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Senhor Presidente da República e Presidente em exercício do Conselho,

Senhora e Senhores Chefes de Estado e de Governo,

Senhor Presidente da Comissão,

Senhor Alto Representante para a PESC,

Senhoras e Senhores Ministros,

Permitam-me que comece a minha intervenção com uma homenagem sincera e calorosa a Portugal
e a França, que presidiram a todo este ano de reflexão e de negociações, que aqui, em Nice, se
concluirá dentro de algumas horas. Não me esqueço de associar a esta homenagem a Finlândia, que
iniciou o processo da actual Conferência Intergovernamental.

Foram já conquistados progressos significativos e quero crer que as últimas dificuldades poderão
ser suplantadas, e que, pela vossa votação unânime, a União Europeia ficará habilitada a dirigir a
todos os países e povos que a constituem as  mensagens de dinamismo e de clareza que estes
aguardam de uma Cimeira com um carácter tão vincadamente histórico.

Fazer de Nice um êxito significa ficar capacitado para abrir as portas a um alargamento que seja
benéfico para todos, dado que teremos aceite superar determinadas divergências nacionais para
reformar as nossas Instituições, tornando-as mais eficazes e mais democráticas.

Fazer de Nice um êxito significa demonstrar aos nossos concidadãos que a União é fundada em
valores inscritos numa Carta que será comum a todos os homens e a todas as mulheres que vivem
no território da União Europeia, Carta essa que acabámos de assinar.

A Cimeira de Nice é a da decisão sobre os pontos que ainda se encontram em suspenso e, portanto,
a da verdade.

Encontrando-se em causa justamente as questões mais sensíveis da Conferência
Intergovernamental, gostaria simplesmente de expor a V. Exas., como prelúdio aos trabalhos desta
Cimeira, de importância capital, o ponto de vista do Parlamento, tal como este acabou de o reiterar,
há alguns dias, em Assembleia Plenária.

O desafio final do alargamento é mais abrangente: é o da reunificação, a prazo, de toda a família
europeia num contexto democrático, económico, social e cultural comum. E sentimo-lo
perfeitamente esta manhã, o que foi particularmente comovedor.

Em menos de um ano, a paisagem política da Europa sofreu uma profunda transformação, devido às
alterações que se verificaram nos Balcãs, constituindo disso testemunho a recente Cimeira de
Zagreb. Toda a Europa está em paz, se bem que subsistam alguns focos ainda candentes. Ontem
dilacerados, hoje ainda frágeis, aqueles países empenharam-se na via da democracia, tendo passado
a situar-se, eles próprios, numa perspectiva de adesão, o que naturalmente devemos ter presente.
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O Parlamento convida resolutamente V. Exas. a consagrarem no nosso regime jurídico comum os
valores fundamentais em que assenta a União. Neste contexto, a proclamação da Carta dos Direitos
Fundamentais constituirá uma etapa capital. A Carta não visa somente proteger os cidadãos de
eventuais excessos das Instituições Europeias. Visa igualmente proteger os países de retornos ao
passado, que seriam incompatíveis com os nossos valores comuns de referência. Conferir valor
jurídico à Carta, significa que se certifica que esses valores nos vinculam a todos, países membros e
países candidatos, de forma intangível. O Parlamento Europeu deseja, para este efeito, como é do
conhecimento de V. Exas., que os Estados-Membros confiram à Carta, no Tratado, a força jurídica
que é condição da sua credibilidade e eficácia, no mínimo mediante uma referência, no artigo 6º, e,
imediatamente após Nice, na perspectiva de um preâmbulo do que será a futura Constituição da
União. Posso afirmar-vos que a Carta será a lei da Assembleia, tendo sido este o sentido que
pretendi conferir à sua assinatura, hoje.

Pautando-se por esta mesma lógica, o Parlamento aprecia que a Conferência Intergovernamental
proponha a V. Exas. a inscrição de um mecanismo de natureza preventiva de eventuais violações
dos princípios democráticos em que assenta a União.

Contudo, os valores e as políticas só podem ser defendidos e aplicados por Instituições eficazes. É
precisamente o que se encontra em causa com a reforma institucional. Por detrás das questões,
infelizmente assaz herméticas para o grande público, da ponderação de votos no Conselho e da
composição da Comissão, coloca-se a questão crucial da soberania nacional. É certo que pôr em
comum certas áreas de soberania está longe de ser tarefa fácil, dado tal se prender directamente com
as nossas diferentes culturas e o modo de exercer o poder nos planos nacional e europeu. Convido,
porém, V. Exas. a registarem corajosamente um facto que creio ser incontornável, a fortiori quando
a União contar com cerca de trinta Estados-Membros ou mais: manter o direito de veto de um país
relativamente a uma  questão, seja ela qual for, que não de natureza constitucional, não resistirá à
passagem do tempo, isto é, à pressão das carências e das expectativas dos povos.

Quem é que poderá seriamente alegar, para não citar senão estes exemplos actuais, que, perante a
devastação gerada pela doença das vacas loucas ou os prejuízos advenientes das catástrofes
marítimas e climáticas, cada Estado-Membro pode dar uma resposta eficaz, susceptível de
apaziguar as legítimas apreensões dos nossos concidadãos? Não só os Europeus tomaram
consciência deste facto, como também esperam de nós que a Europa, enquanto tal, assuma as suas
responsabilidades. Trata-se de um fenómeno novo e não de um epifenómeno. Reflecte o aumento da
tomada de consciência, à escala dos povos da União.

