controlo oficial sobre a alimentação animal — ver
relatório de 19 de Fevereiro de 2003 do Ministério Federal de
Defesa do Consumidor, Alimentação e Agricultura.
( 2) CIDE, Dossier d’information, Les enjeux de la luzerne face à la
réforme de la PAC, p. 20 (Dossier de informação, «O cultivo da
luzerna à luz da reforma da PAC»).
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5.3.
Para que as explorações agrícolas possam garantir a
produção é necessário que as empresas de secagem lhes
assegurem o escoamento. Só assim é que a agricultura europeia
poderá tirar proveito de forma consistente do importante
impacto ecológico do cultivo de proteaginosas.

5.4.
Para receberem ajudas futuramente, as empresas transformadoras terão de rever a eficiência energética das suas
instalações e instalar tecnologia de poupança de energia,
aumentando a sua competitividade através da redução dos
custos energéticos. São evidentes as implicações ambientais e
laborais que se podem esperar destas medidas.

5.5.
A instalação nas empresas de secagem de tecnologia
de aquecimento e de transformação respeitadora do ambiente
permitirá salvaguardar e criar postos de trabalho, mesmo
nos sectores conexos. Neste contexto, dever-se-á recordar
às empresas a responsabilidade social que lhes incumbe
precisamente quando é chegado o momento de tomarem
decisões económicas de forma autónoma.

5.6.
A Comunidade deveria fazer depender a autorização
nacional necessária para que as unidades de secagem possam
ter direito às ajudas, entre outros, dos critérios de segurança de
emprego e de respeito do ambiente.

5.7.
O CESE propõe a criação de um regime de ajuda às
empresas de secagem que recompense o baixo consumo de
energia, o mesmo é dizer que a elegibilidade à ajuda à
transformação dependeria de o consumo de energia na produção ser tão baixo quanto tecnicamente possível. O Comité
apela, neste contexto, à Comissão para que conceda às
empresas um período transitório para que possam adaptar a
sua tecnologia e, desse modo, utilizarem o seu potencial
inovador para reduzir o recurso a combustíveis fósseis. Esse
período transitório poderia corresponder à fase inicialmente
prevista da modulação degressiva até 2008. Contudo, tal
adaptação só será considerada pelas empresas se elas puderem
contar com um regime de ajudas orientado para a sustentabilidade ambiental e vigente por um período mais alargado. Para
a maior parte das empresas, um regime de ajudas limitado a
um período de 4 anos levará, não a uma reconversão, mas sim
a uma paragem da produção.

5.8.
As instalações obsoletas, com elevado consumo de
energia, deverão deixar de receber ajudas após o período de
transição. No caso das tecnologias poluentes, a ajuda pode ser
suprimida no final desse período.

5.9.
O regime de ajuda deveria beneficiar sobretudo as
empresas que renunciassem à utilização de combustíveis
fósseis e optassem nas suas instalações por energias renováveis.
As ajudas deveriam também ter em conta as formas mistas de
utilização de energia (por exemplo, 2/3 de gás natural e 1/3 de
energia eólica) e recompensar a parte de energia renovável
com um prémio à transformação mais elevado.
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5.10.
Com o objectivo de apoiar esses métodos sustentáveis
de produzir forragens secas, o regime que prevê reduzir
progressivamente a ajuda até à sua eliminação total deveria ser
substituído por um outro que recompensasse o baixo consumo
de energia.
5.11.
A regulamentação proposta não garante que o sector
das forragens secas continue a ser um elemento estrutural das
zonas rurais, pois as possíveis economias incentivadas pela
supressão das ajudas tanto à forragem desidratada como à
secagem ao sol não seriam suficientes para compensar a
perda de receitas da indústria quando se mantém um preço
remuneratório aos agricultores. A reforma da OCM é a ocasião
para melhorar o abastecimento comunitário de proteína
vegetal, o balanço ambiental e o equilíbrio entre os agentes do
sector ao mesmo tempo que se estabelece um quadro normativo duradouro. Para tal, é necessário que todos os implicados
cooperem, para que o abastecimento da UE em proteínas
vegetais possa ser regularizado de modo sustentável. A proposta formulada é insuficiente, porque suprime o principal
instrumento de que dispõe a OCM actual em vez de adaptá-lo
aos objectivos definidos. No entanto, perante a diversidade de
problemas, desafios e objectivos sociais envolvidos na produção de forragens secas, importa apontar perspectivas exequíveis para os métodos comprovados, que garantam um futuro
à agricultura europeia.
5.12.
Há que não perder de vista que os pastos e os cultivos
forrageiros para consumo directo do gado constituem sistemas
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óptimos do ponto de vista do balanço energético, do bem-estar dos animais, da segurança e soberania alimentares, pelo
que o Comité sugere que se estudem medidas para os incentivar
e proteger na suas diferentes variantes. O aproveitamento
das pastagens, em particular associadas ao pastoreio, deve
continuar a ser o motor de uma produção de leite e de carne
respeitadora do bem-estar dos animais e sustentável. O facto
de a política de ajudas ter, até à data, penalizado as pastagens,
a par da organização comum de mercado no sector das
forragens, contribuiu para a sua constante redução. A política
agrícola comum deve promover uma exploração dos solos
económica e ecologicamente rentável e pôr fim à penalização
das leguminosas forrageiras, potenciando o aproveitamento
dos seus benefícios. A secagem das culturas forrageiras é,
porém, um sistema tradicionalmente utilizado para exportar
excedentes de umas épocas para outras, sistema que se adapta
sobremaneira às condições agro-climáticas de certas regiões
europeias. A desidratação permite, agora, aproveitar ao
máximo as vantagens agronómicas e nutricionais da luzerna
como aporte de proteína e fibra para o gado. A produção de
forragens secas continuará a ser indispensável independentemente do modo de criação, na medida em que as explorações
agrícolas não podem ser auto-suficientes no que respeita
àquelas. Acresce que os principais produtores de forragens
secas se encontram no sul da Europa, não podendo desenvolver
a sua produção de leite em zonas de pastagem, devido às
limitações impostas pelo clima. Devido à diversidade de
condições climáticas, dever-se-á criar um equilíbrio na produção de forragens secas entre o Norte e o Sul da Europa.

Bruxelas, 14 de Maio 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 Conselho que altera o Regulamento (CE) n. o 1255/1999 que
estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos»
(2003/0011 (CNS)), e

—

a «Proposta de Regulamento do Conselho que institui uma imposição suplementar no sector
do leite e dos produtos lácteos» (2003/0012 (CNS))
(COM(2003) 23 final — 2003/0011 + 0012 (CNS))
(2003/C 208/12)

Em 10 de Fevereiro de 2003, o Conselho Europeu decidiu, nos termos do n.o 1 do artigo 37.o do Tratado
que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre as propostas
mencionadas.
A Secção Especializada de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida da preparação dos
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 25 de Abril de 2003, sendo relator Bernd Voss.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu aprovou, por 77 votos a favor, 13 votos contra e 17 abstenções, o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1.
Com o Regulamento (CEE) n.o 804/68 do Conselho foi
introduzida a organização comum de mercado no sector do
leite e dos produtos lácteos. Os instrumentos de mercado
essenciais são os preços comuns, a intervenção estatal e a
armazenagem privada, apoios ao consumo interno e restituições à exportação, bem como o regime de quotas leiteiras
introduzido em 1984, ano de grandes excedentes no sector
comunitário do leite; o objectivo do referido regime é o apoio
aos preços ao produtor e, simultaneamente, a limitação da
produção e das despesas.
1.2.
Apesar do retrocesso das empresas leiteiras, as explorações de gado leiteiro, desde a introdução do regime de
quotas, mantiveram-se estáveis nas zonas desfavorecidas. De
acordo com o Eurostat, quase 50 % das empresas leiteiras
localiza-se nas zonas desfavorecidas e a percentagem do gado
leiteiro ronda os 38 %.
1.3.
No quadro da reforma da Política Agrícola Comum, de
Março de 1999 pelo Conselho Europeu de Berlim, decidiu-se,
para o sector do leite, prorrogar o regime de quotas leiteiras
até 2008, descer os preços de intervenção em 15 % a partir da
campanha 2005/2006, introduzir pagamentos directos e, a
partir de 2005, aumentar a quota em cerca de 2,4 %. Em
2000, 0,9 % do montante da quota comunitária já foi
distribuído adicionalmente em alguns Estados-Membros. Além
disso, no âmbito da revisão intercalar, a Comissão Europeia
foi incumbida de elaborar um relatório sobre o impacto da
reforma e de apresentar propostas para o sector do leite após
2008.
1.4.
Em 10 de Julho de 2002, a Comissão, num relatório
sobre as quotas leiteiras (SEC (2002) 789 final), apresentou
quatro opções como base da revisão intercalar:

Opção 1: manutenção das medidas da Agenda 2000 até 2015
(nenhuma reforma para além desta data);
Opção 2: repetição da abordagem da Agenda 2000 (nova
descida dos preços de intervenção e novo aumento de quotas
em cerca de 3 %);
Opção 3: introdução de um regime de quotas bi-faseado (quota
A reduzida em extensão para o mercado comunitário, bem
como quota C ilimitada para a produção a condições de
mercado mundial);
Opção 4: abolição da quota em 2008 e nova descida dos
preços de intervenção em cerca de 25 %.

1.5.
Mais de metade das 1,7 milhões de explorações
de bovinos contêm gado leiteiro (1997). Se incluirmos a
transformação, o sector do leite emprega cerca de 2 milhões
de pessoas. Na maioria dos Estados-Membros e no conjunto
da UE, a produção de leite é a actividade agrícola mais
importante. Ao nível da UE, só o sector do leite é responsável
por aproximadamente 14 % do valor total da produção
agrícola. Desse valor, cerca de 38 000 milhões de EUR situam-se ao nível da produção e cerca de 80 mil milhões EUR no
sector da transformação. Nas regiões de pastagens, 80 % do
valor acrescentado agrícola provêm da produção de leite.

1.6.
Historicamente, grande parte da diversidade dos terrenos cultivados na Europa deve-se às explorações bovinas e ao
aproveitamento para pastagens. Tanto a diversidade regional
do solo e do clima, como as diferentes formas de utilização e
de exploração conduziram a uma grande variedade dos
terrenos cultivados. Os vitelos, apesar de grandes consumidores de ração, são os que mais necessitam de pasto na Europa
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Central. A grande percentagem de explorações de gado leiteiro
geridas em termos ecológicos em alguns países comprova a
grande importância ambiental da criação de gado leiteiro.

1.7.
Uma outra característica distintiva da Europa é a
grande variedade de produtos lácteos regionais associada ao
gado leiteiro, que, além disso, é de grande qualidade. A
produção e a transformação de leite europeias recorre a um
elevado nível tecnológico.

1.8.
Em termos económicos, há uma forte ligação entre as
explorações de gado leiteiro e a produção de carne de vaca.
Uma quebra de interesse pela criação bovina (p. ex., devido a
uma descida de preços ou a uma dissociação de prémios) terá
como efeito pressionar os preços dos vitelos e fará baixar os
rendimentos dos produtores de leite.

2.

Conteúdo das propostas de revisão

2.1.
A Comissão propõe a manutenção da regulamentação
das quotas leiteiras para além de 2008, até à campanha de
2014/2015.

2.2.
Deve ser mantido o método adoptado em 1984, que
consiste na aplicação de uma imposição sobre as quantidades
de leite, recolhidas (115 % do preço indicativo) ou vendidas
directamente, que excedam um determinado limiar de garantia.
A este respeito, é estabelecido, para cada Estado-Membro, um
montante específico de garantia total com um teor de matéria
gorda de referência.

2.3.
As reformas estabelecidas na Agenda 2000 deverão
ser antecipadas um ano, para 2004/2005, dado que estão
disponíveis recursos orçamentais imprevistos para a reforma
do mercado leiteiro.

2.4.
Com base na opção 3 do relatório sobre quotas
leiteiras, as quotas leiteiras nacionais dos Estados-Membros
deverão ainda, em 2007 e 2008, ser aumentadas em 1 %.

2.5.
O corte unitário dos preços de 15 % previsto originalmente (redução de 5 % por ano em três fases) será substituído
por cortes assimétricos dos preços de intervenção ao longo de
cinco anos. No seu conjunto, esta redução de 35 % dos preços
da manteiga e de 17,5 % dos preços do leite em pó desnatado
corresponde a uma redução global de 28 %, em cinco anos,
dos preços indicativos comunitários no sector leiteiro, ou seja,
os actuais 30,98 cent/kg descerão para 22,21 cent/kg.

2.6.
A Comissão propõe o limite máximo de 30 000 toneladas para as compras de intervenção de manteiga. Acima
desse limite, a compra poderá terá lugar através de concurso.
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2.7.
Em 2007 e 2008 atribuir-se-á aos produtores de leite
uma compensação parcial pelas reduções dos preços através
de pagamentos directos. A compensação parcial pela redução
do preço passará de 0,575 cent/kg, em 2004, para 2,874 cent/
/kg, em 2008.
2.8.
Adicionalmente, limites máximos nacionais para o
leite poderão ser transferidos para as quantidades de referência
individuais ou, então, pagos de outra forma. Deste modo, em
2008, o valor dos pagamentos compensatórios rondará os
4,17 cent/kg leite, o que corresponde a uma compensação
parcial de apenas 50 %.
2.9.
Desde o início da reforma (2004) dever-se-á proceder
à dissociação das ajudas directas e ao seu pagamento por
exploração e superfície. Toma-se por base o total dos prémios
já atribuídos à exploração.
2.10.
Ao contrário do que sucede noutras áreas de mercado,
a data de referência para calcular o montante dos prémios para
o sector do leite não se situa no passado, mas, antes, no futuro
(31 de Março de 2004).

3. Observações na generalidade
3.1.
Os custos médios de produção para o leite situam-se,
na UE, nos 30-35 cent/kg, podendo, no entanto, ultrapassar
os 45 cent/kg, consoante os factores de localização, o clima, a
estrutura agrícola e o custo de quota. O favorecimento
unilateral do preço das forragens para as superfícies de terras
aráveis, que se vem verificando desde 1992, distorce a
concorrência. Em relação às explorações de terras aráveis, a
concessão de prémios à cultura de milho para ensilagem tem
até hoje prejudicado, em termos de preços das forragens, as
explorações ocupadas por pastagens.
3.2.
Em diversos pareceres sobre a multifuncionalidade e
sobre o modelo agrícola europeu, o CESE referiu a importância
da produção de leite ( 1). As exigências da sociedade e, sobretudo, do consumidor comunitário no que se refere à qualidade
do produto e às condições de produção, bem como a garantia
do nível de produção requerem um apoio especial à produção
de leite através da protecção face ao exterior.
3.3.
O CESE defende a proposta da Comissão de prorrogar
o regime de contingentação do leite para além de 2008, pois
o abandono do regime de quotas teria por consequência o
aumento da produção e uma incalculável descida de preços.
Embora, em parte, os gastos (para arrendamento de quotas)
baixassem muito, os rendimentos dos produtores sofreriam
uma forte diminuição e o número de tarefas aumentaria, pois,
em especial nas zonas de pastagens, não há alternativas
económicas à produção de leite. Tal teria consequências

(1 ) JO C 368 de 20.12.1999, p. 76-86.
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devastadoras no que se refere aos objectivos de uma agricultura
exercida na totalidade do território e, em especial, da conservação das superfícies ocupadas por pastagens, importante para
a protecção da natureza.
3.4.
O CESE constata que apenas 6 % da produção de leite
mundial é comercializada nos chamados mercados mundiais.
É verdade que, em termos gerais, a procura de leite e produtos
lácteos aumenta ligeiramente. Todavia, o chamado mercado
mundial, à data com um volume anual de negócios de
aproximadamente 30 milhões de toneladas, tem uma capacidade de absorção muito limitada. As diferenças de custos de
produção e imposições estão na origem da situação de
desvantagem da produção de leite comunitária em relação à
de algumas regiões (p. ex. Oceania e América do Sul), de tal
modo que são estas últimas que, cada vez mais, abastecem o
mercado mundial de mercadorias de massa. Restam à UE
mercados em crescimento em segmentos de elevada qualidade.
3.5.
O CESE não está de acordo com a Comissão em relação
à crescente capacidade de absorção dos mercados nacionais e
internacionais para os produtos lácteos europeus. Ao contrário
da apreciação feita pela Comissão o mercado está, antes,
fortemente limitado devido:
—

ao aumento da oferta de produtos lácteos que se regista a
nível mundial;

—

à fraca procura resultante de um menor aumento do
poder de compra;

—

à estabilização do crescimento da procura de queijo
depois de ultrapassada a crise de BSE;

—

à evolução negativa da procura, atribuível às turbulências
económicas mundiais após 11 de Setembro de 2001;

—

à situação de desvantagem das exportações da UE resultante da forte posição do euro em relação a outras
moedas;

—

às subvenções à exportação de regiões com produção
excedentária;

—

às restrições a importações de importantes parceiros
comerciais, como a Rússia e os EUA;

—

às distorções da concorrência produzidas por organizações de comercialização de leite (Nova Zelândia) ou
por medidas fiscais (EUA).

4.

Observações na especialidade

4.1.
No entender da Comissão, a redução do preço indicativo em 28 % justifica um aumento da quantidade de referência
total para o leite após cada uma das reduções de preço, a fim
de acompanhar a tendência prevista para o consumo e de
evitar perturbações do mercado dos produtos lácteos.
A este respeito, o CESE constata que:
—

No passado, o preço de intervenção do leite servia de
ponto de orientação para os preços do leite pagos. Em
média, situavam-se cerca de 10 % acima destes últimos.
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Na procura do consumidor, os produtos lácteos não são
elásticos. Não é realista partir do princípio de que, perante
um claro aumento global — 4,4 % — da quantidade dos
direitos fornecedores, a descida de preço corresponda
apenas a metade da descida do preço de intervenção.
—

O facto de a expansão das quotas e a descida de
preços de intervenção se verificarem em paralelo com as
negociações de preços anuais entre os fabricantes de
lacticínios e o comércio alimentar equivale a um apoio à
estratégia de dumping das cadeias retalhistas de desconto.
O preço de intervenção torna-se, assim, modelo de
orientação para as descidas de preços, deixando de exercer
a sua função de rede de protecção.

—

A compensação de preços estabelecida a partir de 2004/
/2005 só pode compensar cerca de metade da baixa de
preços. Rejeita-se esta situação, dados os numerosos
postos de trabalho pelos quais as empresas de fabrico de
leite (PME) são responsáveis e a importância multifuncional do sector. O valor das compensações no sector
do leite deve reger-se obrigatoriamente pelo nível actual
(cerca de 90 %) dos pagamentos observados nos cereais e
carne de bovino.

4.2.
O armazenamento de produtos lácteos excedentários
na intervenção e a exportação subvencionada aos produtos
lácteos em países extra-comunitários originam custos e são
postos em causa pela sociedade. Simultaneamente, regista-se
no mercado único comunitário uma estagnação da procura de
manteiga e um ligeiro aumento da procura de queijo e
produtos frescos. Por esta razão, o CESE considera que não é,
de modo nenhum, justificável a proposta da Comissão de
expansão de quantidades leiteiras para 2007 e 2008 em 1 %
por ano. Ao mesmo tempo, a opção pelo aumento das quotas
estabelecido na Agenda 2000 não é justificável em termos de
política de mercado. Com base nas conclusões de Berlim,
dever-se-ia, antes, aplicar o aumento de quotas já fixado
apenas quando o mercado estiver em condições de receber as
respectivas quantidades sem subvenções.
4.3.
A redução da intervenção para a manteiga para
30 000 toneladas e a sua limitação no tempo, bem como a
possibilidade de novos armazenamentos privados, já não
correspondem às exigências de um apoio aos preços. A
consequência seria uma queda dos preços ao produtor para
um nível claramente abaixo do nível do preço de intervenção.
Por outro lado, a intervenção ilimitada poderá dar origem,
em situações de mercado desfavoráveis como a actual, a
intervenções de grande alcance que sobrecarreguem o mercado
durante muitos anos. Assim, o CESE insta a Comissão a
introduzir na sua política de mercado do leite, enquanto
componente fixa, o instrumento de uma adaptação flexível de
quantidades. No caso de intervenções crescentes, deve surgir
automaticamente uma adaptação; no caso de intervenções
reduzidas, poderá recorrer-se ao aumento das quotas. Os
limiares de preços para importantes produtos derivados do
leite deveriam ser um outro indicador para o ajustamento das
quantidades. Deste modo, é possível conciliar os interesses dos
produtores de leite, dos consumidores, dos contribuintes e da
indústria do leite.
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4.4.
O CESE constata que a aplicação dos planos da
Comissão (aumento da quantidade e diminuição de preços) faz
aumentar os custos orçamentais das compensações para o
leite, até 2013, para, provavelmente, 4 895 milhões de EUR.
No que se refere às medidas relacionadas com o mercado, ou
seja, restituições à exportação, armazenagem pública e privada
e ajudas internas, a Comissão prevê que sejam necessários
1 328 milhões de EUR em 2013, em contraste com os actuais
2 360 milhões de EUR. O mercado do leite reformado custaria
à UE, em 2013, cerca de 4 mil milhões de EUR a mais.
Adicionalmente, os produtores de leite europeus perdem, por
ano, 4 a 5 mil milhões de EUR de rendimento.
4.5.
O CESE encara com grande preocupação o prazo de
referência proposto (1999-2001) no documento Harbinson (1)
para a supressão da categoria azul (blue box), ambicionada pela
OMC. Visto que, nesta altura, as compensações para o leite
não existiam, devendo apenas ser pagas de futuro, há grande
probabilidade de serem suprimidas.
4.6.
O CESE rejeita as drásticas descidas de preços e a
compensação de cerca de 50 % através de prémios. Chama a
atenção para o facto de outras compensações oferecerem 90 %
da descida de preços. Em especial devido à grande importância
multifuncional da produção de leite, o Comité entende que é
justa a igualdade de tratamento. Em zonas extremamente
desfavorecidas (zonas de montanha, por exemplo), é necessário
introduzir uma compensação através do segundo pilar.
4.7.
O CESE lembra que, com base nas conclusões de
Berlim, já se assistiu, em alguns países, à expansão das
quantidades de leite comunitárias em 0,9 %. Actualmente, estas
quantidades exercem pressão sobre os preços ao produtor, não
tendo os produtores de leite recebido qualquer compensação.
4.8.
O CESE teme que as propostas da Comissão sobre a
reforma do mercado do leite tenham como consequência
consideráveis mudanças estruturais no espaço rural comunitário. Não se percebe como o segundo pilar da PAC poderá
corrigir os danos no espaço rural que a reforma do mercado
do leite provocará. A dotação financeira do segundo pilar
agravar-se-á. Assim, em 2013, a Europa disporá, adicionalmente, de apenas 1 481 milhões de EUR para o desenvolvimento rural, incluindo a modulação e a degressividade.
Todavia, só a Polónia receberá, por ano, 0,9 mil milhões de
EUR para o desenvolvimento rural.
4.9.
No entender do CESE, as propostas da Comissão têm
como consequência que a produção de leite nas zonas de
pastagem e em regiões desfavorecidas virá, também de futuro,
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a sofrer desvantagens concorrenciais agravadas. A Comissão,
na sua proposta legislativa, conclui que, devido ao efeito
ambiental positivo, importa promover a manutenção das
pastagens permanentes, tendo em vista evitar a sua conversão
maciça em terras aráveis. Com a proibição de revirar o solo
das pastagens a partir de 31 de Dezembro de 2002 a Comissão
pretende, no quadro das medidas de ecocondicionalidade
(cross-compliance), estabelecer uma utilidade. Todavia, sem
valor acrescentado, a proibição de revirar o solo não retirará
qualquer proveito das superfícies ocupadas por pastagens.
Uma possibilidade seria a de a Comissão permitir aos Estados-Membros executar nivelações de prémios regionais. Os nivelamentos regionais dos prémios podem, todavia, levar a que os
produtores de leite em regiões com uma proporção de
pastagens acima da média obtenham vantagens concorrenciais
face aos produtores de leite das regiões com uma proporção
de pastagens em média reduzida, como é frequentemente o
caso nas regiões alpinas. Recomenda-se, assim, à Comissão
que aperfeiçoe a sua proposta em atenção às diferenças de
situação entre os Estados-Membros, de modo a possibilitar
uma repartição mais justa dos prémios.

4.10.
Se, de futuro, a política de comércio mundial levasse
a UE a optar pela via das descidas de preços e das compensações
dissociadas, deveriam os prémios de compensação para o leite
ser dissociados do mesmo modo.

4.11.
O CESE atribui especial importância ao instrumento
do regime de quotas leiteiras, na medida em que oferece valor
acrescentado regional. Neste contexto, o CESE solicita à
Comissão que melhor especifique o anexo 4 das medidas
horizontais.

4.12.
A especificação e o objectivo da reserva nacional é
conveniente. Todavia, faltam os requisitos mínimos ao seu
montante. Há que criar uma definição dos chamados «critérios
objectivos», de acordo com os quais é distribuída a quota
nacional, para que os objectivos de uma política estrutural se
tornem claros (p. ex. estímulo aos jovens agricultores).

4.13.
A data de 31 de Março de 2004 para a fixação dos
prémios para o sector do leite situa-se no futuro. O CESE faz
notar que esta regulamentação originará especulação no
mercado de quotas. Os produtores de leite mais pequenos,
que, perante a provável descida dos preços não vêem quaisquer
possibilidades de futuro, tentarão vender os direitos fornecedores ao preço mais elevado possível. A mudança estrutural
agudizar-se-á. Perder-se-ão valiosos postos de trabalho em
pequenas e médias empresas.

4.13.1.
O fim da subvenção da compra de quotas é, em
termos estruturais e de política orçamental, conveniente.
( 1) OMC — Sessão especial do Comité Agrícola. Negociações sobre
agricultura. Primeiro projecto de compromissos adicionais — TN/
/AG/W/1 — 17 de Fevereiro de 2003. O projecto foi revisto em
18.3.2003 (TN/AG/W/1/Rev. 1 — 18 de Março de 2003 (03-1585)).

4.14.
Visa-se a prevista redução assimétrica do preço de
intervenção do leite em pó desnatado e da manteiga. O CESE
entende que é igualmente conveniente rever a avaliação dos
apoios aos lípidos e às proteínas no sistema de preços.
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4.15.
As propostas horizontais representam uma oportunidade de equilibrar os interesses dos rendeiros e dos proprietários (suspensão até 5 anos de direitos aos prémios no caso de
não haver acordo entre rendeiros e proprietários).

5.

Conclusões

5.1.
A UE tem de dar segurança de planeamento aos
produtores de leite nas decisões políticas para além do
ano 2008. O CESE acolhe favoravelmente, por princípio, a
prorrogação do regime de quotas leiteiras até ao ano 2015. O
Comité receia, contudo, que, através das várias propostas da
Comissão, sejam postos em causa os objectivos de um regime
de quotas (regime de quantidade, rendimento garantido nas
zonas desfavorecidas, garantia de postos de trabalho no sector
do leite, redução orçamental).
5.1.1.
O CESE apela ao Conselho e à Comissão a que
introduzam um novo instrumento de adaptação flexível de
quantidades, que permita reagir às diferentes situações de
mercado.
5.1.2.
No momento presente, o CESE recusa, perante as
actuais condições de mercado, a fixação de expansão da
produção de leite nos anos 2007 e 2008.
5.1.3.
Além disso, o CESE, perante o aumento das intervenções, insta a Comissão e o Conselho a reverem a decisão sobre
a expansão de quantidades de 1,5 % com base nas conclusões
de Berlim. A expansão de quantidades só deveria ter lugar
quando a situação de mercado o permitisse.
5.2.
O CESE rejeita as propostas da Comissão sobre a
descida dos preços de intervenção, bem como a limitação
a 30 000 toneladas da intervenção no caso da manteiga.
Simultaneamente, insta a Comissão a, perante descidas de
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preços inevitáveis, aplicar as mesmas compensações (cerca de
90 %) atribuídas a outras organizações de mercado.
5.3.
Os instrumentos de mercado existentes, como subsídios, restituições e intervenções, devem ser aplicados apenas
como formas de apoio ao mercado. Deveriam ser permanentemente avaliados na sua eficácia e sofrer as adaptações necessárias.
5.3.1.
Para explorações situadas em zonas extremamente
desfavorecidas haveria que desenvolver e adaptar instrumentos
adicionais de apoio no âmbito do segundo pilar da PAC.
5.4.
O CESE atribui especial importância à produção de
leite em superfícies de pastagem. Por esta razão, considera
urgente eliminar as desvantagens competitivas unilaterais
destas zonas, resultantes da reforma agrícola de 1992. Para tal,
é indispensável a compensação de prémios no âmbito do
primeiro pilar da PAC.
5.5.
O CESE insta a Comissão a impor com a maior
brevidade, nas negociações da OMC, uma protecção de
qualidade face ao exterior para o leite e os produtos lácteos, de
forma a defender a valiosa produção interna e o modelo
europeu de uma agricultura multifuncional.
5.6.
O CESE considera que a Comissão não avaliou suficientemente o impacto das propostas legislativas sobre o leite.
Faltam, sobretudo, análises do impacto sobre os sectores
afectados, bem como a coerência com os objectivos das
diferentes áreas políticas comunitárias afectadas. Têm de ser
apresentadas as eventuais possibilidades e custos necessários
para fazer face às consequências negativas provocadas pela
reforma. De particular importância são os efeitos exercidos no
mercado de trabalho, o número e a estrutura das pequenas e
médias empresas, áreas económicas a montante e a jusante e o
meio-ambiente. Os resultados dos estudos de impacto divulgados até aqui comprovam os receios do CESE.

Bruxelas, 14 de Maio 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 999/2001, no que se refere ao
alargamento do período previsto para as medidas de transição»
(COM(2003) 103 final — 2003/0046 (COD))
(2003/C 208/13)
Em 14 de Março de 2003, o Conselho da União Europeia decidiu, ao abrigo do disposto no artigo 251.o do
Tratado que institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a
proposta supramencionada.
Incumbida da preparação dos trabalhos correspondentes, a Secção Especializada de Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Ambiente emitiu parecer em 25 de Abril de 2003, sendo relator Leif E. Nielsen.
Na sua 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico
e Social Europeu adoptou, por 110 votos a favor e 11 abstenções, o presente parecer.

1.

Contexto

1.1.
O Regulamento (CE) n.o 999/2001 ( 1) estabelece regras
para a classificação dos Estados-Membros, países terceiros e
regiões em diferentes categorias de risco como forma de
prevenção das encefalopatias espongiformes transmissíveis ( 2).
Essa classificação é efectuada pela Comissão com base em
informações fornecidas pelos países e regiões em causa, bem
como na avaliação feita pelo Comité Científico Director. O
resultado dessa avaliação é decisivo para definir os requisitos a
impor ao combate à EEB e à importação de animais vivos ou
de produtos de origem animal. Segundo o Regulamento, as
regras deviam ser aplicadas partir de 1 de Julho de 2001, com
um período de transição até 1 de Julho de 2003, data em que
se esperava que a classificação estivesse concluída.

indemnes de EEB. Além disso, não está ainda concluída a
avaliação científica dos países quanto a este risco, pois o
Comité Científico Director apenas deu o seu parecer final
sobre um terço dos países que o solicitaram.

1.3.
A proposta em apreço é uma nova tentativa da
Comissão de conseguir chegar a acordo com a OIE sobre a
determinação do estatuto de EEB com base no que a Comissão
considera deverem ser os requisitos de avaliação do risco,
como será, por exemplo, a utilização de «testes rápidos».
Simultaneamente, no restante período transitório a Comissão
deverá, por seu lado, concluir as avaliações científicas deste
risco.

2. Observações na generalidade
1.2.
Com a proposta em causa, a Comissão solicita um
prolongamento do período de transição por mais dois anos
para conclusão da referida classificação. Segundo a Comissão,
da avaliação da documentação dos países resultou a clara
necessidade de alterar os critérios em certos aspectos, a fim de
lograr uma classificação mais correcta, que melhor reflicta o
risco de EEB. Os critérios haviam sido estabelecidos pelo
Gabinete Internacional de Epizootias (OIE = Office international des épizooties). A UE propôs essa alteração ao OIE, mas
sem sucesso, já que, aparentemente, este organismo não
tenciona atender ao pedido para fornecer uma lista dos países

( 1) Regulamento (CE) n.o 999/2001 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 22.5.2001, que estabelece regras para a prevenção,
o controlo e a erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis (JO L 147 de 31.5.2001, p. 1).
( 2) A abreviatura EEB é utilizada para as encefalopatias espongiformes
bovinas («doença das vacas loucas») que, até ao presente, têm
sido a forma predominante das encefalopatias espongiformes
transmissíveis (EET).

2.1.
É desmoralizador para a actuação da UE que a Comissão e os Estados-Membros, por razões mais ou menos
aceitáveis, não cumpram os prazos fixados em conjunto. E
isso é especialmente verdade quando se trata do domínio da
veterinária e da saúde pública, que representa praticamente
metade dos textos comunitários dedicados ao mercado interno.
Tal fere a sensibilidade jurídica e inviabiliza a aplicação das
regras a outros intervenientes, como acontece, por exemplo,
no comércio com países terceiros.

2.2.
Sobretudo à luz do alargamento, a Comissão e os
Estados-Membros devem estar bastante mais conscientes da
necessidade de prazos realistas, que possam ser respeitados na
prática. Por seu lado, a Comissão tem necessariamente de estar
à altura da sua função de guardiã do Tratado perante os
Estados-Membros que não cumpram as regras da UE no devido
prazo, ou só o façam em parte. No entanto, a situação actual
exige um prolongamento do período de transição, mas é de
evitar voltar a adiar o prazo e a concomitante incerteza que
acarreta.
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2.3.
Constate-se que o prolongamento do referido período
não afecta o actual nível de protecção da saúde pública, uma
vez que as actuais medidas transitórias aplicáveis à remoção
das matérias de risco especificadas (MRE) e aos métodos de
abate serão mantidas quer na UE quer em relação a países
terceiros. Na ausência do prolongamento do período de
vigência destas medidas de transição, os Estados-Membros
deixariam de as dever cumprir.
2.4.
Além disso, é necessário estabelecer um diálogo permanente e construtivo entre o OIE e a UE, a fim de conseguir
maior conformidade entre as regras vigentes na UE e no plano
mundial. Uma mesma base científica para as avaliações
do risco, deverá igualmente permitir, mediante um diálogo
construtivo, chegar a acordo sobre regras comuns de gestão
do risco. Se tal não for possível, a UE deve assumir as
consequências e introduzir ela própria a regulamentação
necessária, independentemente das complicações que isso
causar na OMC no tocante ao comércio com países terceiros.
A falta de aceitação internacional ou a morosidade das
negociações não podem fazer retardar a aplicação das medidas
consideradas necessárias na actuação da UE.

3.

Observações na especialidade

3.1.
Quanto à avaliação geográfica do risco (Geographical
BSE Risk = GBR) levada a cabo pelo Comité Científico Director,
a Argentina, a Nova Zelândia e o Brasil estão classificados
como países indemnes de EEB (classe GBR I: «BSE free country
or region» = país ou região indemne de EEB), enquanto os
EUA, o Canadá e a Suécia estão registados como países com
probabilidades mínimas de risco de EEB (classe GBR II: «BSE
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presence is unlikely but not excluded» = presença de EEB
improvável, mas não excluída). Há, porém, motivo de inquietação se a avaliação do risco nos países terceiros não assentar
nos requisitos de investigação em vigor nos Estados-Membros,
entre os quais a recolha de amostras de animais para abate.
3.2.
Nessa situação, a Comissão deve encarar a possibilidade
de prosseguir quanto antes a classificação numa base jurídica
revista, visto que a actual é insuficiente e que, em qualquer dos
casos, será necessariamente alterada à luz dos novos dados.
3.3.
Os países candidatos à adesão estão todos colocados
na classe de risco dos Estados-Membros (classe GBR III: «BSE
presence is likely but not confirmed or confirmed at lower
level» = presença de EEB provável, mas não confirmada,
ou confirmada em reduzido grau). Ora, neste contexto, é
absolutamente urgente que os países candidatos sejam finalmente classificados até ao alargamento, de modo que os
aspectos de risco ligados ao comércio interno de animais vivos
ou de produtos de origem animal possam ser completamente
esclarecidos antes da adesão.
4. Conclusão
4.1.
Sem prejuízo do exposto, o CESE aprova esta proposta
de prolongamento do período de transição e recomenda que a
Comissão se esforce seriamente por convencer o OIE e por
clarificar a situação jurídica do combate à EET na UE. Em
qualquer dos casos, há que concluir o mais brevemente
possível a classificação dos países, passo igualmente necessário
para permitir a aplicação de novas medidas ao longo desse
processo.

Bruxelas, 14 de Maio 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 que estabelece a segunda fase de um programa de acção comunitário
(2004-2008) de prevenção da violência exercida contra as crianças, os adolescentes e as mulheres
e de protecção das vítimas e dos grupos de risco (programa Daphné II)»
(COM(2003) 54 final)
(2003/C 208/14)
Em 4 de Fevereiro de 2003, o Conselho 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 de Emprego, Assuntos Sociais e
Cidadania emitiu parecer em 2 de Abril de 2003, sendo relatora A. Davison.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 118 votos a favor e 2 votos contra, com 6 abstenções, o presente parecer.

1.

Introdução

1.1.
A Comissão propõe reconduzir e rever o programa
Daphné que visa prevenir e combater todas as formas de
violência exercida contra as crianças, os adolescentes e as
mulheres através de medidas de prevenção e de ajuda às
vítimas. O programa irá promover acções transnacionais
envolvendo redes multidisciplinares, intercâmbio de informações, acções de sensibilização e investigação. A Comissão
propõe igualmente a afectação de 15 % do orçamento a acções
complementares por sua própria iniciativa, designadamente
estudos, elaboração de indicadores, recolha de dados e seminários. Os novos Estados-Membros serão incluídos, estando
também associados os países do EEE, a Roménia, a Bulgária e
a Turquia. Em vista do alargamento e uma vez que actualmente
pouco menos de metade dos projectos apresentados viáveis é
objecto de financiamento, está previsto um aumento do
orçamento de cerca de 40 milhões de EUR.

1.2.
O Comité acolhe favoravelmente a recondução do
programa que sempre defendeu no passado. O CESE dá grande
importância aos direitos das crianças e das mulheres como
o demonstram vários pareceres que emitiu no passado,
nomeadamente sobre:

—

Programa de acção comunitário (Programa Daphné)
(2000-2004) relativo a medidas destinadas a prevenir a
violência exercida contra as crianças, os adolescentes e as
mulheres (1);

( 1) Parecer do CESE, JO C 169 de 16.6.1999.

—

A exploração das crianças e o turismo sexual ( 2);

—

Plano de acção comunitário plurianual para fomentar
uma utilização mais segura da Internet através do combate aos conteúdos ilegais e lesivos nas redes mundiais (2);

—

Programa para a protecção da infância na Internet ( 3);

—

Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres ( 4);

—

Um novo impulso à juventude europeia ( 5);

—

Política cultural europeia para as crianças ( 6)

1.3.
As acções de sensibilização e de divulgação neste
domínio são extremamente importantes, sendo o programa
Daphné muito pertinente a este respeito dado o seu efeito
multiplicador por toda a Europa. O Comité gostaria de
salientar que a violência contra as crianças e as mulheres não
é apenas uma questão de saúde e de preservação física, como
sugerido pelo documento da Comissão, mas também uma
questão de violação dos direitos humanos. É, por conseguinte,
uma questão de responsabilidade colectiva. Em alguns dos
pareceres supra referidos, o CESE insistiu por diversas vezes
em que os direitos das crianças fossem incluídos no Tratado.

1.4.
Quanto à promoção do desenvolvimento e ao
intercâmbio de boas práticas, os recursos disponíveis nos
últimos anos através de programas como o Daphné e o STOP

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

Parecer do
Parecer do
Parecer do
Parecer do
Parecer do

CESE, JO C 284 de 14.9.1998.
CESE, JO C 48 de 21.2.2002.
CESE, JO C 168 de 16.6.2000.
CESE, JO C 149 de 26.6.2002.
CESE, JO C 153 de 28.5.1996.
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deram origem a um largo leque de acções e projectos
inovadores, bem como de estudos realizados por ONG,
entidades estatais e organismos de investigação. A popularidade destes programas reflecte-se no facto de o número de
candidaturas ultrapassar regularmente os fundos disponíveis.
Regra geral, no âmbito da iniciativa Daphné consegue-se
financiar um projecto para cada sete propostas recebidas.
Por conseguinte, o CESE questiona-se se o aumento do
financiamento previsto será suficiente. Mais, apesar de o
número de habitantes dos futuros estados membros ser menor
do que o da actual UE, alguns dos problemas que podem ser
tratados ao abrigo do Daphné fazem-se sentir mais nestes
países.

1.5.
Por esta razão, o CESE congratula-se muito especialmente pelo alargamento do Daphné aos PECO, esperando que
estes países consigam responder rapidamente para poderem
participar no programa. O Comité recorrerá à sua rede de
comités consultivos mistos e outros elos de ligação para alertar
a sociedade civil dos dez países candidatos. É necessário
realizar acções de sensibilização junto de pais, rede escolar e
agentes sobre o tráfico de crianças a partir destes países e junto
de mulheres jovens sobre o risco que correm de serem aliciadas
para a prostituição tanto nos seus países de origem como no
estrangeiro. É também fundamental encontrar formas de
resolver o problema no país de origem, como foi fortemente
realçado no documento resultante da Conferência Mundial de
Yokohama. Importa igualmente criar projectos inovadores
para abordar a questão da procura e incentivar o sector público
e o privado a enfrentar o problema do tráfico e a participar em
campanhas de sensibilização junto de potenciais agentes de
procura (forças armadas, empresários no estrangeiro, agências
de viagem, hotéis, funcionários de ONG, entidades que trabalham com crianças e embaixadas, condutores de camiões,
etc.). Um aspecto fundamental destes projectos deveria ser a
integração por forma a assegurar uma ampla divulgação
através das redes existentes, maximizando assim os recursos.
Uma articulação com o programa Phare, tornando-o mais
transparente, é também necessária para se resolver o problema
da oferta nos três países candidatos remanescentes.

1.6.
Os Estados-Membros devem também dar mais informação sobre os seus progressos mais recentes, já que os
relatórios sobre as medidas aplicadas a nível nacional para
combate do tráfico de mulheres não encontraram um equivalente em matéria de exploração sexual de crianças, nem tão
pouco em matéria de mutilação genital e dos chamados crimes
de honra. Tal pode prender-se com uma série de razões,
nomeadamente a falta de informação, de progressos ou de
vontade política. Contudo, no geral, indica que há ainda muito
a fazer para se garantir abordagens eficazes contra a exploração
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sexual das crianças na Europa, em particular porque o estatuto
jurídico da criança no Tratado da UE não é claro e a inclusão
dos direitos das crianças na legislação comunitária é apenas ad
hoc. A nova proposta realça a necessidade de uma recolha de
dados coerente em toda a Europa. O CESE gostaria que os
Estados-Membros fossem responsáveis neste domínio, mas
aceita que, na prática, é necessário algum incentivo por parte
do programa Daphné. O Comité já realçou anteriormente que
é necessário haver mais dados sobre o número de crianças
vítima de abuso de pornografia em linha, bem como de
agressão decorrente de uma abordagem na net.

1.7.
Uma investigação ao abrigo do programa deveria
considerar a possibilidade de se adoptarem medidas legislativas
para além das acções de sensibilização. A título de exemplo, o
CESE já recomendou a elaboração de regras comunitárias
rigorosas sobre a adopção transfronteiriça e os funcionários e
as ONG que trabalham com crianças, bem como de legislação
prevenindo as viagens para o estrangeiro de pedófilos já
identificados para turismo sexual, o aliciamento através da
Internet e uma obrigação geral dos fornecedores de conteúdos
da Internet de protegerem as crianças na rede.

1.8.
É fundamental estabelecer uma ligação entre os projectos e as redes já existentes por forma a maximizar a divulgação,
por exemplo serviços de educação, redes escolares, eEurope,
iniciativas de aprendizagem ao longo da vida, serviços de
saúde, comércio, sindicatos e autoridades policiais.

1.9.
Além disso, o CESE considera conveniente que o
programa promova acções transfronteiriças que chamem a
atenção para a violência e a intimidação de que são vítimas
mulheres, crianças e jovens portadores de deficiência, bem
como iniciativas destinadas a melhorar o acesso de todos os
grupos de pessoas com deficiência vítimas de violência às
várias modalidades de apoio existentes.

1.10.
O CESE congratula-se com a decisão recentemente
adoptada pela Comissão Europeia que cria um grupo de peritos
sobre o tráfico de seres humanos, o qual deverá participar
activamente nas próximas etapas do combate ao tráfico de
seres humanos e permitirá à Comissão recolher pareceres para
eventuais iniciativas neste domínio. A criação deste grupo
constitui um passo importante no âmbito da aplicação da
Declaração de Bruxelas.

1.11.
Muitos dos problemas abordados no âmbito do
programa Daphné são de natureza criminosa — sequestro,
tráfico, escravatura, mutilação e «crimes de honra», abuso (na
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internet ou na vida real). Sendo verdade que o programa
Daphné pode contribuir para a sua solução, o que se impõe é
um esforço vigoroso da sociedade em geral, incluindo uma
acção mais concertada da Europol e da Interpol, e uma mais
decidida vontade política de pôr termo a esta violência
sistemática. Os abusos praticados por pessoas investidas de
autoridade devem ser punidos com especial severidade.

2.

2.1.

Observações na especialidade

Dimensão dos projectos

2.1.1.
A Comissão propõe consagrar uma parte da autorização financeira aos grandes projectos que vão até aos
250 000 EUR. O CESE concorda que projectos viáveis desta
dimensão podem usar os recursos de forma mais eficaz.
Devem-se envidar todos os esforços possíveis para reduzir a
burocracia dos dois lados. Dever-se-ia dar mais importância à
obtenção de resultados concretos e à contabilidade correcta,
como factor indicador de uma boa gestão do projecto. Há que
dar orientações claras quanto aos requisitos contabilísticos
exigidos aos candidatos seleccionados para que estes possam
preparar antecipadamente sistemas capazes de lidar com o
assunto.
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2.2. Co-financiamento
2.2.1.
O CESE concorda com o limite de 80 %. Por
princípio, é importante que um projecto apresente propostas
que possam atrair outros recursos. Contudo, chegar aos 50 %
(como frequentemente exigido em projectos co-financiados
pela Comissão) pode constituir uma barreira para algumas
ONG.
2.3. Definição dos temas e objectivos
2.3.1.
O CESE apoia a proposta de se identificar anualmente, de forma não exclusiva, algumas acções específicas
particularmente necessárias. Os novos projectos inovadores
deveriam também ser incentivados.
2.3.2.
A Comissão deveria informar os candidatos sobre os
critérios (incluindo o nível de competências) que vai aplicar no
processo de selecção.
2.4. Acesso mais fácil para as ONG
2.4.1.
Caso se decida utilizar um formulário electrónico,
este tem de ser fácil de completar e deve estar redigido numa
linguagem acessível. Os prazos de pagamento devem ter em
conta os limitados orçamentos e problemas de liquidez das
ONG.

Bruxelas, 14 de Maio 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 às ofertas públicas de aquisição»
(COM(2002) 534 final — 2002/0240 (COD))
(2003/C 208/15)
Em 5 de Novembro de 2002, o Conselho decidiu consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre
a proposta supramencionada.
Incumbida a Secção Especializada da União Económica e Monetária e Coesão Económica e Social de
preparar os trabalhos correspondentes, emitiu parecer em 29 de Abril de 2003, sendo relator B. Cassidy.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por 101 votos a favor, 8 votos contra e 17 abstenções, o seguinte parecer.
1.

Introdução

1.1.
O CESE acolhe com agrado esta recente proposta da
Comissão enquanto mais um passo na construção do Mercado
Único, proposta que exorta o Parlamento Europeu e o
Conselho a aprovarem o mais rapidamente possível.

1.2.
O CESE acredita que os objectivos últimos a alcançar
serão necessariamente a remoção de todos os obstáculos às
ofertas públicas de aquisições transfronteiras na UE, a igualdade
de tratamento dos interessados e a eliminação progressiva de
todos os mecanismos de defesa.

1.3.
Segundo o disposto no artigo 18.o da directiva, a
Comissão dispõe de cinco anos após a transposição da mesma
para propor revisões à luz da experiência entretanto adquirida,
uma disposição que o CESE espera que permita corrigir
algumas das imperfeições da actual proposta.

1.4.
O CESE espera também que o artigo 4.o logre alcançar
o seu objectivo de evitar o recurso sistemático aos tribunais no
âmbito das ofertas de aquisição e que os Estados-Membros
assegurem a transparência das decisões tomadas pelas autoridades competentes, mas receia que as disposições presentes no
artigo 4.o, que determinam as autoridades supervisoras e as
leis aplicáveis às ofertas públicas de aquisição, venham a
introduzir uma complexidade desnecessária e também incerteza, pelo que sugere a sua simplificação.

1.5.
De forma a garantir maior igualdade de condições de
concorrência, o CESE solicita ao Parlamento Europeu e ao
Conselho que fixem uma margem de variação da percentagem
de direitos de voto relativamente estreita como limiar de
controlo que desencadeia uma oferta pública de aquisição
obrigatória.

1.6.
Um novo artigo 13.o, prevendo a informação e consulta prévias e extensas dos representantes dos trabalhadores,
é particularmente bem-vindo, lembrando o CESE que a prática
de boa gestão requer a cooperação dos trabalhadores de ambas
as sociedades, a oferente e a visada. Isto por acreditar que os
trabalhadores e os seus representantes devem ser informados
simultaneamente às autoridades de supervisão, aos accionistas,
aos órgãos da comunicação social e a outros interessados, a
fim de garantir igualdade de condições entre eles e de permitir
que os órgãos de administração ou de direcção de ambas as
sociedades, a oferente e a visada, tomem em consideração as
perspectivas dos seus trabalhadores.

1.7.
O artigo 13.o é importante para ajudar a suplantar
preocupações anteriormente expressas com a protecção dos
trabalhadores. O CESE congratula-se com o facto de os n.os 1
e 2 do artigo 6.o conterem referências úteis sobre a informação
a transmitir aos representantes dos trabalhadores e de o texto
reflectir mais exaustivamente a importância da informação e
da consulta dos trabalhadores.

1.8.
O CESE solicita ao Parlamento Europeu e ao Conselho
que, no n.o 4 do artigo 11.o da directiva, estabeleçam como
limite máximo requerido para alterar os estatutos de uma
sociedade o limiar da maioria qualificada.

1.9.
O CESE não propôs quaisquer alterações aos artigos 14.o e 15.o por estar em crer que foram ambos reformulados pelos grupos de trabalho do Conselho.

1.10.
No que toca às «condições de igualdade» com países
não membros, o CESE repara que não lhes é feita referência na
última proposta de directiva, pelo que insiste na importância
geral da equidade no interior da UE.
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1.11.
O CESE aprova o texto proposto pela Comissão, que
deve apenas ser submetido às alterações que seguidamente se
propõem:
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2.5. Artigo 9.o
2.5.1. N . o 3 d o a r t i g o 9 . o

2.

2.1.

Observações na especialidade

N.o 2 do artigo 4.o, alínea a)

2.1.1.
Elidir: «... se os valores mobiliários dessa sociedade
forem admitidos à negociação num mercado regulamentado
desse Estado-Membro».