Já no actual estádio, a União a Quinze se ressente em grande medida da unanimidade. Como seria a
situação numa União a 27 ou, inclusivamente, a 28 Estados-Membros?  É, pois, essencial
generalizar o processo de votação por maioria qualificada. Cumpre-me dizê-lo, os resultados do
Conselho Europeu nesta matéria não serão apreciados pelo Parlamento somente em termos
quantitativos. Sê-lo-ão também, e sobretudo, em termos qualitativos. Os domínios que são ainda
alvo de discussão acirrada são precisamente aqueles que permitirão dizer se o Conselho Europeu de
Nice terá ou não gerado uma dinâmica de eficácia e de integração. Para o Parlamento, a votação por
maioria qualificada impõe-se em matéria fiscal, de política social e de coesão, de política comercial
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e de política de asilo e de vistos. Não só estes domínios têm implicações directas no bom
funcionamento de um espaço económico e monetário, como também a União deve constituir um
espaço de solidariedade. Deve ser um espaço em que os cidadãos podem efectivamente circular, isto
é, sem entraves, o que, na prática, ainda não é o caso. Deve ser um espaço que, aos olhos do
Mundo, instituiu regras claras e precisas em matéria de acolhimento de estrangeiros.

Se alguns hesitam ainda em transpor esta etapa, pelo menos dever-se-iam comprometer a
estabelecer um calendário de transição automática para a maioria qualificada, ao longo de dois, de
três ou, até mesmo, de quatro anos após a entrada em vigor do Tratado de Nice. Poderíamos
explicar à opinião pública europeia que o objectivo será atingido a prazo. Contudo, a opinião
pública europeia não toleraria uma renúncia. Fizemos da Europa o espaço de vida natural das novas
gerações. As disparidades que essas gerações ainda observam, e que nada têm a ver com as
particularidades nacionais que constituem a riqueza dos nossos Estados-Membros, serão cada vez
menos aceites.

Coloca-se uma outra questão que se nos afigura ser igualmente fundamental: a de um
funcionamento democrático exemplar, à escala da União. É um facto que muito se caminhou já,
desde o Tratado de Maastricht, que instituiu a co-decisão. As Instituições da União assentam numa
dupla legitimidade legislativa: na do Conselho, que representa os Estados-Membros, e na do
Parlamento, que representa directamente os cidadãos. A co-decisão, que já deu provas positivas,
consagra o equilíbrio entre estas duas legitimidades. Para o Parlamento, a co-decisão deve ser
tornada extensiva, de forma natural, a todos os domínios que doravante se inscreverão no quadro da
maioria qualificada.

Um outro elemento fulcral da dinâmica de integração prende-se com o papel que, no âmbito da
reforma da composição da Comissão, será confiado ao Presidente desta última. Intensificando-o, e
reforçando o Colégio no seu conjunto, consagrarão V. Exas. o seu papel impulsionador do processo
de integração, papel esse que será mais decisivo do que nunca no quadro de uma Europa alargada.

E, nessa União alargada, no intuito de não entravar a dinâmica de integração, reconhecemos a
necessidade das cooperações reforçadas, tendo simultaneamente perfeita consciência das
dificuldades inerentes ao seu desencadeamento. Para que as mesmas não padeçam de um défice
democrático, deverão V. Exas. reconhecer o direito de emissão de parecer favorável pelo
Parlamento Europeu, antes da instituição de quaisquer dessas cooperações.

Como V. Exas. sabem, o Parlamento encontra-se particularmente apegado ao carácter concreto das
políticas da União e à respectiva visibilidade, no intuito de se aproximar dos cidadãos.

Conferindo um impulso decisivo à criação de uma Autoridade Europeia para a Segurança
Alimentar, tranquilizaremos - pelo menos em parte - os nossos concidadãos, presentemente
desorientados com a insegurança alimentar.
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O Parlamento deseja que, ao conferir um conteúdo concreto à Agenda Social, ao adoptar um
calendário para a entrada em vigor das seis orientações que a mesma contém, a Cimeira de Nice
confirme que a Agenda Social decorrerá claramente de uma "forte ambição", que as políticas social,
económica e de emprego são reconhecidas pela União como estando estreitamente ligadas e que
devem participar de maneira equivalente numa melhor qualidade social de vida dos nossos
concidadãos.

Ao concretizarem a Europa da Defesa, quase todos os Estados-Membros demonstraram a sua
vontade de fazerem em conjunto da Europa um interveniente de primeira importância na cena
internacional.

Por último, o Parlamento deseja, em particular, que o Conselho Europeu de Nice - não deveriam
existir sectores que continuem por acometer! - encete resolutamente o processo de uma reflexão
qualitativa da União, cuja metodologia de tipo comunitário se deveria inspirar na Convenção que
elaborou a Carta e cujos objectivos primordiais deveriam consistir na simplificação dos Tratados,
num novo exame da definição de competências entre o nível comunitário, o dos Estados-Membros e
o das regiões, e numa Constituição para a Europa, de que a Carta que hoje vamos proclamar seria a
primeira pedra. Mas uma reflexão que também superasse os aspectos puramente institucionais!

Muito obrigada.

oooOooo
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1. O Conselho Europeu reuniu-se em Nice, em 7, 8 e 9 de Dezembro. Os trabalhos iniciaram-se
por uma troca de impressões com a Presidente do Parlamento Europeu, Nicole Fontaine,
acerca dos principais temas em debate.

I. CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

2. O Conselho Europeu congratula-se com a proclamação conjunta pelo Conselho, pelo
Parlamento Europeu e pela Comissão, da Carta dos Direitos Fundamentais, que congrega num
único texto os direitos civis, políticos, económicos, sociais e de sociedade até aí expressos em
diversas fontes internacionais, europeias ou nacionais. O Conselho Europeu deseja que à
Carta se dê a mais vasta divulgação possível junto dos cidadãos da União. De acordo com as
Conclusões de Colónia, a questão do alcance da Carta será analisada numa fase posterior.

Funcionamento das Instituições

3. O Conselho Europeu recorda a importância da execução das recomendações operacionais
adoptadas pelo Conselho Europeu de Helsínquia sobre o funcionamento do Conselho e toma
conhecimento do relatório sobre o novo processo de co-decisão. O Conselho recorda o seu
compromisso de apoiar a reforma administrativa da Comissão. O Conselho Europeu registou
com satisfação as medidas aprovadas pelo Conselho e pela Comissão destinadas a melhorar a
eficácia da acção externa da União.

II. ALARGAMENTO

4. O Conselho Europeu reafirma o significado histórico do alargamento da União Europeia e a
prioridade política que atribui ao seu bom êxito. O Conselho congratula-se com a
intensificação das negociações de adesão com os países candidatos, o que permitiu realizar
muito importantes progressos, nomeadamente durante os últimos meses.

5. O Conselho Europeu considera que é chegado o momento de conferir novo impulso a este
processo e faz suas as conclusões do Conselho "Assuntos Gerais" de 4 de Dezembro de 2000
sobre a estratégia proposta pela Comissão. Regista ainda com satisfação que, nas conclusões
do Conselho se reafirmou o princípio da diferenciação, assente nos méritos próprios de cada
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país candidato, bem como a possibilidade de recuperação. A "folha de itinerário" para os
próximos dezoito meses facilitará a continuação das negociações, tendo em mente que os
países mais bem preparados mantêm a possibilidade de avançar mais rapidamente.

6. O Conselho Europeu considera que esta estratégia, a par da conclusão da Conferência
Intergovernamental sobre a reforma institucional, permitirá à União, de acordo com o
objectivo aprovado pelo Conselho Europeu de Helsínquia, estar apta a acolher, a partir do fim
de 2002, os novos Estados-Membros que estiverem preparados, na esperança de que possam
participar na próxima eleição do Parlamento Europeu. O Conselho Europeu avaliará em Junho
de 2001, em Göteborg, os progressos registados na aplicação desta nova estratégia, a fim de
formular as orientações necessárias para que este processo seja conduzido a bom termo.

7. O Conselho Europeu aprecia os esforços desenvolvidos pelos países candidatos para criar as
condições que permitam a adopção e a aplicação efectiva do acervo. Os países candidatos são
convidados a prosseguir e acelerar as reformas necessárias para se prepararem para a adesão,
em especial no que se refere ao reforço das suas capacidades administrativas, de modo a
poderem aderir à União o mais rapidamente possível. O Conselho Europeu convida a
Comissão a propor um programa para as regiões fronteiriças destinado a reforçar a sua
competitividade económica.

8. O Conselho Europeu toma nota do relatório do Conselho sobre as estratégias cambiais dos
países candidatos, que define a estratégia cambial compatível com a adesão à União,
seguidamente a participação no mecanismo cambial e, finalmente, a adopção do euro. Acolhe
favoravelmente a organização de um diálogo económico e financeiro com os países
candidatos.

9. O Conselho Europeu acolhe favoravelmente os progressos realizados na implementação da
estratégia de pré-adesão para a Turquia e congratula-se com o acordo sobre o regulamento-
-quadro e sobre a Parceria para a Adesão alcançado no Conselho de 4 de Dezembro de 2000.
Sublinha a importância deste documento para a aproximação entre a União e a Turquia na via
que as conclusões do Conselho Europeu de Helsínquia vieram abrir. A Turquia é convidada a
apresentar rapidamente o respectivo programa nacional de adopção do acervo, baseando-o na
Parceria para a Adesão.
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10. A reunião da Conferência Europeia a nível de Chefes de Estado e de Governo
de 7 de Dezembro de 2000 proporcionou uma aprofundada troca de pontos de vista sobre a
reforma das instituições e o funcionamento da União Europeia a mais longo prazo. O
Conselho Europeu considera que a Conferência Europeia constitui um quadro útil de diálogo
entre os Estados-Membros da União e os países vocacionados para a adesão. Propõe que os
países do processo de estabilização e de associação, bem como os países da EFTA sejam
convidados a título de membros designados.

III. POLITICA EUROPEIA COMUM DE SEGURANÇA E DEFESA

11. O Conselho Europeu aprovou o relatório da Presidência e respectivos anexos sobre a Política
Europeia de Segurança e Defesa.