2.5.1.1.
Adite-se o seguinte período final: «Qualquer programa de reaquisição de acções iniciado antes do momento da
oferta inscreve-se no curso normal da actividade da sociedade».
2.5.2. N . o 4 d o a r t i g o 9 . o
2.5.2.1.
Alargue-se o prazo de convocação da assembleia
geral de duas para três semanas.
2.5.3. N . o 5 d o a r t i g o 9 . o

2.2.

N.o 3 do artigo 5.o

2.2.1.
O artigo deve passar a ter a seguinte redacção: «A
percentagem de direitos de voto que desencadeia a obrigação
de lançar uma oferta ao abrigo que confere o controlo de uma
sociedade, para efeitos do n.o 1, bem como a fórmula do
respectivo cálculo, serão determinados pela regulamentação
do Estado-Membro em que se situa a sua sede social. Esta
percentagem não deve situar-se abaixo dos 30 % nem acima
dos 40 % dos direitos de voto da sociedade.».

2.5.3.1.
O órgão de administração ou de direcção da
sociedade visada deverá, antes de tornar público o seu parecer
sobre a oferta, consultar os trabalhadores, de forma a incluir no
documento os seus pontos de vista. Deverá, por conseguinte,
substituir-se o n.o 5 do artigo 9.o: «O órgão de administração
ou de direcção da sociedade visada comunicará simultaneamente [...]» como segue: «Antes de concluir o documento, o
órgão de administração ou de direcção da sociedade visada
informa e consulta de modo pormenorizado e exaustivo os
representantes dos trabalhadores ou, em alternativa, os próprios trabalhadores».

2.6. Artigo 10.o
2.3.

N.o 5 do artigo 5.o

2.3.1.
O segundo parágrafo é alterado como segue: «Sempre
que a contrapartida proposta pelo oferente não consistir em
valores mobiliários dotados de liquidez admitidos à negociação
num mercado regulamentado, os Estados-Membros devem
podem prever que essa contrapartida deva incluiar uma parte
em numerário, pelo menos a título de opção.».

2.4.

N.o 6 do artigo 5.o e n. o 4 do artigo 6.o

2.4.1.
Ambos estes números apontam para um procedimento de comitologia, o que parece incompatível com a
directiva, visto esta estabelecer que os requisitos mínimos
impostos aos Estados-Membros sejam realmente satisfeitos, se
necessário, através de disposições adicionais e mais restritivas
(n. o 2 do artigo 3.o).
2.4.2.
As disposições sobre a determinação do preço e das
condições da oferta são regras fundamentais, que terão de ser
regidas pela própria directiva.
2.4.3.
O CESE solicita a supressão do n.o 6 do artigo 5.o e
o
do n. 4 do artigo 6.o

2.6.1. O b s e r v a ç õ e s
a rti g o 1 0 .o

aos

n . os

1

e

2

do

2.6.1.1.
Este artigo, intitulado «Informação sobre as sociedades referidas n.o 1 do artigo 1.o», é importante e coaduna-se
perfeitamente com a posição geral da Comissão a favor da
transparência financeira e da transparência no direito das
sociedades ( 1). Como observação preliminar, o CESE chamaria
a atenção da Comissão para a necessidade de coordenar as
suas diferentes iniciativas nesta área.
2.6.1.2.
Tal como está redigido, o texto proposto atribui
igual importância à informação que a sociedade deve comunicar numa base permanente ou regular e à informação que
deverá comunicar quando é feita uma oferta, o que não é
pertinente.
(1 ) Vd. o «Relatório sobre os problemas relacionados com as ofertas
públicas de aquisição» («Report on issues related to takeover bids»)
(10.1.2002, p. 25) e o «Relatório sobre um quadro regulamentar
moderno para o direito das sociedades na Europa» («Report on a
Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe»)
(4.11.2002, pp. 45 e 95), ambos elaborados pelo Grupo de Alto
Nível de peritos no domínio do direito das sociedade, bem como
ainda a «Proposta de Directiva relativa ao prospecto a publicar em
caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão
à negociação» (COM(2001) 280 final).
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2.6.1.3.
Alguma dessa informação só é útil ou relevante no
contexto de uma oferta, como é, por exemplo, o caso dos
«acordos significativos de que a sociedade seja parte e que
entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em caso de
mudança de controlo da sociedade» (n.o 1 do artigo 10.o,
alínea j)). Ora, este tipo de acordos é frequentemente informação confidencial e revelá-los para satisfazer o requisito de
informação permanente poderá ser nocivo para a sociedade.

2.6.1.4.
Por outro lado, a alínea g) refere-se a acordos entre
accionistas. É, porém, óbvio que uma sociedade só pode
prestar informações sobre tais acordos se estiver informada
deles.

2.6.1.5.
A redacção da alínea k) está pouco clara. Ao
que parece, esta alínea refere-se à cláusula de salvaguarda,
vulgarmente conhecida por «cláusula do pára-quedas de ouro»,
que prevê compensações ou benefícios para os quadros de
uma sociedade caso esta troque de mãos, e não a acordos
colectivos. Se for esse o caso, seria melhor especificar que os
trabalhadores em causa são «directores».
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2.6.2.7.
Além disso, uma série de aspectos mencionados no
n.o 1 são da responsabilidade, não da assembleia geral de
accionistas, mas de outros órgãos da sociedade, e não cabe a
uma directiva sobre ofertas públicas de aquisição modificar o
direito das sociedades. Esta é a principal crítica que os
especialistas de quase todos os Estados-Membros têm a fazer
ao relatório do grupo de peritos de alto nível em direito das
sociedades.
2.6.2.8.
A aprovação pela assembleia geral é irrelevante.
Um relatório de dois em dois anos do órgão de administração
ou de direcção deveria ser suficiente.
2.6.2.9.
Reformular o n.o 3 como segue: «Os órgãos de
administração ou de direcção das sociedades cujos valores
mobiliários são admitidos à negociação num Mercado regulamentado de um Estado-Membro devem apresentar, pelo menos
de dois em dois anos, à assembleia geral de accionistas um
relatório descritivo dos aspectos referidos no n.o 1 supra».

2.7. Artigo 11.o

2.6.2. A l t e r a ç õ e s p r o p o s t a s a o s n . o s 1 , 2 e 3
d o a rti g o 10 . o

2.6.2.1.
No n.o 1, adite-se no final da alínea g): «, quando a
sociedade tiver sido informada de tais acordos».

2.6.2.2.
No n.o 1, adite-se no início das alíneas j) e k):
«quando é feita uma oferta pública de aquisição».

2.6.2.3.
No n.o 1, alínea k), substitua-se «trabalhadores» por
«directores».

2.6.2.4.
Reformule-se o início do n.o 2 como segue: «As
informações previstas no n.o 1, com excepção das mencionadas
nas alíneas j) e k) [...]». O restante texto permanece inalterado.

2.6.2.5.
A redacção do n.o 3 é ambígua, contradiz a
descrição constante no artigo 11.o e é incompatível com o
direito das sociedades nalguns Estados-Membros.

2.7.1. O b s e r v a ç õ e s s o b r e o s n . o s 1 , 2 e 3 d o
a rti g o 1 1 .o

2.7.1.1.
Este artigo sobre acordos contratuais é particularmente problemático, visto estipular que quaisquer restrições à
transferência de valores mobiliários previstas em acordos
contratuais entre a sociedade visada e os titulares de valores
mobiliários dessa sociedade, ou entre estes últimos, não são
oponíveis ao oferente durante o período de aceitação da oferta,
ou cessam de produzir efeito quando a assembleia geral decidir
quaisquer medidas defensivas. Tais acordos são, contudo,
abrangidos pelo direito dos contratos e pelo direito das
sociedades.

2.7.1.2.
Finalmente, é difícil de compreender como é que
acordos entre accionistas, nos quais nem a sociedade nem a
administração ou a direcção são parte interessada, poderiam
significar um problema para uma directiva sobre ofertas
públicas de aquisição.

2.7.2. A l t e r a ç õ e s p r o p o s t a s a o a r t i g o 1 1 . o

2.7.2.1.
Elidir o segundo parágrafo do n.o 2 e o segundo
parágrafo do n.o 3.
2.6.2.6.
Tal redacção dá a entender que todos os aspectos
mencionados no n.o 1 não são nem «aspectos estruturais» —
termo cujo significado é, aliás, demasiado lato para poder ser
atribuído a efeitos tão importantes — nem mecanismos de
defesa, o que não é o caso.

2.7.2.2.
No segundo parágrafo do n.o 4, alargue-se o prazo
de notificação para convocação da assembleia geral de duas
para três semanas.
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Artigo 13.o

2.8.1.
Para poderem apresentar uma oferta bem fundamentada, bem como um parecer sobre uma oferta, importa que os
órgãos de administração ou de direcção das sociedades oferente
e visada consultem os seus trabalhadores É necessário que tais
consultas se realizem não só antes da apresentação das
propostas iniciais, como também ao longo de todo o processo
de oferta pública de aquisição. Por conseguinte, propomos a
seguinte alteração ao texto para o artigo 13.o, em substituição
do texto proposto pela Comissão, que, de facto, apenas
introduz disposições já existentes: «O órgão de administração
ou de direcção da sociedade oferente e da visada têm de
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informar e pormenorizada e exaustivamente os representantes
dos trabalhadores ou, em alternativa, os trabalhadores directamente antes e durante em todas as fases da oferta pública de
aquisição.».
2.9. Artigo 17.o
2.9.1.
Substitua-se por: «Será constituído um Comité de
Contacto, para: a) facilitar a aplicação harmonizada da presente
directiva, mediante reuniões regulares para solucionar problemas práticos decorrentes da sua aplicação; b) caso necessário,
aconselhar a Comissão sobre alterações a esta directiva».

Bruxelas, 14 de Maio 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 Conselho
relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros»
(COM(2003) 176 final — 2003/0068 (CNS))
(2003/C 208/16)
Em 22 de Abril de 2003, o Conselho decidiu, ao abrigo do artigo 262.o do Tratado que institui a CE,
consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta supramencionada.
O Comité Económico e Social Europeu designou relator-geral do parecer Christoforos Koryfidis, tendo-o
incumbido da elaboração dos trabalhos correspondentes.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 87 votos a favor, 4 votos contra e 23 abstenções, o presente parecer.

1.

Introdução

1.1.
Em 8 de Abril de 2003, a Comissão Europeia adoptou
pela primeira vez, e em simultâneo, as suas propostas de, por
um lado, orientações gerais para as políticas económicas e, por
outro, de orientações e recomendações para as políticas de
emprego.
1.2.
O presente parecer do CESE surge em sequência e
como complemento do seu parecer adoptado em Março de
2003 sobre o futuro da estratégia europeia de emprego
(EEE) (1).
( 1) JO C 133 de 6.6.2003.

1.3.
Paralelamente ao presente parecer, o CESE elaborou
um outro sobre as orientações gerais para a política económica
para 2003.

2. A proposta da Comissão
2.1.
Na exposição de motivos da sua proposta, a Comissão
indica as razões que levaram a uma revisão de fundo destas
orientações, delimita um novo enquadramento para o aperfeiçoamento das mesmas e delineia as acções prioritárias a
empreender.
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2.1.1.
Entre os motivos que levaram à revisão das orientações são evocados, entre outros, os desafios com que a
Europa actualmente depara e, em particular, «a intensificação
das mudanças económicas, sociais e demográficas, a globalização e as exigências de uma economia moderna, aliadas ao
próximo alargamento da UE», bem como a necessidade de
«optimizar a consecução da Estratégia de Lisboa».

2.1.2.
Na proposta da Comissão, o quadro para o aperfeiçoamento das directivas é determinado e delimitado de
acordo com os seguintes critérios:

—

—

a necessidade de orientações mais estáveis, mais centradas
nas realizações e nas metas a médio prazo, inscrevendo-se no contexto dos objectivos fundamentais e da agenda
da acção para os próximos 10 anos, ambos adoptados
em Lisboa;
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2.3.
Finalmente, na sua proposta, a Comissão apresenta
as orientações numa estrutura tripartida (2), sublinhando a
responsabilidade dos Estados-Membros na aplicação das políticas de emprego, de modo a:
—

respeitar objectivos e prioridades;

—

registar progressos na realização dos objectivos quantitativos específicos fixados;

—

assegurar a boa gestão das políticas de emprego, nomeadamente através de uma parceria eficaz entre as mais
importantes partes interessadas;

—

velar para que as orientações para o emprego estejam em
coerência com as orientações gerais para as políticas
económicas que os Estados-Membros são, por outro lado,
exortados a aplicar plenamente.

os resultados de uma vasta avaliação dos primeiros cinco
anos de aplicação da estratégia europeia de emprego;
3. Observações na generalidade

—

as conclusões de diálogos e negociações travados até ao
presente com todos os órgãos institucionais da UE e
outros intervenientes decisivos, inclusivamente a sociedade civil;

3.1.
O CESE subscreve a argumentação da Comissão na
exposição de motivos da proposta em apreço, partilhando
sobretudo as ideias contidas nas passagens sobre:

—

o alargamento da UE;

—

a estratégia a médio prazo para dar resposta aos novos
desafios do mercado de trabalho;

—

os contributos dados, em especial os do Parlamento
Europeu (1).

—

o apoio aos objectivos de Lisboa;

—

a melhoria da gestão, da parceria e da aplicação («intergovernação») das políticas;

—

a coerência e a complementaridade que devem reger a
relação entre as orientações para o emprego e as orientações para as políticas económicas.

2.1.3.
As dez acções prioritárias específicas propostas pela
Comissão visam responder aos desafios actuais e futuros,
mas também reafirmar três objectivos essenciais: i) o pleno
emprego, ii) a melhoria da qualidade e da produtividade do
trabalho e iii) o reforço da coesão e da inclusão social.

2.2.
A Comissão propõe objectivos quantitativos a nível
comunitário e dos Estados-Membros, pelos quais se medirão
os progressos realizados. Alguns deles foram fixados pelo
próprio Conselho Europeu ou já constavam das orientações
precedentes, outros são novos.

( 1) Constantes, em especial, nas resoluções de 25 de Setembro e de
5 de Dezembro de 2002 sobre estas questões, bem como da de
Fevereiro de 2003 sobre a preparação do Conselho Europeu da
Primavera.

3.1.1.
O CESE dá em especial grande importância à coerência que deverá caracterizar a articulação das orientações para o
emprego com as orientações para as políticas económicas,
encarando-a como uma relação de reciprocidade e de equivalência, apta a servir os objectivos prioritários na matéria, tal
como claramente formulados em Lisboa.

(2 ) «[...] incidindo, respectivamente, nos três grandes objectivos da
estratégia, nas 10 prioridades fundamentais da reforma estrutural
e na necessidade de melhorar a execução e a governança do
processo. Os três elementos das orientações merecem ser incluídos
nos Planos de Acção Nacionais para o Emprego e acompanhados
a nível da UE».
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3.1.1.1.
Neste contexto, o CESE sublinha que os Estados-Membros devem considerar o conjunto das propostas respeitantes à política económica e à política de emprego como um
único quadro obrigatório para alcançar os objectivos de Lisboa.

3.1.1.2.
O CESE pensa ainda que a sincronização das
orientações para as políticas económicas com as orientações
para o emprego, bem como a perspectiva trianual dada a estas
últimas constituem uma evolução importante do ponto de
vista da estratégia europeia de emprego (EEE) e da sua eficácia
no contexto da estratégia de Lisboa e da nova configuração da
Europa alargada a 25.

3.1.1.3.
O CESE gostaria contudo de recordar algumas das
suas análises (1), a saber:
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3.2.1.
Na linha desta sua apreciação, mas também da sua
adesão mais geral aos três principais objectivos de Lisboa
em matéria de emprego (3), o CESE aprova igualmente as
abordagens seguidas, as ideias evocadas e os diferentes objectivos expostos pela Comissão na secção A (intitulada «Os
grandes objectivos») da sua proposta.
3.2.1.1.

Assim, o CESE aprova em particular:

—

a exortação que a Comissão dirige aos Estados-Membros
no sentido de fixarem «metas nacionais correspondentes,
que sejam consentâneas com os resultados esperados a
nível da UE», a fim de lograr alcançar o objectivo do
pleno emprego;

—

a sua análise da transição para uma economia assente no
conhecimento, com vista a melhorar a qualidade e a
produtividade do trabalho;

—

—

que a estratégia de Lisboa depara com dificuldades;

—

que, na ausência de um crescimento económico estável e
sustentável, será difícil atingir os outros objectivos fixados
em Lisboa;

—

que a situação económica se tem degradado nos últimos
dois anos;

—

que as actuais tensões internacionais não são favoráveis a
uma retoma da economia.

o reforço da coesão e inclusão sociais, através de políticas
de emprego que devem «contribuir para alcançar até
2010 em todos os Estados-Membros uma redução substancial da percentagem de pessoas com emprego, mas
em situação de pobreza». O CESE insiste igualmente na
necessidade de acompanhar as orientações de objectivos
quantitativos, não apenas a nível nacional, mas também
a nível regional e local, de dar mais importância à
execução, aos resultados e à avaliação de toda e qualquer
acção específica, bem como de, em todos os casos, as
completar com recomendações.

3.1.1.4.
Todas estas realidades dificultam a aplicação das
orientações. Também se irá propor tirar partido de todas as
possibilidades e de todos os meios à disposição dos Estados-Membros e da União, incluindo os Fundos Estruturais, para
reforçar os esforços desenvolvidos.

3.3.
O CESE nota que a imigração não é objecto de uma
prioridade específica e distinta e que lhe é feita referência no
âmbito de outras prioridades, pelo que confirma a sua opinião
de que é também no âmbito das prioridades do emprego que
a UE deve elaborar uma única política comum de imigração
para a gestão dos fluxos migratórios.

3.1.1.5.
Por outro lado, as novas orientações para o
emprego constituem um grande desafio para os novos Estados-Membros da UE. Independentemente de todos os outros
problemas, é a primeira vez que esta política de orientações
lhes é aplicada formalmente. Ora, tal confere à Comissão uma
responsabilidade muito especial de apoiar os esforços dos
novos Estados aderentes para responderem às expectativas de
toda a União.

3.2.
No seu parecer sobre a nova estratégia europeia de
emprego, o CESE deixou claro 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» ( 2).

( 1) JO C 95 de 23.4.2003.
( 2) JO C 133 de 6.6.2003.

4. Observações na especialidade
4.1.
No tocante às diferentes «acções prioritárias», o CESE
observa e propõe o seguinte:

4.1.1. P r i o r i d a d e n . o 1 : « M e d i d a s a c t i v a s e
p rev en ti v as di ri g i da s aos dese mpre g ad os e a os i na cti v os »
4.1.1.1.
No seu último parecer sobre a nova EEE, o
CESE nota que «uma orientação deverá ser consagrada à
intensificação das medidas preventivas e activas a favor

(3 ) Pleno emprego, melhoria da qualidade e da produtividade no
trabalho, reforço da coesão e da inclusão sociais.
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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 ocupar
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» (1).
4.1.1.2.
Baseando-se nesta sua apreciação, o CESE pergunta-se se, a nível nacional, e contando com a participação
dos parceiros sociais, e, de uma forma mais geral, da sociedade
civil organizada, bom como das administrações locais e
regionais, não seria preferível integrar numa única orientação
todas as medidas destinadas a remover os obstáculos ao acesso
ao mercado de trabalho, como sejam as discriminações de
trabalhadores de países terceiros ou ainda as desigualdades
regionais.
4.1.1.2.1.
De notar que tal orientação única respeitante à
remoção dos obstáculos ao acesso ao mercado de trabalho
equivale a deslocar o ângulo de abordagem da questão do
emprego para um ponto de vista que oferece uma visão de
conjunto mais clara e precisa da mesma. Em semelhante
contexto, todo o esforço é feito de modo preventivo, diz
respeito a cada um e adquire uma dinâmica social sustentável,
com todas as consequências que daí decorrem para o tratamento do problema a médio e a longo prazo.

4.1.2. P r i o r i d a d e n . o 2 : « F o m e n t a r o e s p í r i t o
e m pr e sa r ia l e p r om o v e r a c r i a ç ã o d e
e m pr e go »
4.1.2.1.
Aprovando as propostas da Comissão nesta
matéria, mas não saindo da linha das suas próprias posições
sobre o assunto ( 2), o CESE salienta em especial que é necessário
cultivar o espírito empresarial de forma sistemática e integrada
através da educação, bem como instaurar um quadro de acção
empresarial que seja compatível com os modelos sociais
europeus clássicos.
4.1.2.1.1.
Quanto à questão específica do espírito empresarial, o Comité faz questão de lembrar os seguintes aspectos:
—

É a actividade empresarial independente que, sem excluir
a que emana de pessoas e que visa a criação de serviços
de interesse solidário ou geral, está realmente na origem
da criação de postos de trabalho.

( 1) JO C 133 de 6.6.2003.
( 2) «De igual modo, o fomento do espírito empresarial, em especial
no caso de pequenas e médias empresas, bem como no que
respeita às sociedades de pessoas (cooperativas, associações,
mutualidades) merecia ter a sua própria orientação tendo essencialmente em vista a criação de um maior número de empregos
sustentáveis e de qualidade» (JO C 133 de 6.6.2003).
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—

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

—

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

—

É necessário assegurar que as PME inovadoras aumentem
em número 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 (3).

—

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

—

Há que introduzir melhorias qualitativas na criação de
empresas, dotando os candidatos a empresários de uma
formação adequada e prestando-lhes serviços de acompanhamento.

4.1.3. P r i o r i d a d e n . o 3 : « F a z e r f a c e à
m ud a n ç a e pr o m o ve r a a d a pt a b i li d a d e
n o tra bal h o»

4.1.3.1.
Considerando as posições por si tomadas a este
respeito (1), o CESE aprova as propostas da Comissão. Não
obstante, sublinha em especial o papel dos parceiros sociais
no aperfeiçoamento desta prioridade. Trata-se de um papel
que exige a sua participação dinâmica e activa a todos os níveis
(europeu, nacional e local), desde a fase de concepção das
políticas até à sua aplicação e avaliação.

4.1.3.2.
Neste espírito, há que pôr imediatamente em
prática a proposta dos parceiros sociais respeitante a uma
cooperação tripartida em matéria de desenvolvimento e de
emprego e que institucionalizar a proposta da Comissão
Europeia sobre a organização de cimeiras sociais tripartidas
antes do Conselho Europeu do Verão.

(3 ) (Anexo). Ver JO C 368 de 20.12.1999, ponto 3.2.
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4.1.4. P r i o r i d a d e n . o 4 : « M a i s e m e l h o r
i n v est i men to em cap i tal h um ano e
e st r at é gi a s d e apr e nd i z ag e m a o l o ng o
d a vida»
4.1.4.1.
O CESE confere particular importância aos investimentos em capital humano. Considerando que a aprendizagem
ao longo da vida constitui uma orientação primordial, insiste
na necessidade de aumentar visivelmente tais investimentos,
afectando para o efeito tanto meios públicos como privados.
Ao mesmo tempo, constata que é indispensável estudar e
desenvolver um modelo mais flexível e eficaz de exploração
desse capital, para o que dá grande ênfase ao papel e contributo
dos Fundos Estruturais e, em particular, do Fundo Social
Europeu ( 1).
4.1.4.2.
Ao conferir particular prioridade à instauração do
princípio da educação e da formação ao longo da vida, o CESE
considera que o objectivo de elevar até 2010 a taxa média de
participação da população adulta no sistema de educação e
formação na UE a 15 % e a pelo menos 10 % em cada um dos
Estados-Membros não corresponde ( 1) como deveria às grandes
exigências da sociedade do conhecimento.

4.1.5. P r i o r i d a d e n . o 5 : « A u m e n t a r a o f e r t a
d e mã o- de- ob ra e pr omo v er o en v el h e c i m e n t o e m a c t i v id a d e »
4.1.5.1.
O CESE atribui igualmente grande valor a esta
questão e realça a necessidade de conciliar as políticas em
prol do envelhecimento em actividade com «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» (1).
4.1.5.2.
A educação e, em especial, a formação ao longo da
vida, podem ser consideradas determinantes para a familiarização de todo um potencial de recursos humanos (mulheres,
trabalhadores idosos e as pessoas desfavorecidas) com a
sociedade do conhecimento.

4.1.6. P r i o r i d a d e n . o 6 : « I g u a l d a d e
h o mens e mul h eres»

ent re

4.1.6.1.
O CESE aprova as propostas da Comissão, observando, porém, que a problemática da igualdade entre homens
e mulheres em matéria de emprego é uma questão de remoção
de obstáculos ao acesso ao mercado de trabalho, mas também
de política salarial.

( 1) JO C 133 de 6.6.2003.
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4.1.6.2.
O CESE aprova em especial a procura de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar através da
prestação de assistência às crianças e às pessoas dependentes.
Esta perspectiva, desde que acompanhada de medidas para
remover os obstáculos e reduzir a discrepância das remunerações entre os sexos, contribuirá decisivamente para a concretização dos objectivos ( 2) fixados para 2010.

4.1.7. P r i o r i d a d e n . o 7 : « P r o m o v e r a i n s e r çã o n o m ercad o de t rab al ho de p es s oas de s fa vo re ci da s e com bat e r a di scr i mi naç ão de qu e s ão al v o»

4.1.7.1.
O CESE aprova ainda as propostas específicas da
Comissão, observando, todavia, uma vez mais, que preferiria
uma única orientação para remoção dos obstáculos ao acesso
ao mercado de trabalho, como acima proposto. O CESE
considera esta fixação de objectivos específicos para as pessoas
desfavorecidas muito interessante, porquanto esses objectivos
são susceptíveis de contribuir decisivamente para o procedimento de avaliação comparativa que deverá seguir-se.