12. O Conselho Europeu convida a próxima Presidência a que, juntamente com o Secretário-
-Geral/Alto Representante, faça avançar os trabalhos no âmbito do Conselho "Assuntos
Gerais", de acordo com os mandatos referidos no relatório da Presidência. O objectivo
pretendido é que a UE esteja rapidamente operacional neste domínio. O Conselho Europeu
tomará uma decisão para o efeito o mais brevemente possível no decurso de 2001 e, o mais
tardar, no Conselho Europeu de Laeken. Convida-se a Presidência Sueca a apresentar ao
Conselho Europeu de Göteborg um relatório sobre todos estes temas.

IV. UM NOVO IMPULSO PARA A EUROPA ECONOMICA E SOCIAL

A. Europa Social

Agenda Social Europeia

13. O Conselho Europeu aprova a Agenda Social Europeia (cf. Anexo) que, em conformidade
com as conclusões do Conselho Europeu de Lisboa e com base na Comunicação da
Comissão, define prioridades concretas de acção para os próximos cinco anos, em torno de
seis orientações estratégicas em todos os domínios da política social. Esta agenda constitui
uma etapa determinante para o reforço e a modernização do modelo social europeu, que se
caracteriza pelo nexo indissociável entre desempenho económico e progresso social.
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14. Com base nos relatórios da Comissão e do Conselho e num painel de avaliação regularmente
actualizado, o Conselho analisará anualmente na sessão da Primavera, e pela primeira vez na
reunião de Estocolmo, em Março de 2001, a execução da Agenda. O Conselho Europeu
convida nomeadamente os parceiros sociais a participar plenamente na sua implementação e
no seu acompanhamento, em particular por ocasião de um encontro anual antes do Conselho
Europeu da Primavera.

Estratégia Europeia de Emprego

15. A actual taxa de crescimento económico da União Europeia é a mais favorável dos últimos
10 anos, devendo ascender este ano a 3,5%. O desemprego diminuiu pelo terceiro ano
consecutivo desde 1997 e, em meados de 2000 a respectiva taxa era de 8,7%, prevendo-se
uma taxa inferior a 8% para 2001. No mesmo período, a taxa de emprego subiu de 60,7%
para 62,1%.

16. O Conselho Europeu toma nota da proposta da Comissão relativa às Orientações para o
Emprego em 2001, que confirma a iniciativa a médio prazo lançada no Conselho Europeu do
Luxemburgo. Estas orientações trazem benefícios, nomeadamente em matéria de aumento dos
objectivos quantitativos, tomando em consideração os aspectos qualitativos próprios aos
diferentes países. Deverão permitir tomar em conta a qualidade do emprego, o reforço do
desenvolvimento do espírito de empresa, bem como o objectivo transversal da educação e da
formação ao longo de toda a vida.

17. O Conselho Europeu subscreve o acordo alcançado no Conselho relativamente a estas
orientações, às recomendações individuais dirigidas aos Estados-Membros e ao relatório
conjunto. Congratula-se, por outro lado, com a participação construtiva do Parlamento
Europeu e dos parceiros sociais, bem como com a abordagem integrada, incluindo os aspectos
"economia" e "educação", que esteve subjacente aos trabalhos sobre este dossier.

Estratégia Europeia contra a Exclusão Social e todas as Formas de Discriminação

18. O Conselho Europeu aprova os objectivos de luta contra a pobreza e a exclusão social
adoptados pelo Conselho e convida os Estados-Membros a desenvolverem as suas
prioridades no quadro destes objectivos, a apresentarem, até Junho de 2001, um plano
nacional de acção para um período de dois anos e a determinarem os indicadores e as
modalidades de acompanhamento que permitam apreciar os progressos registados.
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19. O Conselho Europeu sublinha a importância dos textos recentemente adoptados com o
objectivo de lutar contra todas as formas de discriminação, de acordo com o artigo 13º do
Tratado.

Modernização da protecção social

20. O Conselho Europeu toma nota dos relatórios intercalares do Grupo de Alto Nível para a
Protecção Social sobre a evolução futura da protecção social em matéria de pensões e do
Comité de Política Económica sobre as implicações financeiras do envelhecimento da
população.

21. O Conselho Europeu aprova a abordagem do Conselho que consiste em apreciar
globalmente a questão da sustentabilidade e da qualidade dos regimes de pensões. O
Conselho Europeu convida os Estados-Membros, em colaboração com a Comissão, a
procederem ao intercâmbio das respectivas experiências, apresentando as suas estratégias
nacionais neste domínio. Os resultados deste primeiro estudo de conjunto da viabilidade das
pensões a longo prazo deverão encontrar-se disponíveis para o Conselho
Europeu de Estocolmo.