4.1.7.2.
No entanto, o conceito de «pessoas desfavorecidas»
abrange grandes grupos de indivíduos em situações muito
diversas face ao emprego. Em especial no caso das pessoas
menos válidas, há que adoptar termos e conceitos mais
precisos para as definir, mas também para definir o próprio
trabalho. Nesses grupos, e talvez também noutros, muitas
pessoas não são sequer candidatas a emprego. Porém, tal não
deve privá-las da possibilidade de seguirem uma formação ou
de adquirirem uma qualificação profissional no quadro dos
planos de acção para o emprego.

4.1.7.3.
O CESE propõe a fixação de objectivos quantitativos para esse grupo de pessoas desfavorecidas, consideradas
inactivas devido à sua situação.

4.1.8. P r i o r i d a d e n . o 8 : « T o r n a r o t r a b a l h o
c o m p e ns a d o r a tr a vé s d e i nc e n t iv o s
p ara au ment ar o seu car áct er at rac t i vo »

4.1.8.1.
O CESE concorda com a proposta da Comissão e
vê a dimensão qualitativa dos postos de trabalho como factor
de manutenção da actividade profissional do indivíduo. Neste
contexto, seria importante que os planos de acção nacionais
também se articulassem em torno desta dimensão.

(2 ) Os objectivos para 2010 são a supressão das discriminações com
base no género, as quais dizem respeito ao desemprego e
remuneração reduzida a metade.
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4.1.9. P r i o r i d a d e n . o 9 : « T r a n s f o r m a r o t r a b alh o não d eclara do em emp rego
r egular»
4.1.9.1.
A posição do CESE no seu parecer sobre a EEE ( 1) é
clara e corresponde à da Comissão. O CESE aprova a ideia de
criar condições que permitam uma consciencialização do
problema em toda a sua amplitude e de fazer avançar os
progressos alcançados na sua resolução através de estatísticas
melhoradas.
4.1.10.

Pr i or i d a d e n .o 1 0 : «P r o m o ve r a m ob ili d a d e p r of i ss io n a l e g e og r á fi c a e
mel ho rar a co l oca ção »

4.1.10.1.
Reconhecendo a importância da mobilidade na
UE e no domínio do emprego, o CESE apoia o conjunto das
propostas da Comissão que se lhe referem. Destaca, porém,
como particularmente positiva, a medida proposta de proporcionar até 2005 aos cidadãos europeus a possibilidade de
consultarem todas as ofertas de emprego anunciadas pelos
serviços de emprego dos Estados-Membros.
4.2.
No atinente ao objectivo de «melhorar a governança, a
parceria e a execução», o CESE faz as seguintes observações:
4.2.1.
Como reconhece a necessidade de melhorar a gestão
e a execução da EEE através dos planos de acção nacionais
para o emprego, o CESE aprova a proposta da Comissão
segundo a qual, «no devido respeito pelas diferentes tradições
e práticas nacionais, impõe-se assegurar a participação das
instâncias parlamentares pertinentes na aplicação das orientações». O CESE insiste contudo, dirigindo-se aos Estados-Membros, no papel que deve ser conferido aos parlamentos
nacionais nos planos de acção nacionais nesta matéria. É por
isso que lembra ter sugerido, no que toca às diligências
nacionais, que «a EEE ganharia indubitavelmente qualidade se
( 1) JO C 133 de 6.6.2003.
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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» (1).
4.2.2.
O CESE concorda que «todos os principais intervenientes, incluindo a sociedade civil, devem desempenhar
uma missão significativa na estratégia Europeia de emprego»,
apoiando igualmente a Comissão quando esta adianta que «a
participação de agentes regionais e locais no desenvolvimento
e na aplicação das orientações deverá ser apoiada, nomeadamente através da constituição de parcerias locais, da consulta
e da divulgação de informações».
4.2.2.1.
No mesmo espírito e de acordo com o seu parecer
acima citado, o CESE persiste em sublinhar que, ao serem
definidas pelos Estados-Membros, as orientações devem ser
complementadas com objectivos quantitativos, não apenas a
nível nacional, mas também a nível regional e local. Neste
contexto, os países da União são convidados a dar maior
ênfase à execução, aos resultados e à avaliação de cada uma
das acções específicas, as quais devem, em qualquer dos casos,
ser acompanhadas de recomendações.
4.2.3.
Constituindo os dados estatísticos um pressuposto
essencial para a elaboração eficaz de uma política de orientações integrada, o CESE realça de novo a importância dos
mesmos e apela à Comissão que actue de forma coordenada e
com todos os meios ao seu dispor para fornecer nos prazos
fixados informações estatísticas comprovadas, baseadas em
indicadores comparáveis e fiáveis para todos os Estados-Membros.
4.2.4.
As parcerias e sinergias que, com vista à execução
das orientações, ligam as administrações aos parceiros sociais
e à sociedade civil organizada a nível regional e local,
constituem a chave da eficácia das mesmas. Neste contexto, o
papel dos parceiros sociais, e, mais globalmente, da sociedade
civil organizada a nível local e regional deve ser reforçado
tanto na fase de elaboração das políticas como na de execução,
mas também pontualmente, na avaliação de acções específicas.

Bruxelas, 14 de Maio de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH

C 208/64

PT

Jornal Oficial da União Europeia

3.9.2003

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre:
—

a «Proposta de regulamento do Conselho que estabelece regras comuns para os regimes de
apoio directo no âmbito da política agrícola comum e institui regimes de apoio aos
produtores de determinadas culturas» (2003/0006 (CNS)), e

—

a «Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 1257/1999
relativo ao apoio do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA) ao
desenvolvimento rural e revoga o Regulamento (CE) n. o 2826/2000» (2003/0007 (CNS))
(COM(2003) 23 final — 2003/0006 + 0007 (CNS))
(2003/C 208/17)

Em 10 de Fevereiro de 2003, o Conselho Europeu decidiu, nos termos do artigo 37.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre as propostas
supramencionadas.
A Secção Especializada de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida da preparação dos
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 25 de Abril de 2003, sendo relator Strasser; co-relator:
Kienle.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu aprovou, por 82 votos a favor, 27 votos contra e 15 abstenções, o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
Em Março de 1999, o Conselho Europeu de Berlim, ao
decidir sobre a política agrícola no quadro da Agenda 2000,
deu continuação ao processo de reforma iniciado em 1992 e
fixou as condições gerais em matéria de política agrícola
comum para o período 2000-2006. Estabeleceu-se uma
maior orientação de mercado através da redução dos preços
institucionais, a substituição do sistema de apoio financeiro
por pagamentos directos e a introdução de requisitos ambientais. Além disso, a Comissão Europeia foi incumbida de
executar uma revisão intercalar (Midterm Review, MTR (1)),
regendo-se por diversos prazos e tarefas, em função da
evolução dos mercados.

1.2.
Na sua Comunicação sobre a revisão intercalar de
10 de Julho de 2002, a Comissão refere que, desde o início do
processo de reforma, em 1992, muito foi alcançado, o
equilíbrio de mercado melhorou e criou-se uma base sólida
para o alargamento e as actuais negociações da OMC.

2.

publicação da Comunicação sobre a revisão intercalar no
Conselho, Parlamento Europeu e também no CESE, apresentou
as propostas legislativas para uma nova reforma da PAC. O
objectivo é «oferecer aos agricultores uma perspectiva política
a longo prazo para uma agricultura sustentável». A Comissão
organiza as suas propostas de reforma do seguinte modo:
—

estabilização dos mercados e aperfeiçoamento das organizações comuns de mercado;

—

dissociação das ajudas directas e criação de um pagamento único por exploração, ecocondicionalidade;

—

modulação e degressividade dos pagamentos directos;

—

consolidação e reforço do desenvolvimento rural.

2.2.
As normas sobre os pagamentos compensatórios fundir-se-ão num novo regulamento. Cessará a vigência de
diversos regulamentos actuais. As novas normas deverão
entrar em vigor já em 1 de Janeiro de 2004, à excepção do
sistema de modulação, que apenas entrará em vigor em 2006.

Síntese das propostas de reforma

2.1.
Em 22 de Janeiro de 2003, a Comissão Europeia, tendo
em conta as conclusões do Conselho Europeu de Bruxelas, de
Outubro de 2002, e o vivo debate que teve lugar após a

2.3.
Para introduzir as alterações previstas para a organização comum de mercados dos cereais, arroz, forragens secas
e leite e produtos lácteos, a Comissão apresentou propostas
legislativas específicas que serão avaliadas pelo Comité em
pareceres separados (2).

( 1) Parecer CESE sobre «Revisão intercalar da Política Agrícola
Comum», JO C 85 de 8.4.2003.

(2 ) JO C 85 de 8.4.2003.
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2.4.
Ao beneficiarem do «pagamento único por exploração», os agricultores serão obrigados a manter em pousio
10 % da superfície de cultivo ao longo de 10 anos (sem
possibilidade de rotatividade de culturas nem de cultivo
de plantas energéticas, como até aqui). Ficam excluídas as
explorações com uma superfície de até 20 ha e as explorações
de produção ecológica. Prevê-se, para promoção das culturas
energéticas, um pagamento de 45 EUR/ha (para um máximo
de 1,5 milhões de ha).
2.5.
A pedra angular das propostas de reforma apresentadas
pela Comissão é a dissociação de praticamente todos os
pagamentos directos das actuais bases de cálculo (p. ex. por
animal ou por superfície de produção). Os pagamentos para
as terras aráveis (com uma série de excepções), para o gado
bovino e ovino e, a partir de 2004/2005, para o leite agrupar-se-ão num pagamento único, consideravelmente assente em
valores de referência históricos (média das campanhas 2000,
2001 e 2002). Ao contrário da proposta do Verão de 2002, a
Comissão propõe para a batata para fécula apenas uma
dissociação parcial de 50 %.
2.6.
Para os frutos de casca rija, a Comissão propõe
substituir o sistema actual por um pagamento anual de
100 EUR/ha, que pode ser complementado com meios nacionais.
2.7.
O pagamento único por exploração dissociado será
subdividido em direitos a pagamento, tendo em vista facilitar
a transferência. Cada «direito» será calculado dividindo-se o
montante do prémio dissociado pelo número de hectares
(incluindo a superfície forrageira) que determinou o montante
ao longo dos anos de referência. Os referidos direitos (semelhantes aos prémios de superfície) poderão ser transferidos,
com ou sem as terras, entre agricultores de um mesmo Estado-Membro, sendo, portanto, negociáveis.
2.8.
A atribuição dos prémios por exploração vinculada à
superfície e de outros pagamentos directos será subordinada
ao respeito de normas em matéria de protecção do ambiente e
do bem-estar dos animais, de segurança alimentar e segurança
no local de trabalho (anexo 3), bem como da manutenção das
terras em «boas condições agrícolas» a determinar pelos
Estados-Membros (ecocondicionalidade) (anexo 4).
2.9.
Prevê-se introduzir um sistema de aconselhamento às
explorações que será, numa primeira fase, obrigatório para as
explorações que beneficiam de pagamentos directos de um
montante superior a 15 000 EUR por ano ou cujo volume de
negócios seja superior a 100 000 EUR por ano. Este sistema
tem por objectivo ajudar os agricultores a alcançar os padrões
que caracterizam uma agricultura moderna e de qualidade.
2.10.
Atentas as decisões do Conselho Europeu de Bruxelas,
a Comissão propõe a aplicação, a partir de 2007 (início das
próximas previsões financeiras), de um sistema obrigatório de
«degressividade e modulação», alterando o mecanismo de Julho
de 2002. Todavia, tal permitirá não só a transferência de
recursos para o 2.o pilar (desenvolvimento rural), como
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também permitirá fazer face às novas necessidades financeiras
das reformas dos mercados agrícolas. Está, então, prevista uma
redução «progressiva e diferenciada» (v. quadro). Foi retirada a
proposta de se limitar as ajudas directas a um máximo de
300 000 EUR por exploração. De acordo com o projecto de
regulamento, numa primeira fase, todos os pagamentos directos sofrerão um decréscimo definido pela percentagem de
redução geral, devolvendo-se uma parte às explorações mais
pequenas.
(%)
Exercício financeiro

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 EUR a 5 000 EUR

0

0

0

0

0

0

0

5 001 EUR a 50 000 EUR

1

3

7,5

9 10,5 12 12,5

Mais de 50 000 EUR

1

4 12

14

16

18 19

Percentagem de redução
geral

1

4 12

14

16

18 19

2.11.
No quadro da degressividade prevista, uma percentagem da quantia economizada graças à redução dos pagamentos, que aumentará de 1 % em 2007 para 6 % em 2011, será
utilizada em medidas de apoio ao desenvolvimento rural.
Todavia, a grande fasquia destinar-se-á a novas reformas dos
mercados agrícolas e ao financiamento de casos especiais.
2.12.
A Comissão propõe aumentar as verbas destinadas
ao desenvolvimento rural e ampliar o âmbito de aplicação
desta política comunitária através da introdução de novas
medidas para os agricultores.
2.13.
A Comissão sugere que se disponibilizem meios para
promoção da produção de qualidade e uma ajuda financeira
às organizações de produtores destinada à informação dos
consumidores e à publicidade dos produtos produzidos no
âmbito dos programas de qualidade.
2.14.
A Comissão propõe ainda conceder ajudas temporárias e degressivas, para que os agricultores possam adaptar as
suas explorações aos exigentes níveis baseados na legislação
comunitária sobre o meio-ambiente, segurança alimentar,
protecção animal e segurança no local de trabalho (durante
um período máximo de 5 anos e até um máximo anual de
10 000 EUR por exploração, sofrendo reduções graduais).
Além disso, conceder-se-á uma ajuda aos agricultores que
lhes permita recorrer aos serviços de aconselhamento às
explorações (máximo de 1 500 EUR) e melhorar o bem-estar
animal (limitado a 500 EUR por animal e por ano, durante um
máximo de 5 anos).

3. Observações na generalidade
3.1.
O presente parecer aborda as questões fundamentais
das propostas de reforma (o regulamento horizontal) e as
propostas de novas medidas para promoção do desenvolvimento rural.

C 208/66

PT

Jornal Oficial da União Europeia

3.2.
O CESE remete para o seu parecer adoptado em 11 de
Dezembro de 2002 onde exprime já algumas observações
críticas sobre a revisão intercalar da PAC. As propostas da
Comissão ultrapassam o mandato de revisão do Conselho
Europeu de Berlim e a previsível evolução de mercado da
maioria dos produtos também não justifica uma reforma de
fundo da PAC.

3.3.
Na sua proposta de realizar uma reforma profunda, a
Comissão apoia-se também nas conclusões do Conselho
Europeu de Gotemburgo, de 16 de Junho de 2001 (estratégia
comunitária de desenvolvimento sustentável), e de Bruxelas,
de 24 e 25 de Outubro de 2002 (acordo sobre a introdução de
ajudas directas nos novos Estados-Membros).

3.4.
O CESE considera fundamental que as novas reformas
apoiem o papel multifuncional da agricultura europeia. A
gestão sustentável tem igualmente de ser garantida nas regiões
desfavorecidas, de modo a evitar uma perda funcional com
consequências consideráveis para a economia, o emprego e a
população regional.

3.5.
A decisão do Conselho Europeu de Bruxelas de fixar,
até 2013, o quadro financeiro para as medidas da rubrica 1a)
(medidas de organização do mercado) oferece por um lado
maior segurança e possibilidade de planeamento. Contudo, o
orçamento agrícola é muito limitado e, por conseguinte,
também é reduzida a margem de manobra para outras
reformas da PAC, o que requer uma gestão eficiente dos meios
financeiros. Tal limitação não foi efectuada por razões de
política agrícola, mas exclusivamente por razões de ordem
fiscal. No entender do CESE, não está em correlação com o
limite máximo orçamental de 1,27 % do PIB, nem resulta dele.
Deve ser vista e avaliada na perspectiva do alargamento, das
novas reformas no sistema de organização de mercados de
harmonia com a OMC e do necessário reforço da política de
desenvolvimento rural.

3.6.
O CESE reconhece que foram introduzidas alterações
positivas em alguns pontos (tais como na modulação ou no
sistema de aconselhamento às explorações) das propostas da
Comunicação de 10 de Julho de 2002.

3.7.
O CESE toma nota de que a Comissão apresentou,
juntamente com as propostas legislativas, análises sobre as
repercussões das propostas de reforma. Trata-se, no entanto,
de seis estudos de impacto que se referem ainda às repercussões
das propostas presentes na Comunicação sobre a revisão
intercalar. Estas foram complementadas, em Março de 2003,
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com dois outros estudos internos onde foram tidas em
conta as alterações condicionadas pelas propostas legislativas.
Contudo, estes estudos assentam numa hipotética estabilidade
do mercado que é difícil de assegurar. Além disso, não se
efectuaram quaisquer análises especificamente regionais, por
exemplo, a respeito das possíveis consequências nas zonas
desfavorecidas.

3.8.
A partir dos estudos apresentados em Janeiro, a
Comissão concluiu que as propostas de reforma aumentariam
inequivocamente o equilíbrio de mercado, teriam repercussões
favoráveis nos rendimentos agrícolas, possibilitariam a simplificação do sistema de prémios e melhoraria a rentabilidade do
mercado da carne de vaca.

3.9.
Os estudos recentes comprovam o receio, expresso por
diversas vezes, de que o aumento das quotas proposto teria
como consequência correspondentes reduções de preço para
os agricultores ou a queda da produção de sementes oleaginosas. Além disso, interessa referir que, com a aplicação das
propostas de reforma, o aumento do rendimento real, até
2009, por unidade de trabalho seria inferior. Note-se ainda
que o suposto aumento do rendimento atribui-se, sobretudo,
à diminuição do emprego.

3.10.
A Comissão justifica também a necessidade de novas
reformas da PAC com os argumentos de que o actual sistema
de prémios impede, em grande medida, que os agricultores
produzam produtos que têm procura nos mercados, não
oferece incentivos suficientes para a produção de qualidade e
promove a produção excedentária. Todavia, os referidos
argumentos contradizem as afirmações da Comissão de que as
reformas realizadas até à data originaram grandes progressos e
conduziram ao aperfeiçoamento do equilíbrio de mercado.
Além disso, importa sublinhar que, ao longo dos últimos anos,
a grande maioria dos agricultores tem feito grandes esforços
no sentido de conviver com o cenário de concorrência
acrescida e de satisfazer as elevadas exigências, por parte
dos consumidores, de produção em matéria de qualidade e
segurança alimentar.

3.11.
Como objectivo fundamental refira-se a simplificação
dos procedimentos da PAC, em particular a gestão dos
prémios. Embora o CESE considere válido esse propósito, tem
sérias dúvidas e teme um aumento considerável da burocracia
para as explorações e a administração agrícolas. Tal aplica-se,
em particular, aos novos prémios por exploração, às normas
da transferibilidade e aos requisitos da ecocondicionalidade.
Como consequência, os agricultores ver-se-ão confrontados
com consideráveis gastos e custos adicionais, o que poderá
conduzir à redução da rentabilidade e, em casos especiais,
também ao abandono das pequenas explorações. O CESE
espera que a aplicação na prática das novas medidas não
comporte um excesso de burocracia.
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3.12.
O Comité pronunciou-se em vários pareceres pela
multifuncionalidade e pelo princípio dos pagamentos directos
orientados segundo as funções. Tal requer que, periodicamente,
os diversos instrumentos da PAC sejam revistos e, se necessário, adaptados às novas exigências. Todavia, o CESE entende
que elementos essenciais das propostas de reforma, como os
prémios por exploração ou a nova redução dos preços do leite,
não são adequados à salvaguarda da multifuncionalidade da
agricultura europeia.

3.13.
O CESE observa que a redução considerável da
produção, ou porventura até o abandono da gestão de terras
em determinadas regiões, terá importantes consequências a
longo prazo para os outros sectores económicos da cadeia de
produção. Por sua vez, tal terá repercussões no poder económico regional e no emprego, podendo, portanto, agudizar o
problema da elevada taxa de desemprego em muitas regiões
rurais. Estas consequências negativas prejudicariam não só o
potencial de desenvolvimento de muitas regiões rurais como
também relativizariam a coesão social enquanto objectivo
crucial e poderiam levantar questões de protecção da natureza
e do ambiente, bem como de paisagismo.

3.14.
O CESE deseja assinalar o facto de que os instrumentos utilizados para cumprir os objectivos da reforma não se
adequariam à situação específica da agricultura e criação de
gado nas regiões ultraperiféricas, pelo que é essencial realizar
um estudo sobre a questão que proponha medidas adequadas
a estes territórios.

3.15.
A Comissão confia em que a concretização das
propostas de reforma terá efeitos positivos na qualidade e
segurança dos produtos alimentares. Em variados pareceres, o
CESE sublinhou que é necessário satisfazer as expectativas da
sociedade quanto à produção alimentar, esclarecendo que a
responsabilidade é indissociável em toda a cadeia alimentar.
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nos Estados-Membros a multifuncionalidade da agricultura,
perante tais pressupostos de produção e tais condições do
mercado mundial. Deverão também ser adoptadas normas ou
exigências mais severas em matéria de produção agrícola
multifuncional em relação às importações que não respeitam
as normas europeias e, consequentemente, são susceptíveis de
provocar distorções de concorrência. O CESE vê aí um ponto
de partida para a legitimação social a longo prazo de uma
transferência financeira (não dissociada mas «recombinada»)
no âmbito da PAC, destinada aos agricultores europeus que
desenvolvem uma actividade multifuncional. Além disso, o
CESE realça a importância de uma eficiente protecção internacional das indicações de proveniência geográfica, tendo em
conta as imitações que tanto prejudicam a agricultura europeia.

3.18.
O CESE, no âmbito da ronda de negociações comerciais da OMC, pronunciou-se a favor da defesa de importantes
medidas da categoria azul (blue-box)( 2). Verifica-se uma contradição, pois a Comissão declara que se manteriam as medidas
no quadro da categoria azul, no entanto, com referência a
restrições da OMC, manifesta-se a favor da dissociação.

3.19.
O CESE sublinha a importância de se defender os
instrumentos determinantes da PAC, tais como a adequada
protecção face ao exterior, contribuindo, assim, para a garantia
da multifuncionalidade da agricultura europeia.

4. Observações na especialidade

4.1. Dissociação
3.16.
O CESE entende que a Comissão deveria ter em
consideração as conclusões da Cimeira da UE de 24 e 25 de
Outubro de 2002, realçando que importa proteger os interesses
dos produtores das zonas desfavorecidas da actual UE dos 15;
a agricultura multifuncional tem de estar em sintonia, em
todas as regiões da Europa, com as conclusões dos Conselhos
do Luxemburgo, de 1997, e de Berlim, de 1999.

3.17.
O CESE apercebe-se de um conflito de interesses de
difícil resolução na medida em que, por um lado, os preços ao
produtor para os agricultores reger-se-ão, cada vez mais, pelos
preços do mercado mundial, e por outro, os padrões de
produção aumentam permanentemente. O CESE já chamou a
atenção (1) para o facto de ser cada vez mais difícil garantir

( 1) Parecer de iniciativa do CESE sobre Uma política para a consolidação do modelo agrícola europeu, JO C 368 de 20.12.1999,
p. 76-86.

4.1.1.
A dissociação, enquanto pedra angular das propostas
de reforma, está no centro de todos os debates políticos. No
seu parecer de 11 de Dezembro de 2002, o CESE fundamentou
amplamente o seu cepticismo e as suas críticas. O Comité
lembra que, em diversos pareceres, apresentou reflexões de
fundo a respeito do aperfeiçoamento dos pagamentos directos,
às quais não recebeu até à data qualquer reacção satisfatória.
O CESE lamenta que a Comissão não tenha posto a discussão
nenhuma alternativa verdadeiramente comunitária à proposta
do prémio por exploração (3) — possibilidade que segundo o
artigo 58.o da proposta de regulamento se limita ao nível
regional.

(2 ) Parecer CESE sobre «Revisão intercalar da Política Agrícola
Comum», JO C 85 de 8.4.2003.
(3 ) O termo utilizado pela Comissão «prémio unitário por exploração»
não é claro, pois o montante por exploração não é unitário, mas,
antes, variável consoante a referência histórica.
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4.1.2.
A dissociação proposta pode oferecer ao agricultor,
indubitavelmente, maior liberdade de escolha (não haveria
orientação unilateral de prémios), mais flexibilidade e também
simplificações. Todavia, o CESE entende que resultariam
desvantagens consideráveis, que merecem um olhar crítico:
—

O prémio por exploração previsto adopta como referência um período passado e não excluiria aspectos negativos
e desequilíbrios existentes, que, de resto, consolidaria.

—

A proposta da Comissão desfavoreceria as explorações
que têm de se desenvolver, podendo prejudicar seriamente muitos jovens agricultores na aquisição de uma
exploração.

—

A dissociação prevista teria efeitos negativos devido ao
aumento da especulação nos direitos de produção e no
mercado dos solos, conduzindo, além disso, a novos
direitos semelhantes aos da propriedade, o que provocaria
tensões sociais no sector agrário.

—

Ficaria ameaçada a manutenção da produção em determinados sectores de produção ou em determinadas regiões
(por exemplo, a criação bovina em zonas de pastagem e
regiões desfavorecidas), pondo-se, assim, em causa o
objectivo de uma gestão de terras sustentável e que ocupe
amplas superfícies.

—

Seriam de esperar novas distorções da concorrência no
sector agrícola se os agricultores que se dedicam a
sectores de produção com prémios de produção mais
elevados mudassem para sectores de produção até agora
sem direito a prémio, por exemplo, da criação de bovinos
para a criação suína ou da produção de cereais para o
sector dos produtos hortícolas.

—

As organizações comuns de mercados e, em particular, a
regulação das quantidades, perdem a sua função de
controlo, pois os prémios por exploração previstos,
entre outros, deixam de ter qualquer relação com as
quantidades de referência. Como consequência, surge o
perigo de haver fortes oscilações de produção e de preços.

—

A indústria agro-alimentar, em especial as PME, mostram
a sua preocupação com o abastecimento de matérias-primas a nível local, que não está assegurado com a
dissociação, ante o risco de desaparecimento ou de
diminuição significativa em algumas zonas.