Implicação dos trabalhadores

22. O Conselho Europeu congratula-se com o acordo alcançado na vertente social da sociedade
europeia. Esse acordo, que tem em conta a diversidade das situações que se verificam nos
Estados-Membros em matéria de relações sociais, deixará aos Estados-Membros a faculdade
de transpor ou não para o respectivo direito nacional as disposições de referência relativas à
participação aplicáveis às sociedades europeias constituídas por fusão. Para que uma
sociedade europeia possa ser registada num Estado-Membro que não tenha transposto essas
disposições de referência, é necessário que tenha sido previamente celebrado um acordo
sobre as modalidades respeitantes à implicação � incluindo a participação � dos
trabalhadores ou que nenhuma das sociedades participantes tenha sido regida por regras de
participação antes do registo da sociedade europeia. Nesta base, o Conselho Europeu
convida o Conselho a ultimar antes do final do corrente ano os textos que permitirão criar o
estatuto de sociedade europeia.

23. O Conselho Europeu regista os importantes progressos realizados na negociação sobre o
projecto de directiva referente à informação e consulta dos trabalhadores e convida o
Conselho a prosseguir a análise da mesma.
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B. A Europa da inovação e do conhecimento

Mobilidade dos estudantes e professores

24. Tendo aprovado a resolução relativa ao plano de acção a favor da mobilidade, adoptada pelo
Conselho (cf. anexo), o Conselho Europeu convida os Estados-Membros a reforçarem a sua
coordenação interna a fim de levar à prática as 42 medidas concretas, de ordem
administrativa, regulamentar, financeira ou social, destinadas a definir, intensificar e
democratizar a mobilidade na Europa, bem como a promover as formas de financiamento
adequadas. Será feita de dois em dois anos uma avaliação dos progressos realizados.

Plano e-Europa

25. O Conselho Europeu toma conhecimento dos relatórios intercalares da Comissão e do
Conselho a respeito da implementação do plano de acção e-Europa, que dão conta dos
progressos alcançados. Na sua reunião de Estocolmo, o Conselho Europeu procederá à análise
de um primeiro relatório sobre o contributo deste plano para o desenvolvimento de uma
sociedade baseada no conhecimento, e bem assim das prioridades a estabelecer para dar
continuidade à sua execução. Neste contexto, será igualmente analisado o contributo deste
plano para a modernização da função pública nos Estados-Membros, à luz da reunião dos
Ministros da função pública que se realizou em Estrasburgo.

Investigação e inovação

26. O Conselho Europeu regista os progressos obtidos na construção do "Espaço Europeu da
Investigação e da Inovação". Manifesta o desejo de que sejam prosseguidas as iniciativas
tomadas no sentido de reforçar a transparência dos resultados da investigação e a capacidade
de atracção das carreiras científicas. Toma nota das conclusões do Conselho relativas aos
instrumentos financeiros da Comunidade para as pequenas e médias empresas, bem como dos
primeiros resultados da iniciativa "Inovação 2000" do BEI.

27. O Conselho Europeu convida a Comissão a apresentar ao Conselho Europeu de Estocolmo
um primeiro relatório sobre os progressos alcançados na realização do Espaço Europeu da
Investigação e da Inovação.
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28. O Conselho Europeu toma conhecimento do relatório apresentado pela Comissão sobre o
projecto GALILEO. Na fase de validação, o financiamento assentará em dotações da
Comunidade e da Agência Espacial Europeia. Para a execução do projecto e a sua gestão
posterior, é necessária a parceria sector público-sector privado. O Conselho Europeu confirma
as conclusões da sua reunião de Colónia acerca do papel que deverá ser desempenhado pelo
financiamento privado. O Conselho Europeu exorta o Conselho a definir as modalidades do
projecto GALILEO na sua sessão de 20 de Dezembro de 2000, tendo nomeadamente em
conta a necessidade de garantir uma participação equilibrada de todos os Estados-Membros.

C. Coordenação das políticas económicas

Indicadores estruturais

29. O Conselho Europeu acolhe com satisfação a lista de indicadores estruturais, compatíveis
entre os diferentes Estados-Membros, estabelecida com base nos trabalhos da Comissão e do
Conselho. Estes indicadores, que reflectem igualmente os progressos alcançados, serão
utilizados na redacção do relatório de síntese. O Conselho seleccionará, antes do Conselho
Europeu de Estocolmo, um número restrito de indicadores.

Regulamentação dos mercados financeiros

30. O Conselho Europeu partilha, nas suas grandes linhas, das primeiras conclusões do relatório
intercalar do Comité presidido por Alexandre Lamfalussy a respeito da regulamentação dos
mercados europeus de valores mobiliários e do terceiro relatório da Comissão sobre o plano
de acção para os serviços financeiros e convida o Conselho e a Comissão a apresentarem-lhe
um relatório nesta matéria em Estocolmo, em Março de 2001, com base no relatório definitivo
do Comité.

Euro

31. O Conselho Europeu congratula-se com as melhorias introduzidas no funcionamento e
visibilidade do Eurogrupo. Congratula-se igualmente com a intenção de alargar o leque de
temas, nomeadamente de índole estrutural, abordados nesta instância no respeito das
Conclusões do Conselho Europeu do Luxemburgo. Estas melhorias destinadas a intensificar a
coordenação das políticas económicas contribuirão para o reforço do potencial de crescimento
da zona do euro.
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32. O Conselho Europeu regista os progressos alcançados na preparação para a introdução das
moedas e notas em euros. O painel de avaliação da Comissão, apresentado periodicamente no
âmbito do Eurogrupo, permite acompanhar os avanços conseguidos pelos diferentes países.
Desejando que os trabalhos de preparação sejam acelerados, o Conselho Europeu propõe que
o ritmo da informação sobre este tema na zona do euro seja marcado por algumas datas
comuns no ano de 2001: semana de 9 de Maio, no âmbito das Jornadas da Europa;
apresentação das moedas e notas em euros em Setembro; disponibilização de moedas aos
particulares em meados de Dezembro nos Estados-Membros que tiverem feito essa opção;
introdução das moedas e notas em euros às 24 horas do dia 31 de Dezembro. Haverá que
adoptar logo que possível em 2001 um dispositivo eficaz para a protecção do euro contra a
contrafacção.

Pacote fiscal

33. O Conselho acolhe com satisfação o acordo obtido sobre o "pacote fiscal" em conformidade
com o calendário e nas condições definidos pelo Conselho Europeu da Feira e,
designadamente, sobre o conteúdo essencial da directiva relativa à fiscalidade da poupança.
Solicita à Comissão e à Presidência que dêem o mais rapidamente possível início a debates
com os Estados Unidos e outros países terceiros a fim de favorecer a adopção das medidas
equivalentes em matéria de fiscalidade da poupança. Os Estados-Membros a que tal diz
respeito comprometeram-se a providenciar, em todos os territórios dependentes ou associados
referidos nas Conclusões da Feira, a adopção de medidas idênticas às aplicáveis na União
Europeia. Os trabalhos sobre o Código de Conduta no domínio da Fiscalidade das Empresas
deverão ser prosseguidos paralelamente por forma a que o Código e a directiva relativa à
tributação da poupança possam ser aprovados em simultâneo. Na reunião de Göteborg, a
Presidência e a Comissão apresentarão relatório ao Conselho Europeu sobre todos os
elementos do pacote fiscal.

D. Preparação do Conselho Europeu da Primavera

34. O Conselho Europeu realizará a sua primeira reunião periódica da Primavera especialmente
consagrada à análise das questões económicas e sociais em Estocolmo, nos dias 23
e 24 de Março de 2001, com base no relatório de síntese elaborado pela Comissão e nos
relatórios pertinentes do Conselho, nomeadamente à luz dos desafios demográficos a que a
União deve fazer face. Esta reunião permitirá fazer um balanço sobre a implementação da
estratégia global decidida em Lisboa. Este primeiro encontro reveste-se de especial
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importância para a continuação do processo, pelo que o Conselho Europeu exorta todas as
partes interessadas a continuar activamente os seus preparativos tendo em conta os trabalhos
preliminares encetados pela actual Presidência.

V. A EUROPA DOS CIDADÃOS

A. Saúde e segurança dos consumidores

35. O Conselho Europeu afirma a necessidade de implementar rápida e integralmente os
princípios introduzidos pelo Tratado de Amesterdão, que prevê um elevado nível de protecção
da saúde humana na definição e execução de todas as políticas e acções da Comunidade.
Neste contexto, o Conselho Europeu toma nota da resolução do Conselho relativa ao princípio
de precaução (cf. Anexo).

36. O Conselho Europeu toma nota da apresentação, pela Comissão, de uma proposta de
regulamento que visa, por um lado, estabelecer os princípios gerais e as exigências
fundamentais da legislação alimentar e, por outro lado, instituir uma "Autoridade Alimentar
Europeia". A política de segurança alimentar deve aplicar-se a todo o sector alimentar,
humano e animal, no seu conjunto. A nova "Autoridade Alimentar Europeia" deverá
funcionar ao mais elevado nível de excelência científica, de independência e de transparência
e contribuir, deste modo, para a prevenção de crises. O Conselho Europeu convida o Conselho
e o Parlamento a acelerarem os trabalhos de forma a que a futura Autoridade Alimentar
Europeia esteja operacional a partir do início de 2002.

B. EEB

37. O Conselho Europeu registou com satisfação as medidas decididas pelo Conselho em matéria
de luta contra a EEB: execução dos programas de ensaios, suspensão da utilização de farinhas
animais na alimentação dos animais de rendimento e retirada dos materiais de risco
especificado, cuja lista poderá ser alargada, se necessário. Todas estas disposições devem ser
implementadas com celeridade e rigor, por forma a dar aos consumidores uma garantia
duradoura de segurança da carne de bovino. São necessários esforços redobrados no domínio
da medicina humana e da investigação veterinária para assegurar a prevenção, o diagnóstico e
o tratamento desta doença.
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38. O Conselho Europeu registou a intenção da Comissão de propor medidas destinadas a
melhorar a situação do mercado da carne de bovino, estudar a situação dos criadores e
aprofundar a sua análise a respeito da oferta e procura de plantas oleaginosas e proteaginosas,
na rigorosa observância das perspectivas financeiras.

C. Segurança marítima

39. O Conselho Europeu convida o Parlamento Europeu e o Conselho a levar a bom termo, no
mais curto prazo, a aprovação das disposições respeitantes à inspecção dos navios pelo Estado
do porto, às sociedades de classificação, prevendo designadamente um dispositivo de controlo
reforçado para os navios de maior risco, bem como das disposições relativas à eliminação
acelerada dos petroleiros de casco simples, procurando na medida do possível chegar a um
acordo na Organização Marítima Internacional.