—

A aceitação social das transferências financeiras para a
agricultura, ao contrário do que seria de esperar, não será
reforçada, pois os cidadãos não compreenderiam a que
prestações seriam atribuídos os futuros prémios por
exploração, pois as ajudas directas transformar-se-iam em
«bónus financeiros» sem relação com a actividade agrícola
efectivamente praticada em cada exploração.

4.1.3.
Os pagamentos directos têm também a função de
retribuir as prestações que a sociedade espera dos agricultores,
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embora não sendo compensadas, ou apenas parcialmente,
com os preços de mercado. Determinadas prestações têm uma
relação causal com a produção, apresentando as características
dos subprodutos (por exemplo, a manutenção da paisagem
com a gestão das terras, normas elevadas de produção, etc.).
As soluções nacionais referidas no artigo 5.o do regulamento
previsto e no quadro constante do anexo 4 não permitem
obter uma solução comunitária.

4.1.4.
No parecer sobre «O futuro da PAC» ( 1), o CESE
mostrou a relação causal que existe entre produção e multifuncionalidade e observou que esta última deve ser entendida
como um critério determinante no caso de se continuar o
aperfeiçoamento dos pagamentos directos. O Comité partilha
da opinião da Comissão de que os pagamentos directos têm
de ser amplamente justificados e aceites socialmente. Por esta
razão, manifestou-se repetidas vezes a favor dos pagamentos
directos e defendeu que este importante instrumento sofresse
adaptações, no caso de as condições e os requisitos mudarem
substancialmente.

4.1.5.
Na prática, o prémio proposto daria, com frequência,
origem a compensações distintas para o mesmo tipo de
prestação social. A este respeito, note-se que os agricultores
que mantêm a produção têm de respeitar todas as normas
relativas à ecocondicionalidade, por forma a garantir o direito
ao prémio por exploração, que, no entanto, pode ser baixo em
função da base histórica. Por seu lado, um agricultor que deixa
a produção e que apenas é confrontado com obrigações
mínimas, demasiado vagas e eventualmente diferentes para
manter «as terras em boas condições agrícolas», pode, contudo,
ter direito a um elevado prémio por exploração, de acordo
com o sistema. Teme-se que a actividade agrícola e, por
conseguinte, também a produção se desvirtuem cada vez mais.

4.1.6.
O considerando 31 da proposta de regulamento
determina que «é conveniente deixar aos Estados-Membros a
possibilidade de definir determinado equilíbrio entre os direitos
aos pagamentos individuais e as médias regionais ou nacionais». Uma tal hipótese poderia simplificar consideravelmente
o cálculo e a gestão administrativa das ajudas e, de certo
modo, atenuar problemas que surgiriam com o prémio por
exploração para o mercado dos solos. Contudo, aparentemente, a Comissão não considerou a possibilidade de viabilizar
politicamente, ao nível europeu, uma disposição de tal natureza, pois desencadearia alterações maciças nos fluxos financeiros entre os Estados-Membros bem como na relação de
rendimentos entre as explorações e as regiões.

4.1.7.
O CESE chama a atenção para o perigo de, apesar da
dissociação parcial proposta, muitas explorações abandonarem
a produção de batata para fécula e optarem por sectores de
produção que impliquem menos risco e investimento, o que,

(1 ) JO C 125 de 27.5.2002.
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em determinadas regiões, poderia ter consequências gravosas.
O Comité rejeita a redução das ajudas destinadas ao trigo
duro, pois são indispensáveis à manutenção da produção
em explorações tradicionais, havendo poucas alternativas de
produção. Por outro lado, o Comité defende um novo
instrumento de apoio à produção de frutos de casca rija. De
facto, considera que o montante proposto não é suficiente
para competir com as importações de países terceiros.

4.1.8.
Os problemas indicados serviram de justificação
para a reiterada proposta do CESE de melhor se analisar a
pertinência de outras possibilidades de aperfeiçoamento dos
pagamentos directos. O Comité volta a perguntar por que
razão a Comissão não avaliou nenhum sistema de ajudas
composto por um apoio de base e outras componentes
específicas em função dos produtos. Deste modo, poderia
obter-se, por um lado, uma tarifação para as prestações
multifuncionais de forma sustentável e, por outro, garantir-se-ia a função económico-produtiva das explorações, o que é
especialmente importante para as regiões desfavorecidas. Um
tal sistema evitaria muitos problemas relacionados com a
proposta da Comissão.

4.2.
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portanto, a questão da igualdade de tratamento e da segurança
jurídica no sector agrícola, acrescendo que os controlos
efectuados nas explorações agrícolas apenas permitem garantir
o respeito de uma parte destas disposições.

4.2.5.
O CESE sublinha que é de prever que agricultores
tenham de fazer grandes esforços por forma a cumprirem os
padrões previstos pela ecocondicionalidade. Em todos os casos,
também os encargos administrativos bem como os custos
próprios à exploração aumentarão consideravelmente. Assim
sendo, o CESE considera necessário e justificável estabelecer
uma fase de transição adequada à adaptação das explorações
ao novo sistema de ecocondicionalidade.

4.2.6.
Com a presente proposta, a Comissão visa uma
simplificação administrativa, adequando o actual sistema integrado de gestão e controlo às novas disposições sobre as
ajudas directas e os controlos relativamente à condicionalidade
e às boas práticas agrícolas. O CESE verifica, todavia, que os
encargos administrativos e de controlo podem tornar mais
pesado o funcionamento das administrações. De acordo com
o objectivo «menos burocracia», o âmbito de aplicação da
legislação deveria limitar-se às disposições indispensáveis ao
alcance dos padrões da ecocondicionalidade.

Ecocondicionalidade

4.2.1.
Já por diversas vezes, o CESE se pronunciou a favor
de que as disposições relativas à segurança alimentar, protecção
no local de trabalho, bem como à protecção ambiental e
protecção animal tenham uma aplicação mais uniforme em
toda a UE. Tal deve ser igualmente válido para a regulamentação respeitante à segurança e à saúde no local de trabalho,
bem como sobre a protecção dos jovens no trabalho e a
protecção contra os riscos. A regulação da ecocondicionalidade
proposta pela Comissão poderá ser um elemento útil no
alcance deste objectivo.

4.2.2.
O CESE insiste em que os padrões exigidos sejam
claros e precisos e sejam, de facto, válidos em toda a UE.
Simultaneamente, exige-se que as normas da ecocondicionalidade sejam facilmente aplicáveis, que a burocracia se mantenha
controlada e que se evite a dupla fiscalização.

4.2.3.
A Comissão propõe que a atribuição de pagamentos
directos dependa do respeito de 38 regulamentações, bem
como da manutenção das terras «em boas condições agrícolas».
Em caso de incumprimento, haverá uma redução dos pagamentos directos que poderá variar entre 10 e 100 por cento,
consoante a gravidade da infracção.

4.2.4.
O CESE sublinha que determinadas disposições,
como por exemplo as previstas pelas directivas sobre a
protecção dos habitats ou das aves ou em matéria de saúde,
não se aplicam de modo uniforme a todos os agricultores. Há,

4.2.7.
O mesmo é válido para as obrigações no âmbito das
«boas condições agrícolas». Também neste caso se deveria
definir como obrigações as disposições necessárias à manutenção de uma agricultura multifuncional e cujo respeito se
possa fiscalizar objectivamente na prática. Certas obrigações
propostas parecem ser mais difíceis de cumprir (p. ex. a
manutenção da fertilidade dos solos ou da estrutura do solo).

4.2.8.
Para haver uma simplificação, é, pois, essencial
identificar prioridades no controlo e fazer participar as representações agrícolas e profissionais para desenvolver formas de
assistência e de consultoria às explorações, que cooperem
com as administrações e encorajem formas voluntárias de
certificação.

4.2.9.
Neste contexto, o CESE recorda também que os
elevados padrões na produção agrícola comunitária não devem
ficar sem efeito devido a importações falseadoras da competitividade, devendo exigir-se às produções provenientes de países
terceiros as mesmas condições cumpridas pelos produtores
europeus.

4.3. Sistema de aconselhamento às explorações

4.3.1.
A Comissão desenvolveu a proposta, apresentada na
Comunicação sobre a Revisão Intercalar, de auditoria das
explorações, propondo, agora, a introdução de um sistema
obrigatório de aconselhamento às explorações.
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4.3.2.
O CESE compreende que se dê aos Estados-Membros
uma certa margem de manobra para a introdução do proposto
sistema de aconselhamento às explorações O CESE manifestouse a favor de um tal sistema a título voluntário, criando-se
incentivos. Tal decisão não deve ter por base apenas o
cumprimento dos requisitos legais, mas, sim, a melhoria
contínua da situação económica, ambiental e social das
explorações.

4.4.4.
O CESE observa que as propostas de degressividade
devem ser encaradas numa relação directa com as reduções de
preços previstas. As duas medidas associadas conduziriam, em
muitos casos, a importantes perdas de rendimento para as
explorações. Especialmente afectados seriam os agricultores
cujo rendimento depende exclusivamente da produção agrícola.

4.3.3.
O CESE adverte que a participação num sistema
com estas características implica custos adicionais para os
agricultores. É, por conseguinte, importante dar aos agricultores a possibilidade de receberem apoio, tal como previsto na
proposta da Comissão para o desenvolvimento rural. No
âmbito da consultoria às explorações, o Comité convida a que
se preste especial atenção a instrumentos de formação e
qualificação do trabalho independente e do trabalho dependente. O CESE salienta o papel essencial que deve ser atribuído
às organizações socioprofissionais agrícolas e aos sindicatos
na assistência aos agricultores e trabalhadores agrícolas no
lançamento de percursos de formação e de actualização.

4.5. Pousio e crédito de carbono

4.4.

Degressividade e modulação

4.4.1.
Introduziram-se claras alterações em relação às propostas de Julho de 2002. A par de uma transferência de meios
para o 2.o pilar da política agrícola (modulação), está também
prevista uma transferência no âmbito do 1.o pilar (degressividade). O CESE lamenta a ausência de uma decisão do Conselho
sobre o quadro financeiro relativo ao segundo pilar da PAC;
nestas condições, torna-se inútil falar de uma percentagem
concreta de transferência do orçamento agrícola para o
segundo pilar. Na redução dos pagamentos directos, estabelecer-se-á uma maior diferenciação em função do montante do
prémio. Por outro lado, é suprimida a proposta original de
estabelecer limites máximos, favorecendo, assim, as grandes
explorações. Tal significa que, como proposto pelo Comité, os
efeitos relacionados com a área da exploração, tais como as
economias de escala, seriam tomados em conta. Deveria ter-se
ainda em conta o critério do emprego nas explorações, no
momento de aplicar a redução.

4.4.2.
A modulação e a degressividade não se aplicarão aos
novos Estados-Membros até 2012 inclusive. Daí que o CESE
parta do princípio de que os recursos que resultam da
modulação para o 2.o pilar só sejam utilizados nos 15 «velhos»
Estados-Membros.

4.4.3.
Em conformidade com o artigo 10.o, o Comité de
gestão das ajudas directas terá, tendo em conta o número 2 do
artigo 82.o, a possibilidade de alterar as percentagens no
quadro da degressividade. Dado que qualquer alteração implicaria consequências de vasto alcance, o CESE manifesta
algumas reservas quanto a tal autorização.

4.5.1.
Até à data, o sistema vigente de pousio com as
possibilidades de rotatividade e de cultivo de matérias-primas
renováveis conduziu a uma clara redução dos mercados
agrícolas «clássicos». A proposta de reforma da Comissão
implica o pousio durante dez anos, não permitindo nem a
rotatividade nem o cultivo de matérias primas renováveis.

4.5.2.
O CESE pronuncia-se a favor de que se mantenha a
possibilidade do pousio enquanto rotatividade. Tal como até à
data, também de futuro deveria haver a alternativa de cultivar
plantas energéticas em vez do pousio. Impondo-se, por razões
de protecção da natureza, a não utilização das terras durante
vários anos, o CESE considera pertinentes as propostas sobre
as medidas agro-ambientais.

4.5.3.
No entender do CESE, o previsto fomento do cultivo
de plantas energéticas com 45 EUR/ha é um primeiro sinal
positivo. Todavia, é questionável se, dado o fomento ainda
demasiado reduzido e sem a utilização das terras em pousio,
se pode alcançar o objectivo de 1,5 milhões ha.

4.5.4.
O CESE considera acertado que as explorações com
uma superfície de até 20 ha e as explorações de produção
ecológica continuem excluídas da obrigatoriedade de pousio.

4.6. Novas medidas em favor do desenvolvimento rural

4.6.1.
O CESE pronunciou-se, em numerosas ocasiões, a
favor de um reforço das medidas de desenvolvimento rural.
No seu entender, é fundamental que todas as possibilidades
oferecidas pelos fundos estruturais sejam utilizadas com este
propósito. Tal também é importante na medida em que, para
o desenvolvimento ser positivo no seu conjunto, se impõe
uma abordagem global da política para as zonas rurais.

4.6.2.
O Comité opõe-se à revogação do Regulamento (CE)
n.o 2826/2000 do Conselho, relativo a acções de informação
e promoção a favor dos produtos agrícolas no mercado
interno. A promoção contemplada no quadro do desenvolvimento rural é muito mais restritiva e focaria mais microprojectos no âmbito de campanhas em escala reduzida.
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4.6.3.
O Conselho Europeu de Bruxelas (Outubro de 2002)
fixou o quadro financeiro da política agrícola comum até
2013. Embora para a rubrica 1a) (gastos de organização do
mercado) tenha sido fixado um limite máximo, o mesmo não
aconteceu para as rubricas 1b) e 2 (desenvolvimento rural).

4.6.4.
O Comité lamenta que, através da transferência
prevista do 1.o para o 2.o pilar, mesmo no sexto ano após o
início da aplicação da modulação, sejam disponibilizados para
o desenvolvimento rural apenas cerca de 1,5 mil milhões de
EUR suplementares. Partindo do princípio de que existe a
vontade política de adoptar esta solução, o conjunto dos
créditos disponíveis (que, nos últimos anos, não foi gasto na
totalidade) poderia ser empregue na mobilização de fundos
suplementares em favor do desenvolvimento rural e, assim,
alcançar-se um maior equilíbrio.

4.6.5.
As novas medidas de desenvolvimento rural propostas pela Comissão visam, fundamentalmente, ajudar os agricultores a adaptarem-se aos requisitos legais e a orientar a sua
actividade para a produção de qualidade. Trata-se de uma
função importante, para a qual, todavia, não se vislumbra uma
dotação orçamental suficiente.

4.6.6.
Nas suas linhas gerais, o CESE acolhe favoravelmente
a proposta de novas medidas de acompanhamento para
promoção da qualidade alimentar, de apoio ao cumprimento
dos requisitos em matéria de produção e para promoção de
medidas de protecção animal de acordo com as comprovadas
medidas agro-ambientais.

4.6.7.
Os fundos adicionais de um máximo de 1,5 mil
milhões de EUR só serão suficientes no caso de os agricultores
recorrerem às novas medidas de acompanhamento correspondentes aos seus objectivos. Tal significa que o objectivo da
Comissão de «reforçar o desenvolvimento das zonas rurais»
não será atingido.

4.6.8.
O CESE pronuncia-se a favor de que, nos termos do
artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 1257/1999, se concedam
desde já compensações para a adopção de medidas no contexto
da Natura-2000. Todavia, declara-se igualmente favorável a
que, de futuro, seja dado um tratamento semelhante a medidas
análogas, tais como a aplicação da directiva-quadro relativa à
água.

4.6.9.
O estabelecimento de uma nova ajuda destinada aos
produtores que adoptam sistemas de qualidade não deverá
provocar incompatibilidades para beneficiar de outras ajudas
já existentes dos programas de medidas de acompanhamento.
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5. Síntese

5.1.
O CESE é favorável a uma adaptação da política
agrícola comum a diferentes exigências. Nos seus pareceres de
iniciativa, o CESE cuidou do aperfeiçoamento dos pagamentos
directos agrícolas. O Comité rejeita uma mudança de sistema
abrupta, através da conversão dos actuais prémios por superfície e por animal no prémio por exploração proposto pela
Comissão. Qualquer esbatimento da relação entre regulação
dos mercados e produção conduziria a perturbações significativas na actividade agrícola, nomeadamente nas regiões mais
desfavorecidas. O CESE lamenta que a Comissão não tenha
perseguido a ideia de aplicar, por exemplo, um apoio de base
incluindo suplementos por produto, em vez do prémio por
exploração.

5.2.
O CESE entende que, infelizmente, as propostas apresentadas a respeito do pagamento por exploração e da
ecocondicionalidade ainda não respondem satisfatoriamente à
questão de saber como serão cumpridas as elevadas exigências
sociais impostas à agricultura (com elevados níveis europeus)
liberalizando-se, em simultâneo, os mercados agrícolas (objectivo da ronda de negociações OMC). Permanece o receio de
que, em muitas regiões europeias, os jovens se mantenham
afastados da agricultura. Manifestamos igualmente algum
cepticismo quanto à aceitação pública sustentável e duradoura
das propostas apresentadas.

5.3.
O CESE opina que o instrumento da ecocondicionalidade proposto recentemente pode contribuir para que as
directivas nas áreas da segurança alimentar, protecção no local
de trabalho, bem como protecção ambiental e protecção
animal sejam aplicadas uniformemente em toda a UE. Importa
ainda que as normas da ecocondicionalidade sejam exequíveis
e que a burocracia se mantenha controlada.

5.4.
O CESE considera que, nas propostas de reforma, as
medidas ou incentivos voluntários deveriam sobressair mais.
Assim, a adesão ao sistema de aconselhamento às explorações
deveria surgir numa base voluntária. Do mesmo modo,
também a obrigatoriedade de não utilização durante 10 anos
não deveria ser objecto da reforma, mas, sim, a manutenção
do princípio da rotatividade numa base voluntária, sendo esta
última bem aceite tanto pelos agricultores como pela sociedade
em geral.

5.5.
O CESE defende a criação de um 2.o pilar da Política
Agrícola Comum para o desenvolvimento do espaço rural.
Quando comparadas com a Comunicação de Julho de 2002
sobre a Revisão Intercalar, as propostas legislativas para a
reforma da Política Agrícola Comum regridem claramente
neste ponto. Além disso, a maior abrangência do segundo
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pilar mediante a modulação faz com que a complementaridade
dos dois pilares da PAC careça de sentido. As medidas
propostas estão decididamente no rumo certo para melhorar a
qualidade dos produtos, bem como a segurança alimentar e
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ambiental. Lamenta, todavia, a falta de meios adequados,
embora não perdendo a esperança de que serão aumentados
futuramente, no âmbito da próxima reforma dos Fundos
Estruturais.

Bruxelas, 14 de Maio de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de Regulamento do Conselho
que estabelece a organização comum do mercado no sector do arroz»
(COM(2003) 23 final — 2003/0009 (CNS))
(2003/C 208/18)
Em 10 de Fevereiro de 2003, o Conselho decidiu, em conformidade com o artigo 37.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a proposta
supramencionada.
A Secção Especializada de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente, incumbida da preparação dos
correspondentes trabalhos, emitiu parecer em 25 de Abril de 2003, sendo relatora Maria Luísa Santiago.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por 74 votos a favor, 6 votos contra e 9 abstenções o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
No âmbito da reforma a meio termo da Agenda 2000
a Comissão propõe alterar o actual regulamente que estabelece
a organização comum do mercado no sector do arroz (1) do
seguinte modo:
—

Redução do preço de intervenção, de uma só vez, em
50 %, para um preço garantido efectivo de 150 EUR por
tonelada, alinhado pelos preços no mercado mundial.

—

Aumento da ajuda directa actual, de 52 EUR por tonelada,
para 177 EUR por tonelada, repartida em:
—

—

—

Alteração da superfície máxima garantida de 433 423 ha
para 392 801 ha.

—

Substituição do sistema público de intervenção por
um sistema de armazenagem privado, com regras a
estabelecer pelo Comité de gestão, e que apenas será
activado quando o preço de mercado for inferior ao
preço de apoio (150 EUR/ton) durante duas semanas
consecutivas.

—

Aplicação de uma medida especial quando o preço de
mercado do arroz, paddy, for inferior a 120 EUR por
tonelada, durante duas semanas consecutivas e for susceptível de permanecer inferior a esse preço.

102 EUR por tonelada integrada no pagamento
único por exploração e pagos com base em direitos
históricos limitados por uma superfície máxima
garantida.

( 1) Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho.

75 EUR por tonelada através de uma ajuda específica
para a produção de arroz, que será multiplicada pelo
rendimento de cada país, estabelecido na reforma de
1995.
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Introdução de um sistema de degressividade das ajudas
que sofrerão reduções entre 1 % em 2006 e 19 % em
2012 em função dos escalões e dos diferentes períodos e
estádios de aplicação.

1.2.
A Comissão baseia esta proposta no facto de considerar
que o actual mercado do arroz na comunidade está em
desequilíbrio grave provocado pelo aumento da produção
interna e das importações.
1.2.1.
Em resultado dum aumento previsível das importações de países terceiros, na sequência da aplicação da
iniciativa «Tudo excepto armas», a Comissão prevê «um
agravamento desse desequilíbrio, que poderá alcançar um nível
insustentável nos próximos anos.» (proposta actual).

2.
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o qual se desarticula. O tecido económico destas zonas
rurais envolve para além das famílias dos agricultores, as
Cooperativas, as empresas de adubos e pesticidas, as empresas
de máquinas e equipamento, as indústrias de descasque, todas
elas dependentes directa e indirectamente do cultivo do arroz.
As áreas de arroz tem também associadas comunidades de
regantes que gerem perímetros de rega que foram concebidos
e adaptados à produção de arroz e cuja manutenção e
sobrevivência será posta em causa com o abandono da cultura.
O reforço da multifuncionalidade das explorações agrícolas e
a diversificação das actividades económicas nas zonas rurais
são fundamentais para o desenvolvimento económico sustentado dos territórios. As explorações agrícolas das zonas
produtoras de arroz são exemplos típicos de comunidades
rurais específicas com base económica e modos de vida
tradicionais onde os impactos da aplicação da proposta da
Comissão serão muito mais profundos e onde a coesão social
está seriamente ameaçada.

Considerações Gerais

2.1.
A Comissão entendeu instituir, a título de compensação pela quebra de preços, um apoio ao rendimento por
exploração e uma ajuda específica à orizicultura, que reflicta o
papel desempenhado pela produção do arroz nas zonas de
produção tradicionais (1). Este reconhecimento é positivo mas
insuficiente perante o papel específico e insubstituível que a
cultura representa em termos ambientais.
2.1.1.
O arroz produzido na UE está circunscrito a zonas
geográficas muito específicas junto aos deltas dos rios e zonas
húmidas, planas e de deficiente drenagem interna. O sistema
de alagamento inerente à cultura impede a subida da toalha
freática, salgada junto à foz dos rios, obstando à degradação
da estrutura do solo e desfloculação da argila. O terreno
coberto de água atrai uma fauna aquática migratória típica,
como cegonhas, garças reais, flamingos, galinhas de água e
narcejas que elegem os arrozais como seu habitat natural. A
flora associada aos arrozais é também particular e a sua
conservação é também assegurada pela manutenção de zonas
húmidas por via do cultivo do arroz. O ecossistema rico
dos arrozais tem um valor inegável, quer paisagístico quer
cinegético. Áreas significativas de arroz situam-se dentro de
Parques Naturais e Áreas Protegidas coabitando com eles e
sendo em muitos casos o suporte desses ecossistemas que são
alvo de protecção específica para manutenção da biodiversidade.

2.1.2.
A concentração da cultura em zonas específicas, a
mão de obra que ela implica, o tipo de maquinaria utilizada e
o facto de ser uma cultura sazonal que permite ao agricultor
exercer outras funções, gera um tipo de comunidade rural
multifuncional ligada e dependente do cultivo do arroz, e sem

( 1) Ver 5.o considerando 2003/0009 (CNS) — COM(2003) 23 final.

2.2.
O Comité lamenta que as propostas da Comissão não
sejam de molde a evitar, para a cultura, o futuro insustentável
que ela própria prevê.

2.3.
Efectivamente, a proposta de adaptar o preço do arroz
comunitário ao do arroz importado dos PMD (países menos
desenvolvidos), com o objectivo de garantir a competitividade
do arroz produzido na UE, não poderá ser alcançado mantendo
em vigor o sistema actual de cálculo dos direitos de importação
da UE.

2.3.1.
O Comité considera que qualquer modificação na
OCM do arroz deveria ser aplicada, em simultâneo com a
substituição do actual sistema de direitos de importação
variáveis, por direitos fixos, de modo a romper o vínculo
existente entre o preço de intervenção e o nível dos direitos de
importação. Qualquer reforma deverá prever os impactos
internos na agricultura dos Estados-Membros mas deverá
também promover o estudo do impacto dos acordos internacionais realizados e a realizar no quadro da OMC. Tal estudo
deve também abordar os efeitos do acordo «Tudo excepto
armas» nos países menos desenvolvidos em termos de rendimento dos produtores, criação de emprego agrícola e reinvestimento dos lucros, tendo em vista avaliar os resultados a
esperar do acordo.

2.3.2.
O Comité lembra, que nas negociações do Uruguay
Round, os preços de referência utilizados para o arroz foram
os mesmos que os dos restantes cereais, sem ter em conta os
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custos da primeira transformação. O mecanismo de correcção
então imposto, a «headnote 7», deu origem ao actual desequilíbrio do sector (1). De facto, com este sistema qualquer diminuição no preço de intervenção implica uma baixa automática,
mais que proporcional, nos direitos de importação.

2.3.3.
Destas circunstâncias beneficiou o arroz Basmati cuja
importação aumentou de 60 000 ton. para 200 000 ton. Ao
abrigo deste sistema têm entrado no mercado europeu arrozes
com características semelhantes ao Basmati mas de inferior
qualidade e cuja autenticidade é difícil de controlar.

2.3.4.
O efeito da iniciativa «Tudo menos armas» (EBA) foi
uma escolha política da União Europeia que não teve em conta
os impactos na orizicultura europeia e que possibilitará a
entrada de arroz proveniente de outras origens sem benefícios
reais para os países menos desenvolvidos.

2.4.
À escala mundial, a produção europeia de arroz é
irrelevante, não atingindo sequer 0,4 % da produção mundial;
trata-se no entanto de um mercado internacionalmente apetecido sobretudo pelo potencial de crescimento do consumo
verificado nos países do norte da Europa. A Tailândia é o
primeiro exportador mundial de arroz, seguida do Vietname,
a Índia e os Estados Unidos, que apesar de serem o quarto país
exportador têm no entanto um papel preponderante na fixação
dos preços e na sua evolução. O arroz é um dos produtos
transaccionados na bolsa de Chicago, e muitos investidores
compram e vendem arroz que não tencionam laborar, apenas
como investimento, especulando no aumento dos preços e na
capacidade de o vender depois, especulando no preço. As
flutuações do preço internacional do arroz estão sujeitas a
fortes especulações e podem não ter qualquer correlação com
a situação do arroz na Europa.

2.4.1.
Na União Europeia o arroz é apenas produzido na
bacia Mediterrânica e apenas em zonas delimitadas como já
referi. Assim a produção de arroz apenas preocupa algumas
regiões e tende a ser secundarisado pelas próprias autoridades
nacionais e comunitárias, apesar da enorme importância que
tem para as populações das regiões produtoras.
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de particular relevo na comunidade, que é a existência de uma
industria de descasque de arroz nos países não produtores do
norte da Europa, interessados em preços de matéria prima
mais baixos, mantendo as protecções do arroz branqueado.

2.4.3.
Estas circunstâncias deram origem a um aumento
significativo das importações de que resultou um aumento
progressivo de arroz apresentado à intervenção.

2.5.
Toda a filosofia da proposta está centrada no problema
da intervenção e nos recursos financeiros inerentes. O Comité
concorda que esta situação tem de ser resolvida mas pensa
que as soluções propostas mais parecem destinadas a uma
reconversão da cultura e não à sua adaptação. Convém
sublinhar que os terrenos de arroz, pelas suas características
específicas, são dificilmente reconvertíveis a outras culturas. A
inviabilização financeira desta cultura tem como consequência
lógica o abandono com as implicações negativas do ponto de
vista social, do emprego e do desenvolvimento rural, para além
da responsabilidade pela destruição ambiental inerente.

2.5.1.
A quantidade de arroz armazenado em intervenção
pública é elevada, determinando um desequilíbrio de mercado
que não é determinado pelo aumento da produção interna
como está expresso na proposta. A produção europeia de
arroz, equivalente branqueado, baixou 14 % (de
1 667 000 ton. em 1997/1998 para 1 436 000 ton. em 2000/
/2001) e o consumo europeu de arroz aumentou 31 % entre
1990 e 2000, e continuará a subir com a adesão dos novos
países, não produtores de arroz.

2.6.
Os estudos de impacto da proposta de revisão intercalar da PAC encomendados pela Comissão a diferentes Universidades chegam a conclusões divergentes quanto às consequências e à manutenção da competitividade do arroz europeu.
Determinados estudos prevêem um aumento das importações
enquanto outros garantem a sua diminuição. No entanto todos
eles são unânimes no que diz respeito à diminuição da
produção europeia que pode atingir 29 % mas nenhum deles
analisa os impactos quer ambientais quer sócio económicos
na cultura do arroz (2).

3. Considerações particulares
2.4.2.
Apesar de as industrias transformadoras estarem
situadas junto às zonas de produção, muitas vezes organizadas
sob a forma de cooperativas de produtores, existe uma situação

( 1) JO C 14 de 16.1.2001.

3.1.
O preço de apoio efectivo proposto, inferior aos custos
de produção de arroz mais baixos da UE, não é integralmente
compensado pela subida das ajudas, o que implica uma quebra

(2 ) DG AGRI: Análises de impacto, Março 2003.

3.9.2003

PT

Jornal Oficial da União Europeia

nos rendimentos dos agricultores. O Comité entende que uma
cultura indispensável para a manutenção duma fauna e flora
específica, e para a preservação das zonas salinas, deve ser
encarada com particular atenção. A compensação deve ser
igual à quebra de preço, tendo além disso em conta o nível
actual de rendimentos. A intervenção, nas suas modalidades
actuais, não se destina exclusivamente aos produtores. Qualquer operador pode recorrer a esse sistema, sempre e quando
apresentar arroz em lotes adequados e com as características
de qualidade mínima exigidas.

3.2.
A Comissão propõe um sistema de armazenagem
privado, de contornos mal definidos, e sem as majorações
mensais, que desempenham um papel importante na fluidez
do mercado. O Comité teme que o novo sistema dê origem a
desequilíbrios de mercados acrescidos.

3.2.1.
A criação de um mecanismo de armazenagem privada e de um mecanismo de protecção que permita fazer face
à situação dos preços deve ser clarificada e quantificada.
Desconhecem-se ainda quais serão os mecanismos de accionamento da armazenagem privada.

3.2.2.
O Comité julga que em vez destes sistemas complicados e que já revelaram a sua ineficácia noutros sectores, seria
preferível manter a intervenção clássica, ao nível do valor do
preço de apoio efectivo proposto dotando-a de novas normas
que permitissem o acesso aos produtores apenas em situações
de crise. Para evitar uma perturbação grave no mercado do
arroz Paddy nos últimos meses da campanha de comercialização de 2003/2004 ( 1), a Comissão limita a quantidade de
arroz passível de intervenção a 100 000 ton. Ora o arroz
comercializado nesta data é o arroz cujo cultivo está a decorrer
nesta altura. Como a colheita do arroz ocorre entre o mês de
Setembro e Outubro é evidente que os industriais irão tentar
comprar o arroz a preço muito próximo do preço de apoio
efectivo proposto e não do preço de intervenção actual. Os
agricultores que, nesta campanha ainda recebem as ajudas em
vigor, terão um prejuízo insustentável. A única forma de evitar
esta especulação será a de manter a intervenção a funcionar
sem limitações, neste ano de transição.

3.3.
As Superfícies Máximas Garantidas, estabelecidas no
Regulamento (CE) n.o 3072/95, foram objecto dum estudo
cuidadoso. A sua alteração, baseada numa ocasional dimi-

( 1) Ver 27.o considerando 2003/0009 (CNS) — COM(2003) 23 final.
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nuição de área cultivada, certamente por alterações climáticas
anormais, como por exemplo a falta de água em alguns
perímetros de rega no ano 2000, devido a um período de
extrema secura, não se justifica, tanto mais que, numa
perspectiva de alargamento, o consumo de arroz irá aumentar
conforme confirmam os estudos de impacto da Comissão.
3.3.1.
Esta alteração associada à manutenção das penalizações por ultrapassagem das áreas no âmbito da ajuda
específica aumenta o risco de essas penalizações ocorrerem
com prejuízos enormes em especial para as pequenas explorações cujo peso é significativo na maioria dos países produtores. O actual sistema de penalizações deve ser substituído por
um sistema linear, em consonância com as restantes culturas
arvenses.
3.3.2.
A aplicação do sistema de penalizações devia ser
precedida de um esquema de compensações de áreas entre os
Estados-Membros, anual e sem compromisso para os anos
seguintes, das áreas não cultivadas até à utilização plena da
superfície máxima garantida. As penalizações devem aplicar-se aos Estados-Membros que tenham excedido a sua superfície
máxima garantida, unicamente quando haja sido excedida a
superfície garantida comunitária. Só assim se aproveitará o
potencial produtivo da União e as possibilidades do orçamento
deste sector.
3.4.
As normas sanitárias, ambientais e laborais aplicáveis
para a produção de arroz na Comunidade deverão ser aplicadas
ao arroz importado de países terceiros, como forma de garantir
a segurança alimentar da Europa e evitar a concorrência desleal
ou «dumping».
3.5.
O incentivo do consumo de arroz na Comunidade
deve ser prosseguido através de acções promocionais referenciando-o como um alimento natural saudável, cuja produção
está associada a habitats ecológicos, com incidência especial
para as variedades do tipo japónica.
3.6.
O Comité considera que a actual reforma não cumpre
os objectivos propostos de equilibrar o mercado do arroz e
tornar a cultura competitiva com o mercado mundial e entende
que a revisão dos critérios de importação actuais deve ser uma
prioridade nas negociações da OMC.
3.7.
Esta posição é partilhada pela própria Comissão que,
no Comité especial de Agricultura de 23 de julho 2002,
confirmou a sua recomendação de alterar os compromissos da
CE junto da OMC sobre as importações de arroz e ter em
atenção a intenção do Conselho de rever este assunto antes do
final do ano.

4. Conclusões
—

O arroz é uma cultura indispensável à preservação dos
ecossistemas das zonas húmidas para o qual não existem
alternativas agrícolas.

—

Os agricultores têm de ser integralmente compensados
pela quebra de preço imposta.
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O sistema de intervenção deve manter-se com as características actuais sendo o nível do preço de intervenção o
preço de apoio efectivo proposto.

—
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O regime de importações deve ser adequado à sobrevivência do sector quer do ponto de vista financeiro quer da
segurança alimentar da população.

Bruxelas, 14 de Maio de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o «Acesso à Cidadania da União Europeia»
(2003/C 208/19)
Em 21 de Janeiro de 2003, nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 23.o do Regimento, o Comité
Económico e Social Europeu decidiu elaborar um parecer sobre o «Acesso à Cidadania da União Europeia».
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção de Emprego, Assuntos Sociais e
Cidadania, emitiu parecer em 2 de Abril de 2003, sendo relator L. Pariza Castaños.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 14 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por 88 votos a favor e 40 votos contra, com 8 abstenções, o seguinte parecer.

1.

Introdução

1.1.
A Convenção Europeia está a trabalhar há meses na
elaboração de um Tratado Constitucional para a União Europeia. O CESE participa neste processo por intermédio de
observadores, levando aos debates da Convenção as propostas
e recomendações que adoptou nos seus pareceres e na
resolução que aprovou para o efeito.

1.2.
Em relação à política europeia de imigração e asilo,
decorrente do Tratado de Amesterdão e do Conselho Europeu
de Tampere, o CESE elaborou diversos pareceres com os quais
contribui para dotar a União Europeia de uma política comum
adequada e de legislação transparente, baseada na igualdade de
tratamento, na igualdade de direitos e obrigações e na luta
contra qualquer tipo de discriminação.

1.3.
De 9 a 10 de Setembro de 2002, o CESE organizou,
em colaboração com a Comissão, uma Conferência que contou

com a participação dos parceiros sociais e de importante
organizações sociais dos 25 Estados europeus, com o objectivo
de promover a integração dos imigrantes e dos refugiados na
sociedade europeia e a assunção de novos compromissos pela
sociedade civil (1).

1.4.
A população imigrante dos Estados-Membros da UE
vai crescer. Todos os peritos são unânimes em afirmar que,
por razões demográficas, económicas e sociais a imigração vai
aumentar e que grande parte destas populações instalar-se-á
de forma estável ou definitiva (2). A mobilidade das pessoas
entre os Estados-Membros também vai aumentar como consequência do aprofundamento da liberdade de circulação, o que

(1 ) A Conferência analisou ainda outros temas relacionados com a
imigração, nomeadamente a situação dos «sem-papéis». Considerou que a contenção da imigração irregular passa por legislação
adequada que permita uma gestão legal e transparente da imigração. Os «sem-papéis» devem beneficiar de um tratamento digno
e ver a sua situação regularizada, na medida das possibilidades dos
Estados-Membros.
(2 ) COM(2001) 127 final — Parecer CESE, JO C 36 de 8.2.2002.
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também afectará os imigrantes. A proposta de directiva sobre
o estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa
duração tem por objectivo facilitar a sua mobilidade ( 1).

1.5.
É necessário definir políticas públicas e comportamentos sociais que vão no sentido da integração para que a Europa
seja uma terra acolhedora, uma sociedade inclusiva, plural e
intercultural. A boa integração dos actuais e futuros residentes
oriundos de países terceiros constitui um objectivo estratégico
para os europeus.

1.6.
A Convenção deve reflectir sobre se as bases políticas
e jurídicas em que assenta a política comum de imigração são
suficientes para se avançar para uma melhor integração. O
CESE deseja que a futura constituição europeia reforce os
alicerces que permitirão à União Europeia dispor de uma
política comum de imigração e de asilo que dê corpo às
conclusões do Conselho de Tampere.

1.7.
Uma das conclusões da Conferência foi a proposta
feita à Convenção de conceder a cidadania da União aos
nacionais de países terceiros que residam de forma estável no
território da UE, o que facilitaria o exercício dos seus direitos
políticos e, consequentemente, a sua integração. A cidadania
europeia e os direitos e obrigações dela decorrentes são, com
efeito, um factor determinante para a integração destas pessoas
na sociedade de acolhimento.

1.8.
A resolução do CESE destinada à Convenção Europeia
explicita: «Há que melhorar as políticas de integração dos
imigrantes. O Comité solicita que a Convenção estude a
possibilidade de atribuir a cidadania da União aos nacionais
dos países terceiros com estatuto de residentes de longa
duração ...».
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União Europeia gozem de uma cidadania que lhes permita
exercer os seus direitos políticos e sociais.

2. Bases jurídicas

2.1.
Cabe à Convenção Europeia redigir propostas para
dotar o direito comunitário de novas bases. A instituição da
cidadania europeia, criada pelo Tratado de Maastricht, está no
cerne desta responsabilidade de actualização das bases do
direito comunitário. No anteprojecto de Tratado Constitucional (artigos 1.o a 16.o) publicado pelo secretariado da Convenção, em 6 de Fevereiro de 2003 (CONV/528/03), o
Praesidium propõe que a cidadania da União seja um direito
que acresce à cidadania nacional, sem a substituir (n. o 1 do
art. 7.o). Este artigo estabelece um vínculo claro entre a
definição da cidadania da União e a garantia pela UE da
igualdade de todos os seus cidadãos perante a lei (n.o 1,
art. 7.o).

2.2.
Em conformidade com esta correspondência entre
cidadania e igualdade jurídica, o CESE propõe que a Convenção
Europeia adopte uma definição lata de cidadania europeia,
cujo âmbito de aplicação inclua os nacionais de países terceiros
que residem estavelmente em qualquer Estado-Membro da
União Europeia. Esta definição lata corresponde ao conceito
de «cidadania cívica» adoptado pela Comissão (2).

1.10.
Por outro lado, esta proposta beneficia do apoio
de inúmeras pessoas e organizações políticas e sociais dos
diferentes Estados-Membros que há muito vêm exigindo que
os nacionais de países terceiros com residência estável na

2.3.
A proposta de acolher esta dimensão lata de cidadania
europeia no direito primário comunitário está escorada pelo
objectivo declarado da Convenção de incluir na Constituição
Europeia a Carta dos Direitos Fundamentais proclamada
solenemente pelo Parlamento, pelo Conselho e pela Comissão (3). A noção lata de cidadania europeia, ou cidadania cívica,
traduz a expressão jurídica mais acabada da vontade da União
Europeia de tornar real e efectivo, de forma progressiva e
crescente, o direito indivisível e universal à igualdade de todos
perante a lei. Este valor de igualdade jurídica vem consagrado
explicitamente como direito subjectivo fundamental no
artigo 20. o da Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia. O direito à igualdade jurídica está também inscrito,
como característica principal da cidadania da União, no n.o 1
do artigo 7.o do projecto de Tratado Constitucional do
Praesidium da Convenção Europeia.

( 1) Parecer CESE sobre a «Proposta de directiva do Conselho relativa
ao direito ao reagrupamento familiar» JO C 241 de 7.10.2002; JO
C 204 de 18.7.2000.

(2 ) COM(2000) 757 final.
(3 ) JO C 364 de 18.12.2000.

1.9.
Através do presente parecer de iniciativa, o CESE
solicita à Convenção Europeia que considere e analise esta
proposta com a devida atenção, tendo em conta o carácter
constitucional dos trabalhos da Convenção.
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2.4.
Invocar o artigo 20.o da Carta dos Direitos Fundamentais da UE como base jurídica desta proposta é compatível e
coerente com a reflexão jurídica sobre política de imigração da
União Europeia que a Comissão União Europeia tem vindo a
desenvolver desde 1997 em virtude do artigo 63.o do Tratado
CE. Com efeito, por força do Tratado de Amesterdão, o
Conselho é competente em matéria de política de imigração
para garantir tratamento equitativo aos nacionais de países
terceiros no atinente a condições e títulos de entrada e de
residência e quanto à definição dos direitos e condições que
permitem, aos que residem legalmente num Estado-Membro,
residir noutro Estado-Membro.

2.5.
O exercício destas competências vai forçosamente
configurar, num futuro próximo, um verdadeiro estatuto
comunitário para as diferentes situações jurídicas em que se
encontram os nacionais de países terceiros que, tendo entrado
regularmente na União Europeia, transitam, permanecem
temporariamente ou residem de maneira estável no território
dos Estados-Membros da UE. As comunicações da Comissão
ao Conselho e ao Parlamento «Uma política comunitária em
matéria de imigração» ( 1) e «Um método aberto de coordenação
da política comunitária em matéria de emigração» ( 2) e as
propostas de directivas sobre a matéria apresentadas pela
Comissão, anunciam que este estatuto irá incluir um regime
jurídico específico para contemplar os nacionais de países
terceiros que residem legalmente de maneira estável ou há
longa data (3) (quer directamente por direito próprio, quer por
exercício do direito ao reagrupamento familiar (4)).

2.6.
A noção de cidadania europeia, ou cidadania cívica,
assente no artigo 20.o da Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia, abrange o mesmo fenómeno social que
explica a atribuição ao Conselho das competências consignadas
no artigo 63.o do Tratado CE, se bem que se trate aqui
essencialmente dos imigrantes que residem legal e estavelmente
no território dos Estados-Membros da União Europeia.

2.7.
A diferença entre estas duas perspectivas não está
ligada à realidade social objecto de regulamentação jurídica,
mas à forma como se interpreta a noção de «cidadania cívica»
para criar um instrumento jurídico constitucional que:

a)

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

consagre, ao mais alto nível do ordenamento comunitário, o compromisso a favor do um tratamento equitativo
dos nacionais de países terceiros, a fim de promover e

COM(2000) 757 final.
COM(2001) 387 final.
COM(2001) 127 final.
JO C 204 de 18.7.2000.
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facilitar a integração cívica dos nacionais de países
terceiros que residem legalmente e de maneira estável
num dos Estados-Membros da União Europeia (igualdade
perante a lei);

b)

reforce a garantia de não discriminação no âmbito
do estatuto jurídico dos nacionais de países terceiros
residentes de longa duração (igualdade perante a lei);

c)

contribua, indirectamente, para a concretização da garantia de uma aplicação não discriminatória do regime
jurídico comunitário que rege os nacionais de países
terceiros (igualdade na aplicação da lei).

2.8.
A noção estrita de cidadania da União corresponde à
regulação de uma situação jurídica prevista nos artigos 17.o a
22.o do Tratado CE. Paralelamente, a noção lata de cidadania
europeia, ou «cidadania cívica» pode configurar uma situação
fundada no futuro Tratado Constitucional, cujo âmbito pessoal
inclua as pessoas com residência permanente não nacionais de
um Estado-Membro. O acolhimento, pelo direito da UE, deste
novo critério de atribuição da cidadania deverá traduzir-se na
fixação de direitos, prestações objecto de tutela nesta situação
jurídica (de «cidadania cívica»). O conteúdo desta futura
regulamentação deveria manter uma proporcionalidade equitativa com a vinculação destas pessoas à observância do
ordenamento jurídico comunitário e dos princípios jurídicos
da União aplicáveis. É de esperar também que este reconhecimento jurídico da noção de «cidadania cívica» responda à
dinâmica do conteúdo que o artigo 22.o do Tratado CE prevê
para a fixação do conteúdo da cidadania da União.

2.9.
O alargamento do âmbito de aplicação da cidadania
europeia mercê deste novo critério de atribuição não exige
nenhuma modificação das competências e atribuições conferidas pelos Tratados às instituições da União. O facto de a
Convenção acolher a noção lata de cidadania europeia significaria que, em relação aos nacionais de países terceiros, se
concretiza progressivamente o compromisso da União de
respeitar o conteúdo essencial do direito fundamental à
igualdade das pessoas perante a lei, na lei e na aplicação da lei,
proclamado na Carta dos Direitos Fundamentais da União e
consignado na Convenção Europeia para a Protecção dos
Direitos Humanos e das Liberdades Públicas, assinada em
Roma em 4 de Novembro de 1950.

2.10.
De acordo com o artigo 51.o da Carta dos Direitos
Fundamentais da União este compromisso deverá vincular
também os Estados-Membros quando aplicam o direito comu-
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nitário. Mais concretamente, deverá servir de referência para a
aplicação do n.o 4 do artigo 63.o do Tratado CE, no atinente à
adopção pelos Estados-Membros de disposições regulamentares sobre as condições e os títulos de entrada e de residência
dos nacionais de países terceiros (n. o 3 e n.o 4 do art. 63.o) que
sejam compatíveis com o Tratado e os acordos internacionais.

3.

A Convenção europeia

3.1.
Em 6 de Fevereiro, o Praesidium da Convenção publicou o seu projecto para os artigos 1.o a 16.o do Tratado
Constitucional. O artigo 5.o faz da Carta dos Direitos Fundamentais um elemento da Constituição. O artigo 7.o define o
conceito de cidadania da União, a saber: «Possui a cidadania da
União toda a pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-Membro. A cidadania da União acresce à cidadania nacional,
não a substitui.»

3.2.
Esta proposta exclui da cidadania da União os residentes, nacionais de países terceiros, mesmo com residência
permanente na UE.

3.3.
O CESE propôs em alguns pareceres, referidos em
anexo, que a Constituição conceda a cidadania da União aos
nacionais de países terceiros que residam de forma estável na
União Europeia.

3.4.
Na Resolução que o CESE dirigiu à Convenção Europeia
solicitou-lhe que, para melhorar as políticas de integração dos
imigrantes, se conceda a cidadania da União aos nacionais de
países terceiros com estatuto de residentes de longa duração.
A igualdade de todos os residentes, sejam eles nacionais dos
Estados-Membros ou nacionais de países terceiros, é uma
condição necessária para a integração. Uma comunidade não
pode albergar no seu seio pessoas ou grupos de pessoas
excluídos de direitos políticos ou de outros direitos de que
gozam os «estrangeiros» nacionais de um Estado-Membro.

4.

Uma cidadania europeia plural, inclusiva e participativa

4.1.
De acordo com o princípio de subsidiariedade, a
legislação sobre a concessão da nacionalidade é prerrogativa
nacional, ainda que seja necessária uma certa harmonização
para evitar discriminações indesejáveis e promover medidas
positivas em prol da integração, tais como o acesso à
nacionalidade dos residentes estáveis que o desejem. A subsidi-
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ariedade não deve ser utilizada para cercear os direitos dos
residentes. O CESE (1) teve o ensejo de apontar que «as
legislações nacionais que permitem a dupla nacionalidade
revelam-se positivas para a integração».

4.2.
Contudo, cabe à União definir a cidadania da União e
suas características. Quando a Convenção redefine a cidadania
da União está a exercer correctamente o seu mandato pois
compete à União determinar no Tratado Constitucional a
natureza desta cidadania. A cidadania europeia começou a
ganhar corpo no Tratado de Maastricht e consolidou-se nos
Tratados de Amesterdão e Nice. Trata-se de um figura jurídica
e política muito consolidada na União Europeia. Actualmente,
o Tratado considera cidadãos da União as pessoas que possuem
a cidadania de um dos Estados-Membros pelo que, de facto,
são os Estados que, indirectamente, decidem quem é (ou não
é) cidadão da União.

4.3.
A cidadania europeia deve estar no centro do projecto
europeu. A Convenção está a desenvolver um grande projecto
político, para que todos os cidadãos sintam que participam
numa comunidade política democrática de carácter supranacional. É chegado o momento de enriquecer o conceito de
cidadania com um novo critério de atribuição: uma cidadania
da União ligada não só à nacionalidade, mas também à
residência estável na União Europeia. Na Carta dos Direitos
Fundamentais, nas legislações nacionais, nos tratados e na
legislação comunitária a residência é já um critério para a
atribuição de diversos direitos económicos, sociais, culturais e
cívicos. Mas hoje, determinados direitos políticos (direito de
voto, por exemplo) estão excluídos. Ora, o CESE entende que
a residência legal estável deve ser também um meio de aceder
à cidadania europeia.

4.4.
O CESE congratula-se com a inclusão da Carta dos
Direitos Fundamentais na Constituição e com a adesão da UE
à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do
Homem e das Liberdades Fundamentais, que passa pelo
reconhecimento de uma cidadania cívica como primeiro passo
para uma cidadania participativa para todas as pessoas com
residência permanente no território da União.

4.5.
O CESE concorda com a natureza da cidadania da
União, que acresce à cidadania nacional, mas não a substitui.
O novo critério de atribuição da cidadania da União que o
Comité propõe pode abrir novas perspectivas para os residentes não nacionais dos Estados-Membros.

(1 ) JO C 125 de 27.5.2002.
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4.6.
Actualmente, as pessoas são ou não cidadãos europeus
consoante a sua nacionalidade. Reconhece-se a cidadania
europeia a cinco milhões de pessoas que residem nos Estados-Membros e são nacionais de outro Estado-Membro. Mas
discriminam-se 15 a 20 milhões que residem na União
Europeia e não possuem a nacionalidade de nenhum Estado-Membro. Alguns Estados-Membros e alguns países candidatos
reconhecem o direito de sufrágio activo nas eleições autárquicas. Porém, a maioria dos Estados negam a estas pessoas os
direitos políticos. Com base no princípio de igualdade, é
necessário acabar com estas discriminações baseadas na nacionalidade.