40. O Conselho Europeu regista as novas propostas apresentadas pela Comissão com o objectivo
de reforçar a segurança marítima; essas propostas visam melhorar o sistema europeu de
assinalamento e informação sobre o tráfego marítimo, criar uma Agência Europeia de
Segurança Marítima e colmatar as lacunas do actual regime internacional em matéria de
responsabilidade e indemnização.

41. Estas propostas constituem, no seu conjunto, um contributo essencial para a estratégia da
União em matéria de segurança marítima, anteriormente preconizada pelo Conselho Europeu.
O Conselho Europeu convida os Estados-Membros a implementar antecipadamente as
disposições aprovadas pelos Quinze, na medida em que não requeiram enquadramento
internacional.

D. Ambiente

Alteração climática

42. O Conselho Europeu lamenta que não tenha sido possível chegar a acordo na Conferência da
Haia. Sublinha ser necessário que todas as partes no Anexo B do Protocolo encetem sem
demora as acções que permitam cumprir os compromissos por elas assumidos e reafirma o
empenho da União em providenciar rapidamente a ratificação do Protocolo de Quioto, por
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forma a possibilitar a sua entrada em vigor até 2002, o mais tardar. Durante esta negociação
registaram-se progressos sobre o conjunto dos pontos em discussão, em especial no que diz
respeito aos países em desenvolvimento, progressos dos quais se deve tirar todo o partido na
continuação das negociações com todas as partes, incluindo os países em desenvolvimento. O
Conselho Europeu apoia a proposta de realizar debates informais em Oslo antes do fim do
ano. A 6ª Conferência das Partes deve retomar os trabalhos sem demora. O Conselho Europeu
apela a todas as partes para que envidem todos os esforços para chegar a acordo o mais
rapidamente possível.

Ambiente e desenvolvimento sustentável

43. O Conselho Europeu tomou conhecimento com interesse dos relatórios do Conselho sobre a
integração das preocupações ambientais nas políticas económicas. Regista a recomendação
que visa privilegiar os instrumentos de incentivo, nomeadamente em matéria fiscal. Estes
relatórios constituem um contributo importante para a elaboração da estratégia europeia de
desenvolvimento sustentável que deverá ser analisada pelo Conselho Europeu de Göteborg.

44. O Conselho Europeu regista com interesse o trabalho realizado sobre o tema da governação
internacional em matéria de ambiente e sobre as soluções em aberto para pôr cobro às actuais
deficiências, tanto a curto como a longo prazo, incluindo a eventual criação de uma
organização mundial do ambiente. O Conselho Europeu convida o Conselho a prosseguir as
suas reflexões neste domínio e a apresentar-lhe, para a sua reunião de Junho de 2001 em
Göteborg, propostas pormenorizadas, nomeadamente na perspectiva da Cimeira Rio+10.

E. Serviços de interesse geral

45. O Conselho Europeu registou a comunicação da Comissão sobre os serviços de interesse geral
e aprova a declaração adoptada pelo Conselho (cf. Anexo). Convida o Conselho e a Comissão
a prosseguir os seus trabalhos no quadro destas orientações e do disposto no artigo 16º do
Tratado. O Conselho Europeu regista que a Comissão tenciona ponderar, em estreita
cooperação com os Estados-Membros, os meios de assegurar uma maior previsibilidade e
uma segurança jurídica acrescida na aplicação do direito de concorrência em matéria de
serviços de interesse geral. O Conselho e a Comissão apresentarão ao Conselho
Europeu de Dezembro de 2001 um relatório sobre a execução destas orientações.
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F. Segurança  dos aprovisionamentos da União em determinados produtos

46. O Conselho Europeu solicita à Comissão que efectue, em cooperação com o Secretariado-
-Geral do Conselho, um estudo aprofundado sobre a segurança dos aprovisionamentos na
União e identifique as possibilidades de desenvolver uma cooperação neste domínio.

G. Espaço de liberdade, de segurança e de justiça

Luta contra o branqueamento de capitais

47. A União Europeia deve participar plenamente na luta internacional contra o branqueamento.
Chegou-se a acordo sobre alguns textos capitais, tais como a directiva e a decisão-quadro
relativa ao branqueamento de capitais. O Conselho Europeu convida a Comissão e o Conselho
a pôr em prática, o mais rapidamente possível, as orientações definidas em 17 de Outubro
de 2000 pelos Ministros das Finanças, da Administração Interna e da Justiça, nomeadamente
as que tenham por objectivo adoptar, em Junho de 2001, medidas contra territórios não
cooperantes definidos pelo GAFI.

Cooperação judiciária e policial

48. Solicita-se ao Conselho que tome rapidamente as medidas preconizadas nos programas de
reconhecimento mútuo das decisões judiciais, a fim de facilitar a transmissão dessas decisões
na União.