4.7.
Além disso, muitas destas pessoas fazem parte de
minorias objecto das mais variadas discriminações por parte
da sociedade onde vivem, juntando-se assim uma discriminação legal à discriminação social de que padecem. Para estas
pessoas, a discriminação legal em razão da nacionalidade vem
agravar a sua marginalização na sociedade.

4.8.
A cidadania europeia não pode construir-se à custa
destas pessoas. Numa altura em que se abre à maior parte dos
Estados e dos cidadãos da Europa Central e Oriental, a União
Europeia não pode continuar a excluir milhões de cidadãos
com residência permanente no seu território. A abertura da
cidadania europeia ao exterior deve ser completada com a
inclusão no interior, sem o que milhões de pessoas em vias de
integração terão, sem dúvida alguma, um sentimento negativo
e muito forte de exclusão. Dado que se lhes exige que cumpram
as leis, é lógico que possam gozar dos mesmos direitos que o
resto da comunidade.

4.9.
O CESE deseja que o alargamento da cidadania europeia
se faça também para dentro, isto é para os nacionais de países
terceiros ou apátridas com residência permanente na União.
Estas populações representam actualmente o sétimo grupo
demográfico da UE. A Europa dos cidadãos não pode ser uma
Europa-fortaleza que estabelece diferenças entre as pessoas,
em razão da nacionalidade. E cada vez mais da sua visibilidade.
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e se esta situação está em sintonia com o longo combate que
as democracias europeias travaram contra a discriminação
jurídica e social.

4.11.
O CESE considera que a Convenção pode pôr termo
a esta discriminação na futura Constituição Europeia. A
obtenção da cidadania da União pelos nacionais de países
terceiros com residência permanente pressupõe o fim de
algumas discriminações de que padecem inúmeras pessoas em
matéria de direito à participação política, livre circulação,
utilização de serviços públicos, participação nas eleições
laborais, direito à propriedade, etc.

4.12.
Os cidadãos europeus são diferentes em numerosos
domínios: língua, costumes, religião, cor do cabelo e da pele,
sexo e orientação sexual, origem étnica, social, geográfica e
nacional, raízes culturais, convicções morais e ideológicas. As
democracias europeias foram capazes de integrar a diferença,
evitando que as leis consagrem discriminações ilícitas. Porém,
no que se refere aos direitos políticos e sociais, mantêm-se
legislações discriminatórias negativas e de exclusão em razão
da origem nacional.

4.13.
Na primeira Constituição Europeia, no início dos
século XXI, é imperioso que o direito à cidadania europeia
supere os limites da pertença à nacionalidade, e se abra ao
conceito de residência estável. Se a base dos direitos políticos
e sociais é a pertença a uma comunidade de carácter nacional
ou a um grupo étnico-cultural, não é possível configurar uma
cidadania europeia. A Europa é plural em todos os sentidos. É,
por essência, intercultural. A base da União Europeia não é a
«nação europeia». A cidadania europeia não pode assentar
exclusivamente na nacionalidade. A cidadania europeia deve
superar a mera soma dos nacionais dos Estados-Membros
para constituir uma cidadania política, de carácter plural,
integradora e participativa. Esta cidadania participativa, que
faz parte da identidade comum dos cidadãos europeus, não
pressupõe apenas uma relação democrática entre os cidadãos
e «o Estado». Vai mais além. Significa também um sistema de
relações de participação entre os cidadãos e as organizações da
sociedade civil.

5. O direito de voto

4.10.
O CESE pergunta à Convenção Europeia se a exclusão
política e social de milhões de pessoas é compatível com os
valores que ela própria propõe para a Europa no artigo 2.o da
futura Constituição — dignidade humana, liberdade, Estado de
Direito, direitos humanos, tolerância, justiça e solidariedade —

5.1.
Na Grécia e na Roma antigas, as mulheres, os escravos
e os «estrangeiros» estavam excluídos do direito de cidadania
(tal como hoje o entendemos). Do mesmo modo, aquando das
revoluções dos últimos séculos negavam-se aos assalariados e
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aos não proprietários o direito de voto e demais direitos
públicos, em diversas circunstâncias. Na Europa, só tarde no
século XX é que as mulheres obtiveram o direito de voto e
uma cidadania igual à dos homens, e também no século
passado vários Estados recusaram a cidadania a pessoas
pertencentes a grupos étnicos minoritários. A conquista da
democracia e dos direitos políticos foi um processo constante
que os cidadãos da nossa geração têm o dever de defender e
aprofundar.
5.2.
Quando a sociedade nega a uma pessoa ou a um grupo
de pessoas o direito ao voto e à participação política está a
manifestar uma vontade de excluir, pois lhes recusa a pertença
à comunidade. Permite-se a essas pessoas residir, trabalhar,
pagar impostos e cotizações sociais, aceitar e cumprir as nossas
leis ... mas não se lhes concede o direito à participação política.
Não são cidadãos da União Europeia, porque mesmo que o
solicitem, não fazem parte da comunidade política da civitas
onde residem.
5.3.
Num outro parecer (1), o CESE considerou que tanto as
autoridades públicas como a sociedade civil devem adoptar
políticas e atitudes integradoras. A base da integração é a
«integração cívica», ou seja, a «progressiva equiparação dos
imigrantes ao resto da população, quanto a direitos e deveres,
bem como acesso a bens, serviços e canais de participação
cívica em condições de plena igualdade de oportunidades e de
tratamento». Trata-se, por conseguinte, de um conceito de
integração de natureza política que inclui o direito de voto e
os outros direitos políticos derivados da cidadania.
5.4.
As vantagens para as pessoas que passam a beneficiar
dos direitos políticos são óbvias: assiste-lhes os mesmos
deveres e gozam dos mesmos direitos que os outros cidadãos.
Quais são as vantagens para a sociedade de acolhimento?
Alguns Estados-Membros que reconheceram o direito de voto
nas eleições municipais aos residentes «estrangeiros» retiram
benefícios do ponto de vista da integração. Se um certo nível
de conflito é inerente a todas as sociedades, os conflitos são
sempre menos graves quando o exercício da participação
política é respeitado, já que a participação na elaboração das
regras contribui para a sua correcta aplicação. O Conselho
Europeu havia elaborado, já em 1992, a Convenção 144, que
( 1) JO C 125 de 27.5.2002.
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versa sobre o sufrágio activo (direito de voto) dos «cidadãos-residentes» nas eleições autárquicas.
5.5.
O direito de voto (de eleger e ser eleito), derivado da
cidadania europeia que reivindicamos para os nacionais de
países terceiros que residem estavelmente na UE, refere-se
tanto às eleições municipais no local de residência como às
eleições para o Parlamento Europeu, pois esta é a instituição
política que representa todos os cidadãos da União Europeia.
6. Conclusões
6.1.
Reconhecer a cidadania da União aos nacionais de
países terceiros que residem estavelmente na UE constitui um
passo em frente na confirmação da vontade da União Europeia
de integrar todas as pessoas, qualquer que seja a sua nacionalidade.
6.2.
No futuro, o número de imigrantes vai aumentar nos
Estados-Membros da União Europeia. Muitas destas pessoas
serão residentes estáveis ou de longa duração. Também a
mobilidade vai sofrer grande incremento com a liberdade de
circulação. Por conseguinte, a Convenção deve examinar se as
actuais bases políticas e jurídicas são suficientes (ou não) para
fomentar a integração.
6.3.
O CESE solicita à Convenção que, no texto da primeira
Constituição da União, o princípio de igualdade se aplique a
todas as pessoas com residência legal e permanente na
UE, sejam elas nacionais de Estados-Membros ou de países
terceiros.
6.4.
O CESE solicita à Convenção que a cidadania europeia
integre um novo critério de atribuição, ou seja, estar vinculada
não só à nacionalidade de um Estado-Membro, mas também à
residência permanente (estável) na União Europeia.
6.5.
Por conseguinte, o CESE propõe à Convenção que o
artigo 7.o (Cidadania da União) conceda a cidadania da União
não só aos nacionais dos Estados-Membros, mas também a
todas as pessoas que residam estavelmente na UE. A cidadania
da União acrescerá à cidadania nacional mas não a substituirá.
Desta forma, estas pessoas serão cidadãos europeus e, por
conseguinte, iguais perante a lei.

Bruxelas, 14 de Maio de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Promover a participação das organizações
da sociedade civil do Sueste Europeu — Experiências do passado e desafios do futuro»
(2003/C 208/20)
Em 10 de Dezembro 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 «Promover a participação das
organizações da sociedade civil do Sueste Europeu — Experiências do passado e desafios do futuro».
Incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos, a Secção Especializada de Relações Externas
emitiu parecer em 30 de Abril de 2003, sendo relator C. Wilkinson.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 15 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou por 77 votos a favor, 1 voto contra e 10 abstenções o presente parecer.
1.

Introdução

1.1.
O parecer centrar-se-á no território que constituía a
antiga Jugoslávia (menos a Eslovénia) e na Albânia (Balcãs
Ocidentais) (1). A Bulgária e a Roménia também fazem parte
da região do Sueste Europeu, mas, por serem países candidatos
à adesão à UE, são contemplados nos trabalhos do CESE sobre
o alargamento e na actividade permanente dos respectivos
Comités Consultivos Mistos (CCM). Estes países, juntamente
com a Eslovénia (país que aderirá em breve à UE) estão mais
avançados no desenvolvimento da democracia participativa,
constituindo exemplos úteis para os demais países do Sueste
Europeu.

1.2.
Até à data, os principais trabalhos do Comité Económico e Social Europeu (CESE) atinentes ao Sueste Europeu
foram um Relatório de Informação e um Parecer de Iniciativa ( 2). O CESE participou ainda no «Plano de acção para
promover a cultura e a prática do diálogo social e de
participação da sociedade civil e de redes conexas no Sueste
Europeu» ( 3).

1.3.
O referido Plano de Acção teve início com uma
importante conferência em Salónica, em Janeiro de 2000. O
principal objectivo era a elaboração de um relatório compara-

( 1) Croácia, Bósnia Herzegovina, Sérvia e Montenegro, antiga República Jugoslava da Macedónia, Albânia e Kosovo; este último país
tem actualmente o estatuto de protectorado das Nações Unidas,
mas é aqui considerada como jurisdição independente.
( 2) Relatório de Informação sobre as «Relações entre a União Europeia
e determinados países do SEE» (Setembro de 1998) e Parecer de
Iniciativa sobre «Desenvolvimento dos recursos humanos nos
Balcãs Ocidentais» (Abril de 2001).
( 3) Este parecer de iniciativa inscreveu-se no âmbito do Pacto de
Estabilidade.

tivo sobre o Diálogo Social nos países do Sueste Europeu ( 4).
O presidente e dois dos membros do Comité de Orientação do
Plano de Acção, gerido pela Fundação Europeia para a
Formação (FEF) com a participação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), pertenciam ao CESE.

1.4.
Na conferência que avaliou os resultados do Plano de
Acção e os progressos alcançados, que teve lugar em Salónica,
em 2 e 3 de Setembro de 2002, foi ponto assente que, para
que o trabalho realizado produzisse resultados duradouros, era
necessário analisar a situação actual e formular recomendações
quanto à forma de a melhorar. A meta seria assegurar o reforço
do diálogo social na região e começar a desenvolver um
diálogo civil mais amplo, necessário à democracia participativa
e quase inexistente na maioria dos países da região.

1.5.
Este parecer de iniciativa do CESE insere-se no âmbito
dos esforços desenvolvidos para dar continuidade ao trabalho
já realizado, nomeadamente no quadro do programa da
Comissão e do processo de estabilização e associação. Será
apresentado à presidência grega tendo em vista a reunião
prevista para Salónica, em 21 de Junho de 2003 (reunião do
Processo Zagrebe II), em que participarão representantes dos
países interessados do Sueste Europeu.

1.6.
Os países do Sueste Europeu apresentam situações,
possibilidades e problemas diferentes (5). Se bem que o Comité
reconheça este facto, não procurará descrever essas diferenças

(4 ) O estudo «Diálogo social nos países do Sueste Europeu —
Possibilidades, limitações, perspectivas — estudo comparativo»,
autor Darko Marinkovic, está disponível na FEF.
(5 ) No que respeita à situação dos parceiros sociais em cada país, ver
o estudo «Diálogo social nos países do Sueste Europeu —
Possibilidades, limitações, perspectivas — estudo comparativo»,
autor Darko Marinkovic, está disponível na FEF.
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no presente parecer. Compreende, contudo, a necessidade de
identificar e resolver problemas nacionais específicos no
âmbito regional. Todos os países em questão são hoje democráticos, mas a sua situação actual carece do suporte de uma
«democracia participativa» muito mais activa que conte com o
envolvimento dos meios de comunicação social. Será um
processo a longo prazo que exigirá o empenho, também a
longo prazo, de todas as partes interessadas.

1.7.
Todos os países envolvidos pretendem vir a ser, em
devido tempo, Estados-Membros da União Europeia (UE), que
os acolherá logo que cumpram os requisitos de adesão (1). A
participação das Organizações da Sociedade Civil (OSC) no
diálogo civil, cujos benefícios e necessidade foram referidos
em diversas ocasiões (2), é essencial na preparação para a
adesão (3) e deverá ser uma realidade quando esta se efectivar.

1.8.
A este respeito, refira-se tão-só que a possibilidade de
participação efectiva do maior número possível de OSC
verdadeiramente representativas no processo conducente às
decisões governamentais traz grandes vantagens, tanto para os
cidadãos como para as autoridades, sobretudo porque garante
uma compreensão genuína, por ambas as partes, das decisões
tomadas e porque a transparência que dela decorre contribui
de forma significativa para o reforço tanto da democracia
representativa como da democracia participativa e para o
combate à corrupção. É necessário que as OSC sejam eficazes
se se quiser que a opinião pública tenha sentido, e é fundamental que a tomada de decisões seja, sempre que possível, um
processo «da base para o topo».

1.9.
É provável que o alargamento que se avizinha alargue
o fosso existente entre os Estados-Membros da UE e os
candidatos a uma futura adesão. O Comité entende que é
chegada a hora de começar a reforçar a ajuda a esses países

( 1) O CESE congratula-se com a afirmação contida nas Conclusões
da Presidência do Conselho de Bruxelas, realizado em 20 e 21 de
Março de 2003 (pontos 80-84), de que se espera a adesão dos
países do Sueste Europeu à UE em devido tempo.
( 2) Por exemplo, os pareceres «O papel e o contributo da sociedade
civil organizada na construção europeia» (JO C 329 de
11.11.1999) e «A sociedade civil organizada e a construção
europeia — contributo do Comité para a elaboração do Livro
Branco» (JO C 193 de 10.7.2001) abordam este tema e contêm
orientações sobre os requisitos a satisfazer para que as OSC sejam
representativas.
( 3) A Comunicação mais recente da Comissão que salienta a necessidade de consolidar a cultura de consulta e de diálogo é o
documento COM(2002) 704 final, de 11.12.2002.
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para que cumpram os necessários critérios de adesão, após
o que será necessário que essa ajuda tenha efectivamente
continuidade, por forma a não comprometer os progressos já
realizados.

1.10.
O objectivo deste parecer é analisar a situação actual
do diálogo civil e social no Sueste Europeu ( 4) e formular
recomendações quanto à forma de introduzir as melhorias
necessárias, utilizando a experiência e o conhecimento especializado que o CESE possui neste domínio, na sua qualidade de
órgão formal que representa a sociedade civil organizada.

2. Experiência adquirida

2.1.
Graças ao excelente trabalho realizado durante o
projecto da FEF (5), pelo qual o Comité gostaria de expressar o
seu apreço, há agora uma boa compreensão da situação actual
e uma disposição muito maior para a cooperação entre as
organizações do diálogo social nos países do Sueste Europeu,
tanto a nível nacional como a nível regional.

2.2.
Os resultados do projecto e de outros trabalhos podem
resumir-se da seguinte forma:
—

Parceiros sociais — Já existem organizações representativas dos empregadores e dos sindicatos. Ainda que a
situação difira bastante de um país para outro, a maioria
destas organizações é suficientemente representativa,
carecendo contudo de mais apoio e de recursos consideravelmente mais consistentes para poderem desempenhar
cabalmente um papel de primeiro plano no diálogo
social, no diálogo civil e, mais em geral, na democracia
participativa. Actualmente, algumas são completamente
ineficazes em concretizar um diálogo social genuíno.
Necessitam também, em alguns casos, de uma base
jurídica mais adequada às suas actividades (6). Estas organizações já iniciaram a constituição de redes e a cooperação ao nível regional no âmbito do Fórum dos Empregadores do Sueste Europeu e do Fórum Balcânico da
Confederação Europeia dos Sindicatos. Já foi realizado

(4 ) COM(2003) 139 final (Relatório da Comissão sobre o Processo
de Estabilização e de Associação para a Europa do Sudeste —
Segundo Relatório Anual, pág. 10) refere que «nos Balcãs Ocidentais está a surgir lenta mas seguramente uma sociedade civil activa,
embora o seu grau de desenvolvimento varie consideravelmente
de país para país. [...] as organizações em muitos outros domínios,
como as associações profissionais e os sindicatos, permanecem
frágeis. A maioria [...] necessita de ser reforçada para que
possa integrar-se mais eficazmente no contexto político, social e
económico».
(5 ) A Equipa da OIT para a Europa Central e Oriental e a Organização
Internacional dos Empregadores também participaram.
(6 ) Esta base jurídica tem de ser inteiramente compatível com os
padrões internacionais de liberdade de associação.
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um trabalho muito frutuoso, mas são necessárias formação e experiência adicionais. Nalguns casos, está ainda
por estabelecer uma verdadeira independência em relação
às autoridades.

—

Outras OSC — O objectivo era incluir todos os tipos de
OSC no projecto, mas não foi possível encontrar um
número significativo de OSC, que não fossem parceiros
sociais, com capacidade suficiente para tal (1). Importa
preencher esta lacuna.

—

Atitude dos governos e das demais autoridades — Esta
questão foi considerada como o principal obstáculo ao
diálogo civil. Poucos foram os casos em que as autoridades se mostraram dispostas a incluir as OSC em verdadeiras consultas ou reconheceram a necessidade de o fazer.
Nalguns casos, é necessária uma base jurídica mais
adequada para as OSC.

2.3.
Na conferência sobre o projecto da FEF, realizada em
Salónica, em 2 e 3 de Setembro de 2002, os representantes
dos parceiros sociais que nela participaram definiram as suas
necessidades no futuro próximo, a saber:

—

Consolidar as OSC e reforçar o seu papel no plano
nacional, o que implica que se tenha em conta a
necessidade de um certo grau de reestruturação, tendo em
vista uma utilização mais eficaz dos recursos disponíveis.

—

Desenvolver a capacidade e o conhecimento especializado
das organizações nacionais, para que possam desempenhar um papel activo no processo de diálogo social.

—

Constituir redes de organizações no plano regional,
consolidando as redes de organizações socioprofissionais
e estabelecendo uma rede dos Conselhos Económicos e
Sociais e organizações similares.

2.4.
O conjunto das conclusões e recomendações dos
parceiros sociais no final do projecto, adoptadas numa reunião
realizada em Zagrebe, de 3 a 5 de Março de 2003. O Comité
concorda inteiramente com a declaração em questão e salienta
a necessidade de as autoridades nacionais competentes darem
todo o apoio à realização dos objectivos enunciados.

( 1)

Todavia, algumas ONG com experiência e dispondo de financiamento adequado estão muito activas na região. Existem também
diversas «organizações de mulheres», que possuem uma rede.
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3. Desafios do futuro

3.1.
Depois de tantos anos de conflitos e de guerra,
subsistem naturalmente tensões e desconfianças na região, o
que, nalguns casos, afecta a disponibilidade para cooperar.
Será provavelmente difícil, por exemplo, chegar a acordo
sobre a prestação de serviços comuns (como seja um fórum
permanente para os CES), tanto no que respeita à localização
como às responsabilidades. Muito há também a fazer em
matéria de reconstrução da infra-estrutura, o que é fundamental para atrair investimento directo estrangeiro (IDE).

3.2.
O CESE já reconheceu que a maneira mais eficaz de
vencer os inúmeros desafios que o Sueste Europeu enfrenta
será, provavelmente, a adopção de uma abordagem regional.
A Comissão partilha este ponto de vista (Processo de Estabilização e Associação). Apesar de as circunstâncias não serem
idênticas em toda a região, procuramos analisar, no presente
parecer, as medidas a tomar numa perspectiva regional. Na
maior parte dos casos, os mesmos requisitos são igualmente
válidos a nível nacional.

3.3.
Para assegurar estabilidade e prosperidade a longo
prazo, é fundamental que as OSC se fortaleçam e que a
democracia participativa passe a ser parte integrante da cultura.
O diálogo social continuará a ser de capital importância, mas
há ainda muito a fazer para o consolidar.

3.4.
É também de grande importância o desenvolvimento
de um diálogo civil mais amplo. É essencial sensibilizar os
cidadãos para a necessidade de preservar o ambiente e
consciencializá-los de que devem esperar um tratamento
equitativo enquanto consumidores, mas este será um trabalho
mais moroso, dado que o nível de conhecimento e de
experiência é muito baixo à partida e os recursos são ainda
mais escassos.

3.5.
Os requisitos para um diálogo civil eficaz no Sueste
Europeu são os seguintes:
—

reconhecimento, por parte de todas as autoridades nacionais, regionais e locais de que as OSC desempenham um
papel essencial no sistema democrático e no desenvolvimento de uma cultura aberta ao contributo que as OSC
podem dar;

—

reconhecimento de que o reforço da transparência e do
sentimento de pertença que resultam de uma maior
participação das OSC é um poderoso instrumento de
combate à corrupção;
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—

é vital que as OSC envidem todos os esforços para
melhorar o seu potencial e o seu desempenho, nomeadamente a sua representatividade e a sua capacidade de
gerar valor acrescentado, tanto no contexto do diálogo
civil e social como em benefício dos seus membros; é
necessário melhorar a organização e a gestão;

—

recursos adequados (recursos financeiros e humanos,
investigação, instalações, etc.) e educação e formação, a
fim de dotar as organizações dos parceiros sociais com as
capacidades, competências e conhecimento especializado
necessários;

—

ajudar as demais OSC a adquirirem efectivamente a
capacidade de participar num diálogo civil mais amplo, o
que pressupõe, em primeiro lugar, que se identifiquem
essas outras organizações, se verifique a sua representatividade e se determinem as suas necessidades; será um
processo moroso;

—

uma base jurídica para o reconhecimento das OSC que
seja respeitada na prática;

—

independência das OSC em relação às autoridades;

—

cooperação e intercâmbio de boas práticas a nível nacional e regional e com terceiros (por exemplo, organizações
dos Estados-Membros da UE e organizações internacionais).

3.6.
Em todos estes aspectos, as possibilidades de financiamento e outros tipos de ajuda disponíveis serão cruciais. É
provável que o financiamento continue a ser bastante limitado,
devido, em grande parte, aos muitos outros pedidos de fundos
comunitários que surgirão na sequência do alargamento. É, de
facto, necessário que os países do Sueste Europeu se tornem
economicamente independentes, se bem que isso possa levar
longos anos. Esta questão é, em certa medida, examinada mais
adiante, mas é evidente que o diálogo social é fundamental para
a melhoria da situação económica. É também extremamente
importante um diálogo civil mais amplo. As OSC devem
ser associadas às modalidades de utilização dos recursos
financeiros atribuídos.

4.

4.1.

Requisitos para melhorar a situação actual
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compromisso político claro e firme de ajudar os países do
Sueste Europeu e de os aceitar como Estados-Membros logo
que cumpram todos os critérios de adesão. Os países do Sueste
Europeu, por seu turno, deverão ter a vontade política
necessária para lançar e executar as reformas indispensáveis
para que os referidos critérios possam ser inteiramente cumpridos.

4.1.2.
Tudo indica, na prática, que os países do Sueste
Europeu ainda não apoiam, e certamente não incentivam, o
diálogo civil e não estão preparados para permitir o diálogo
social sem que eles próprios nele participem activamente. Isto
verifica-se tanto a nível nacional como a nível regional e local.
O CESE regozija-se, contudo, com a declaração clara das
autoridades croatas, no contexto deste parecer, de que o
desenvolvimento da sociedade civil é uma das grandes prioridades do governo. Existe pouca consciência da necessidade de
OSC autónomas numa democracia participativa. Enquanto
esta atitude não mudar e não se reflectir no funcionamento da
democracia, é muito pouco provável que os critérios de adesão
à UE sejam cumpridos. A mudança de atitude é tão importante
a nível regional e local como a nível nacional, dado que todos
estes níveis são cruciais para o crescimento económico.

4.1.3.
Uma base jurídica para a existência e as actividades
das OSC é condição indispensável para que se vá desenvolvendo uma cultura de consulta.

4.1.4.
A forma mais eficaz de promover a aceitação da
necessidade de diálogo civil é assegurar a existência de OSC
fortes, dispondo de conhecimento especializado suficiente
para demonstrarem a importância do contributo que podem
dar para o desenvolvimento económico e social de um país, e
contar com meios de comunicação social activos, fortes e
independentes.

4.2. Aspectos económicos

4.2.1.
Uma das principais tarefas a levar a cabo nos países
do Sueste Europeu é o reforço da economia, gerando assim
mais emprego, maior estabilidade e um verdadeiro progresso
social. O último relatório da Direcção-Geral de Assuntos
Económicos e Financeiros sobre a economia na região (1)
suscita um certo optimismo. O documento conclui que, do
ponto de vista macroeconómico, a inflação está a diminuir de
uma forma constante, o aumento do défice da balança de
transacções correntes é limitado e o prosseguimento do

Aspectos políticos

4.1.1.
O ponto de partida para uma verdadeira melhoria é
político. É necessário, nomeadamente, que a UE assuma o

(1 ) European Economy Occasional Paper No 1 «The Western Balkans
in transition» («Os Balcãs Ocidentais em transição»), Janeiro de
2003.
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processo de estabilização e de reforma possibilitou a melhoria
da situação económica. Todavia, chama também a atenção
para os desafios do futuro, mormente o combate à corrupção
e à criminalidade, a conclusão do processo de privatização e a
necessária reforma do sector público. Estes reptos continuam
a entravar os esforços desenvolvidos para atrair mais Investimento Directo Estrangeiro (IDE), que continua a ser modesto
(cerca de 5 % do PIB).

4.2.2.
O relatório deixa ainda claro o fosso existente entre
os países do Sueste Europeu e os actuais Estados-Membros.
Por exemplo, o PIB da região no seu conjunto (que conta
25 milhões de habitantes, ou seja, cerca de 6,5 % da população
actual da UE) equivale a cerca de 0,6 % do PIB da UE e a 40 %
do PIB de Portugal (que tem cerca de 11 milhões de habitantes).

4.2.3.
Atrair mais IDE é claramente importante. A crescente
estabilidade na região, associada a algumas das necessárias
reformas e medidas de reestruturação da economia e à
liberalização do comércio, está a contribuir para a realização
deste objectivo. Houve alguns progressos a nível das pequenas
e médias empresas (PME), mas muito está ainda por fazer neste
sector, que é essencial para o crescimento económico.

4.2.4.
Para vencer as demais dificuldades que o IDE
enfrenta, é necessário criar um ambiente são, eficaz e favorável
às empresas que inclua o pleno respeito do Estado de direito e
da adequação e transparência do quadro jurídico. Questões
como a saúde e a segurança no trabalho são igualmente
importantes. As OSC e os meios de comunicação social
desempenham um papel fundamental no combate à corrupção. A participação dos parceiros sociais pode proporcionar a
experiência prática e o conhecimento especializado necessários
nestas áreas. A participação de outras OSC seria também de
grande importância.

4.3.
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cotizações dos seus membros, bem como de outras fontes
(como, por exemplo, a venda das suas publicações e estudos, a
organização de conferências, etc.). A curto prazo, as OSC
necessitarão, pelo menos, de algum apoio em dinheiro ou em
espécie.

4.3.3.
O problema dos recursos das OSC será, na maior
parte dos casos, particularmente delicado. Provavelmente, estas
organizações terão de depender, em grande medida, da ajuda
e do conhecimento especializado de organizações similares
estrangeiras (sobretudo dos Estados-Membros da UE), mas
deverão aproveitar todas as oportunidades de proporcionar
mais benefícios aos seus membros e de prestar serviços
remunerados a terceiros, o que as ajudará a manter a sua
independência e a sua autonomia.

4.4. Meios de comunicação social e comunicações

4.4.1.
A existência de meios de comunicação social independentes, livres e fortes é condição sine qua non para
uma democracia sã e estável, com uma opinião pública
suficientemente informada para poder desempenhar um papel
activo e apropriado na governança do seu país.

4.4.2.
Os meios de comunicação social, para além de
informarem o público, permitem que as OSC dêem a conhecer
os seus pontos de vista a uma audiência mais vasta, ao nível
nacional e, se necessário, ao nível internacional, devendo ser
incentivados a interessarem-se pelo trabalho desenvolvido
pelas OSC.

Recursos
5. Recomendações

4.3.1.
Para além dos referidos factores políticos, as principais fragilidades que impedem que as OSC desempenhem
um papel de maior relevo prendem-se com os recursos, a
experiência e a formação. Todos estes aspectos estão interligados, mas os recursos são o cerne da questão.

4.3.2.
Uma OSC só pode ser eficaz se dispuser de financiamento adequado, de preferência totalmente independente das
autoridades, e de pessoal qualificado, com o apoio necessário,
cuja formação e competência deve assegurar. Em devido
tempo, estes recursos deverão provir da própria OSC e das

5.1.
Ao formular as recomendações que se seguem, o
Comité está consciente da necessidade de evitar a solicitação
de compromissos financeiros irrealistas. Insta, contudo, a UE a
reforçar as verbas muito limitadas actualmente consagradas ao
desenvolvimento das organizações da sociedade civil e da
democracia participativa no Sueste Europeu, apesar da pressão
sobre o orçamento da UE que tal implica. O retorno previsível
deste financiamento é muito significativo, nomeadamente em
termos da melhoria da situação económica, o que possibilitará
a realização de verdadeiros progressos com vista à melhoria
do nível de vida dos cidadãos. Sem financiamento, os progressos serão, na melhor das hipóteses, muito lentos.
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O Comité formula as recomendações seguintes:

social, lançando, para o efeito, novos programas de
formação nesta área e em matéria de gestão em geral, em
que pode estar incluída a cooperação entre a Comissão e
a OIT;

5.2.1.
No que respeita à UE e às autoridades dos países do
Sueste Europeu:
—

importa prosseguir os esforços para promover, desenvolver e reforçar o Pacto de Estabilidade (1);

—

a UE deverá continuar a incentivá-los a procurar cumprir
os critérios da adesão à União, centrando-se na aplicação
prática;

—

a UE deve continuar a financiar a evolução com vista
à realização deste objectivo, por forma a que haja
continuidade;

—

o CESE apela a todas as autoridades competentes para
que desenvolvam esforços no sentido da aplicação das
recomendações formuladas pelos parceiros sociais dos
países do Sueste Europeu em Zagrebe, em Março de
2003;

—

—

as organizações dos parceiros sociais carecem de formação no domínio da gestão e organização, desenvolvimento estratégico, financiamento e gestão de projectos
(incluindo os programas de financiamento da UE);

—

o CESE está disponível para procurar facilitar acordos de
«geminação» com organizações similares dos Estados-Membros e convidar organizações apropriadas da UE
para, na medida do possível, as informarem, associarem
e apoiarem;

—

o CESE considera que deve ser associado ao lançamento
de um programa de 3 anos para a realização dos referidos
objectivos ( 2);

—

as empresas de propriedade estrangeira devem ser incentivadas a desempenhar um papel activo em organizações
nacionais pertinentes.

o CESE prontifica-se a prestar, na medida do possível,
toda a ajuda que as autoridades pretendam obter para o
desenvolvimento das OSC e do diálogo civil e social;

5.2.3.
—

—

dado que o crescimento das empresas é vital para a
economia e para o emprego, o CESE deve considerar a
possibilidade de organizar um evento (ou eventos) com o
objectivo de reunir representantes dos países do Sueste
Europeu (separadamente ou à escala regional) e os
parceiros sociais, por forma a que possam examinar os
problemas com que estão confrontados e, em particular,
as dificuldades das PME e as condições necessárias para
que possam prosperar;

—

—

através dos seus múltiplos contactos e em estreita colaboração com organizações pertinentes a nível comunitário,
o CESE prontifica-se a continuar a verificar se estas
organizações estão em condições de respeitar as normas
aplicáveis às OSC da UE e a contribuir para o seu
desenvolvimento nos casos em que existam deficiências;

—

o CESE propõe-se dar seguimento a este processo,
facilitando dispositivos idênticos aos das organizações
dos parceiros sociais (ver acima) e ajudando outras
organizações apropriadas a tomarem as medidas necessárias ao desenvolvimento das suas capacidades e do seu
conhecimento especializado;

—

todas as partes interessadas devem apoiar o estabelecimento de redes apropriadas de organizações da região
que cubram os domínios de actividade pertinentes, especialmente os que digam respeito à juventude.

é necessário que órgãos adequados valorizem o excelente
trabalho realizado até ao momento para instaurar a
confiança mútua e formar os parceiros sociais dos países
do Sueste Europeu nas questões atinentes ao diálogo

( 1) O CESE nota com agrado que, na Iniciativa de Coesão Social do
Pacto de Estabilidade, a primeira prioridade do Plano de Acção
para 2003 é «Reforço dos parceiros sociais e dos ministérios do
trabalho e dos assuntos sociais», brochura intitulada «Melhorar a
política social na Europa do Sudeste», Pacto de Estabilidade para a
Europa do Sudeste, Dezembro de 2002.

No atinente às demais OSC:

não restam dúvidas de que, para que o diálogo civil tenha
sentido, é vital a participação tanto dos parceiros sociais como
de outros tipos de OSC, importando dar particular atenção à
consolidação destas últimas;

o CESE sugere ao Comité das Regiões que as autoridades
regionais e locais contribuam para a melhoria do diálogo
social na região.

5.2.2.
No que concerne aos parceiros sociais dos países do
Sueste Europeu (organizações de empregadores e organizações
sindicais):
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No domínio da comunicação social e das comuni-

a UE deveria examinar a possibilidade de, sob a égide da
presidência em exercício, financiar um evento em que as
OSC da região pudessem reunir-se com representantes
das autoridades nacionais, informar os cidadãos dos
progressos realizados e analisar a questão do desenvolvimento do diálogo civil; os meios de comunicação social
seriam incentivados a estar presentes nesse evento e a
fazer a respectiva cobertura, dando assim maior visibilidade ao diálogo civil nos países do Sueste Europeu; caso
se disponha de financiamento da UE (ou de outro tipo de
financiamento), o CESE terá todo o gosto em participar
na organização do evento;

—

a acção de comunicação da UE deveria ter em conta a
necessidade e a importância do diálogo social em geral e
nos países do Sueste Europeu em particular;

—

a UE deveria prosseguir a sua acção tendente à consolidação e independência dos meios de comunicação social
no Sueste Europeu.

5.2.5. O u t r a s p r o p o s t a s
—

O Banco Mundial e o FMI devem, também, participar
no reforço das organizações de parceiros sociais e da
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sociedade civil em cooperação com o CESE e outras
instituições da UE, bem como com a OIT;
—

os Conselhos Económicos e Sociais (e órgãos similares)
do Sueste Europeu deveriam colaborar no estabelecimento de uma rede baseada nas TI para o intercâmbio de
ideias e de experiências, o que permitiria determinar e
partilhar as melhores práticas;

—

os CES do Sueste Europeu deverão ser incentivados a
cooperar com os CES da UE à medida que forem surgindo;

—

o CESE prontifica-se a dar o seu contributo para a
realização de todos os objectivos enunciados se tal lhe for
solicitado;

—

por último, o CESE deveria ponderar, em devido tempo,
a possibilidade de criar um órgão constituído por OSC
do Sueste Europeu e por membros do CESE; este órgão
analisaria questões de interesse comum, permitiria o
estabelecimento de contactos regulares e serviria de ponte
entre as OSC do Sueste Europeu e a UE.

Bruxelas, 15 de Maio 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 — Estratégia de desenvolvimento sustentável da aquicultura europeia»
(COM(2002) 511 final)
(2003/C 208/21)
A Comissão decidiu, em 22 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 1 de Abril de 2003, sendo relatora M. Luísa
Santiago.
Na 399.a reunião plenária de 14 e 15 de Maio de 2003 (sessão de 15 de Maio), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 82 votos a favor, 8 contra e 10 abstenções, o presente parecer.

1.

Introdução

1.1.
O presente documento, apresentado pela Comissão
ao Conselho, propõe uma «Estratégia de Desenvolvimento
Sustentável da Aquicultura Europeia», com os seguintes objectivos:
—

Criar empregos seguros, designadamente nas zonas particularmente dependentes da pesca.

—

Garantir a existência de produtos saudáveis e seguros,
em quantidade que permitam satisfazer a procura do
mercado.

—

Promover um sector respeitador do ambiente.

1.2.
Para satisfazer estes objectivos a Comissão propõe
diversas medidas:
1.2.1.
Expansão da produção, através do desenvolvimento
da promoção da investigação de novas espécies e de fontes
alternativas de proteínas para a alimentação dos peixes.
Promoção da aquicultura biológica e respeitadora do ambiente,
com definição de regras e normas comunitárias específicas.
1.2.2.
Auxílios públicos a favor da aquicultura orientados,
entre outros, para o apoio à modernização das unidades
existentes.
1.2.3.
Protecção do Ambiente, encontrando formas de
atenuar o impacte dos resíduos provenientes da aquicultura
intensiva, nomeadamente através da instalação de equipamentos para tratamento dos efluentes. Acautelar a introdução de
espécies aquáticas não indígenas, e examinar a possibilidade
de criar regras específicas sobre peixes transgénicos.
1.2.4.
Segurança dos produtos da aquicultura e bem-estar
dos animais, assegurando um nível elevado de protecção da
saúde dos consumidores, nomeadamente através da aplicação

da regulamentação dos níveis máximos de dioxinas presentes
nos alimentos destinados ao consumo humano, no controlo
da utilização de antibióticos, na avaliação dos riscos de
eflorescências de algas tóxicas.
—

Em relação ao bem-estar dos animais em cativeiro, que é
actualmente uma das grandes preocupações da sociedade,
o Comité Permanente da Convenção Europeia sobre
a Protecção dos Animais nas Explorações de Criação
(Conselho da Europa) está a elaborar actualmente uma
recomendação relativa aos peixes de cultura e os serviços
da Comissão Europeia estão a participar nesse trabalho.

1.2.5.
Criar empregos seguros a longo prazo, nomeadamente em zonas que dependem da pesca, aumentando em
8 000 a 10 000 o número de postos de trabalho, elevando
para 4 % a taxa de crescimento anual da produção aquícola da
União, abrindo novos mercados, integrando a produção e a
comercialização e incentivando a procura de produtos de
qualidade.

2. Considerações gerais

2.1.
Ao elaborar, pela primeira vez, um documento sobre
uma «Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para o sector
da Aquicultura Europeia», a Comissão reconhece a importância
da aquicultura na Política Comum da Pesca. Esta iniciativa,
louvável, é fundamental para o sector que já por diversas vezes
chamou a atenção para alguns problemas desta actividade.
Convém, por isso, relembrar as conclusões dos «seminários
regionais sobre a política comum da pesca a partir de 2002,»
organizados pela Comissão em 1998/1999 ( 1), no qual os
Estados-Membros interessados no sector, se manifestaram,

(1 ) O relatório da Comissão COM(2000) 14 final de 24.1.2000.
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—

Considerando ser a aquicultura o parente pobre da
Política Comum das Pescas;

—

Criticando, mais uma vez, a falta de apoio por parte da
Comissão;

—

Instando a Comissão a colocar a aquicultura ao mesmo
nível do sector da pescas;

—

Advertindo para o problema do alargamento e consequentemente para a entrada de produtos mais baratos e
produzidos com menos exigências ambientais, de qualidade e sanitários, nomeadamente quanto aos resíduos de
medicamentos.

2.2.
O actual documento da Comissão, que merece o nosso
apoio, vem colmatar, de certo modo, essas lacunas.
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importância do papel da indústria neste contexto». E também
quando regista que «diversas formas de aquicultura especial e
respeitadora do ambiente, como algumas formas de piscicultura extensiva, merecem a devida atenção, nomeadamente
através da concepção de rótulos específicos. Deve fomentar-se
a investigação sobre o desenvolvimento de técnicas de produção respeitadoras do ambiente, por exemplo por meio de
apoios co-financiados pelo IFOP».

2.6.
O CESE toma também conhecimento do parecer do
Comité das Regiões sobre a aquicultura (3).

3. Considerações particulares

2.3.
A secção concorda que a aquicultura constitui um
importante complemento às formas tradicionais de abastecimento de pescado, contribuindo para reduzir o desequilíbrio
crónico entre importações e exportações comunitárias de
pescado.

3.1.
Segurança dos produtos: O CESE saúda o objectivo de
se informar os consumidores, sobre a qualidade do produto e
os respectivos padrões de produção, segurança alimentar e
rastreabilidade, por forma a que estes possam ter uma ideia
objectiva sobre este sector que é ainda largamente desconhecido.

2.3.1.
Salienta o seu papel na diversificação dos rendimentos das populações ribeirinhas, assim como a sua contribuição
para uma dieta alimentar saudável e equilibrada.

3.1.1.
A legislação específica a que estão sujeitos os produtos da aquicultura, nomeadamente no que respeita as condições
de produção e embalagem garantem a sua segurança.

2.3.2.
Considera fundamental que o desenvolvimento da
piscicultura se efectue duma forma equilibrada sem constrangimentos ambientais nem quebra de qualidade e segurança do
produto final.

3.1.2.
No que respeita a aquicultura extensiva, o Comité
subscreve a opinião da Comissão no que se refere à qualidade
dos produtos obtidos, bem como na necessidade de utilização
de rotulagem apropriada que confira ao produto uma vantagem comercial. Contudo, a inexistência de uma definição
específica dos sistemas intensivo e extensivo, pode levantar
dúvidas ao consumidor sobre a proveniência dos produtos e
respectiva rotulagem.

2.4.
No entanto, consideramos serem um tanto optimistas
as previsões da Comissão ao afirmar que «nos próximos dez
anos a aquicultura deverá atingir o estatuto de sector estável,
que garanta emprego seguro a longo prazo assim como o
desenvolvimento das zonas rurais e costeiras, oferecendo
alternativas às actividades de pesca, tanto em termos de
produtos, como de emprego» ( 1).

2.5.
Para o Comité são bem-vindas as Conclusões do
Conselho sobre «Uma estratégia de desenvolvimento sustentável da aquicultura europeia» (2), designadamente quando o
Conselho «reconhece a necessidade de se garantir a viabilidade
económica e a competitividade do sector da aquicultura, que
deverá continuar a ser uma actividade que funciona de acordo
com as regras de uma economia de mercado, bem como a

( 1) COM(2002) 511 final.
( 2) 2481.a reunião do Conselho — Agricultura e pescas — Bruxelas,
27 e 28 de Janeiro de 2003 — Press: 13 n.o 5433/03, p. 11 e 12.

3.1.3.
A utilização de espécies transgénicas deve ser encarada com muitas reservas já que o risco de perda de biodiversidade é um perigo que não pode ser subestimado e para o qual
o Comité chama a atenção tanto dos investigadores como dos
responsáveis políticos e dos consumidores.

3.1.4.
É indispensável que a qualidade do pescado que entra
na Comunidade proveniente de países terceiros seja objecto de
um controlo rigoroso e que sejam conhecidos os fármacos
utilizados na sua produção, assim como seria vantajoso
harmonizar os métodos analíticos utilizados nesse controlo
pelos diferentes Estados-Membros.

(3 ) CdR 20/2003 Com-DEVE/014.
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3.1.5.
Impõe-se a definição clara do que é aquicultura
orgânica, tal como já existe definição noutros sectores de
produção. Este tipo de aquicultura é característico de empresas
familiares de pequena dimensão, normalmente situadas em
regiões menos favorecidas. A pequena produção e os custos
de produção mais elevados neste tipo de empresas poderá ser
compensado pela diferenciação da qualidade do produto,
cuja comercialização deverá ser direccionada para nichos de
mercado, a preços mais compensadores.

3.2.
Ambiente e Desenvolvimento Rural — A concorrência
relativamente ao espaço de zonas costeiras, já sobrecarregadas
com outras actividades como o turismo, poderia ser colmatada
com o recurso a tecnologia offshore.

3.2.1.
O elevado investimento desta tecnologia e o risco de
danificação e mesmo desprendimento dos cabos de segurança
devido a intempéries ou acidentes fortuitos, implicaria a
existência de seguros de risco sem os quais a implementação
de técnicas offshore será limitada.

3.2.2.
Os sistemas de reciclagem da água em circuito
fechado, cada vez mais utilizados pelos produtores, deverão
ser melhorados com recurso a novas tecnologias amigas do
ambiente. Estes sistemas são particularmente recomendados
para a aquicultura de águas interiores e costeiras de zonas
protegidas.

3.2.3.
O desenvolvimento tecnológico alcançado em certos
sistemas de produção da aquicultura é significativo e muitos
produtores afirmam que, após os tratamentos efectuados nas
suas explorações, a água eliminada tem qualidade superior à
água de captação.

3.2.4.
Alguns Estados-Membros impõem exigências
ambientais mais restritivas que as requeridas pela legislação
comunitária, situação que resulta em grandes diferenças entre
produtores e pode conduzir a distorções de competitividade
entre produtores e entre Estados-Membros da UE.

3.2.5.
O CESE aprova esta consciência ambiental e considera estes produtores merecedores de estímulos na promoção
dos seus produtos diferenciados pelo cumprimento de regras
de producção ecológica mais restritivas. O CESE parte do
princípio de que é possível, também no sector da aquicultura,
introduzir um sistema que, à semelhança dos programas agro-ambientais da agricultura, estimule determinadas prestações
ambientais.

3.2.6.
Há que encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento da aquicultura e outras formas de desenvolvimento
rural.
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3.3.
Investigação: Sendo a investigação fundamental para o
desenvolvimento do sector, o CESE lamenta que no Quadro
Comunitário de apoio as verbas destinadas à investigação
tenham sido reduzidas. Esta redução implica que se façam
alterações no IFOP para que as PME possam fazer a sua própria
investigação tal como acontecia no quadro anterior. A este
propósito, o Comité salienta o facto de o Conselho reconhecer
nas suas Conclusões que «haverá que desenvolver a investigação no domínio da aquicultura e conceder-lhe o devido
apoio financeiro, a fim de contribuir para o desenvolvimento
sustentável da indústria da aquicultura na Comunidade». O
CESE tem para si que para além da investigação pura deve ser
promovida a investigação aplicada dirigida às necessidades dos
produtores.

3.3.1.
Há que investigar os efeitos das explorações aquícolas
nas populações selvagens, em particular no que se refere à
introdução de doenças e à reprodução cruzada, tendo particular atenção aos efeitos no turismo em zonas rurais que
dependem da haliêutica.

3.3.2.
A eventual saturação do mercado de certas espécies
existentes torna conveniente a promoção da investigação de
novas espécies.

3.3.3.
Igualmente conveniente será desenvolver a investigação ligada às rações, utilizando matérias-primas alternativas
às utilizadas habitualmente continuando o esforço desenvolvido na produção de alimentos menos poluentes e nos sistemas
para uma melhor gestão do fornecimento de alimento e
consequentemente menos perdas para o ambiente.

3.3.4.
O CESE considera importante o estudo sócio-económico das comunidades ribeirinhas e a sua relação com o sector
da aquicultura, visto que nalguns casos é a actividade mais
empregadora e que engloba igualmente trabalhadores retirados
da pesca.

3.4.
Emprego: Para o pretendido aumento dos postos de
trabalho será necessário restabelecer prioridades do IFOP. No
entanto, é com algum cepticismo que o Comité encara esta
previsão de aumento dos postos de trabalho considerando que
um aumento de produção não implica obrigatoriamente um
aumento do número de trabalhadores.

3.4.1.
A actividade é caracterizada por empregos sazonais/
/temporários sendo necessário garantir a criação de postos de
trabalho com sustentabilidade. Devido à necessidade de uma
preparação técnica específica na aquicultura é de grande
importância a formação profissional contínua com especial
relevância para o papel das mulheres no sector.
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3.5.
Mercado: Não obstante a aquicultura europeia representar apenas 3 % da produção mundial, a EU é o principal
produtor de algumas espécies como a truta, o robalo, a
dourada, o pregado e o mexilhão.
3.5.1.
O desenvolvimento rápido desta actividade originou
situações pontuais de maior produção de algumas espécies,
causando alguma instabilidade nos preços de mercado.
3.5.2.
Para melhorar a imagem da aquicultura são necessárias campanhas, de preferencia a nível comunitário, que
esclareçam o consumidor e promovam o consumo do pescado
de aquicultura.
3.5.3.
Considerando que são os produtores o elo fundamental da cadeia, a cooperação entre eles, através de organizações
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de produtores e cooperativas é essencial para o desenvolvimento do mercado, estabilidade e organização da oferta.
3.5.4.
O Comité considera importante para uma melhor
resolução dos problemas do sector, a cooperação entre a
administração, a comunidade científica e os produtores devidamente organizados.
3.5.5.
O Comité aprova o documento da Comissão e vê
com agrado o facto de o Conselho, juntamente com a
Comissão, ir proceder ao exame e à aplicação de iniciativas
apropriadas que caibam na competência da Comissão, para
que a Comunidade possa ter um papel motor no desenvolvimento de um sector da aquicultura sustentável para benefício
de todos os cidadãos comunitários (1).
(1 ) COM(2002) 511 final.

Bruxelas, 15 de Maio de 2003.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Roger BRIESCH
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ANEXO
ao parecer do Comité Económico e Social Europeu

As alterações seguintes, que recolheram pelo menos um quarto dos votos expressos, foram rejeitadas na sequência
dos debates.

Ponto 2.3.1
Alterar como segue:
«3.5.6.
Salienta o seu papel potencial na diversificação dos rendimentos das populações ribeirinhas., assim como
a sua contribuição para uma dieta alimentar saudável e equilibrada.».
Justificação
A aquicultura pode também ter efeitos negativos na situação do emprego, já que constitui uma ameaça para os
postos de trabalho no sector da pesca tradicional.
A aquicultura não dá qualquer contributo específico para uma dieta alimentar saudável e equilibrada.
Resultado da votação
Votos a favor: 24, votos contra: 50, abstenções: 12.

Ponto 3.2.3
Elidir completamente.
«O desenvolvimento tecnológico alcançado em certos sistemas de produção da aquicultura é significativo e muitos
produtores afirmam que, após os tratamentos efectuados nas suas explorações, a água eliminada tem qualidade
superior à água de captação».
Justificação
Não é de excluir que, em casos especiais, certos parâmetros da qualidade da água melhorem após tratamento dos
efluentes. Mas então não se está a falar aqui só da aquicultura, mas também do estado das águas utilizadas. Deveria
ser muito mais frequente o outro caso que levou, designadamente, a Comissão a apresentar esta comunicação (ver
ponto 1.2.3). O CESE não tem de pronunciar-se sobre as declarações dos produtores mas unicamente sobre o
documento da Comissão.
Resultado da votação
Votos a favor: 30, votos contra: 48, abstenções: 11.
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