49. O Conselho Europeu recorda a necessidade de promover a colaboração operacional entre os
serviços competentes dos Estados-Membros na vigilância nas fronteiras externas da União,
em especial nas fronteiras marítimas, nomeadamente no intuito de assegurar um melhor
controlo da imigração ilegal. Registou com interesse a carta dos Primeiros Ministros espanhol
e italiano sobre esta questão. Convida o Conselho a tomar iniciativas nesse sentido,
associando-lhes eventualmente os países candidatos.
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Asilo e imigração

50. O Conselho Europeu regista que houve progressos em todos os aspectos da política definida
em Tampere: parceria com os países de origem, integração dos nacionais de países terceiros e
controlo dos fluxos migratórios. Pede que as últimas dificuldades surgidas relativamente aos
textos que se destinam a combater o tráfico de seres humanos e a imigração clandestina se
resolvam o mais rapidamente possível em conformidade com o convite expresso feito em
Santa Maria da Feira. O Conselho Europeu regista igualmente a transmissão de duas
comunicações da Comissão sobre política de imigração e o processo comum de asilo e
convida o Conselho a que comece rapidamente a reflectir sobre estes temas.

H. Europa da cultura

Cultura e audiovisuais

51. O Conselho Europeu congratula-se com o acordo alcançado no Conselho sobre o Programa
MEDIA+ de ajuda à indústria audiovisual, bem como a adopção de uma resolução relativa
aos sistemas de auxílios nacionais a este sector.

Desporto

52. O Conselho Europeu regista a declaração adoptada pelo Conselho (cf. Anexo) sobre a
especificidade do desporto. Além disso, acolhe com satisfação as Conclusões do Conselho
relativas à Agência Mundial Anti-Doping e acorda em intensificar a cooperação europeia
neste domínio. Regista igualmente a Declaração do Milénio da ONU, relativa à promoção da
paz e da compreensão mútua graças ao desporto e à Trégua Olímpica.

I. Regiões ultraperiféricas

53. O Conselho Europeu tomou conhecimento do programa de trabalho actualizado da Comissão
com vista a dar pleno cumprimento às disposições do Tratado relativas às regiões
ultraperiféricas, bem como às propostas apresentadas em favor destas regiões, e convida o
Conselho a analisar rapidamente essas propostas. O Conselho Europeu fará o ponto da
situação dos trabalhos realizados sobre todo o dossier na sua reunião de Junho de 2001 em
Göteborg.
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54. O Conselho Europeu regista o relatório da Comissão sobre o POSEIMA, bem como as
medidas anunciadas para permitir o desenvolvimento da economia dos arquipélagos dos
Açores e da Madeira. Tendo em conta a importância económica e social de que o sector
leiteiro se reveste para estas regiões ultraperiféricas, a Comissão propôs subtrair, em
determinadas condições, o consumo de lacticínios dos Açores do cálculo nacional da
imposição suplementar por um período de quatro anos a contar de 1999/2000.

J. Regiões insulares

55. O Conselho Europeu, com base na Declaração nº 30 anexa ao Tratado de Amesterdão,
confirma a necessidade de acções específicas em favor das regiões insulares, em
conformidade com o artigo 158º do TCE, devido às desvantagens estruturais que atrasam o
respectivo desenvolvimento económico e social, dentro dos limites das disponibilidades
orçamentais.

VI. RELAÇÕES EXTERNAS

A. Chipre

56. O Conselho Europeu acolheu favoravelmente e apoia com firmeza os esforços do Secretário-
-Geral das Nações Unidas no sentido de chegar a um acordo global sobre o problema de
Chipre, na observância das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e de
concluir de forma positiva o processo iniciado em Dezembro de 1999. O Conselho Europeu
lança um apelo a todas as partes envolvidas para que contribuam para os esforços envidados
neste sentido.

B. Mediterrâneo

57. A IV Conferência Euro-Mediterrânica de Marselha confirmou a pertinência do processo
lançado há cinco anos em Barcelona e adoptou orientações importantes para o relançamento
da parceria.
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58. O Conselho Europeu confirma o empenhamento da União em aprofundar esta parceria em
todos os domínios. O Programa MEDA, que foi reformado para tirar as lições dos primeiros
anos, terá uma dotação de 5,35 mil milhões de euros para o período de 2000-2006, o que
reflecte a importância atribuída pela União à parceria. O Conselho Europeu saúda o anúncio
feito pelo BEI de um apoio suplementar de mil milhões de euros destinado aos países da
região.

59. O Conselho Europeu toma nota da situação das negociações sobre um futuro acordo de pescas
com o Reino de Marrocos e espera que se possa chegar a uma solução antes do fim do ano. Se
tal não se tornar possível, o Conselho Europeu convida a Comissão a propor, respeitando as
perspectivas financeiras, um programa de acção específico para a reestruturação da frota
comunitária que exerceu actividades de pesca no quadro do antigo Acordo e a prorrogar o
actual sistema de ajudas à inactividade dessa mesma frota.

C. Balcãs Ocidentais

60. A Cimeira de Zagrebe de 24 de Novembro, que reuniu pela primeira vez os países da região
regressados à democracia, congratulou-se com as mudanças históricas ocorridas nos Balcãs
Ocidentais, em primeiro lugar na Croácia e depois na RFJ. A União Europeia atribui a maior
importância à evolução da situação no Sudeste Europeu; continuará a apoiar activamente os
esforços dos Balcãs Ocidentais no seu avanço rumo à democracia, ao Estado de direito, à
reconciliação e à cooperação assente no respeito pelas fronteiras existentes e pelas demais
obrigações internacionais, elementos que contribuirão para a aproximação de cada um destes
países à União e constituirão um todo indissociável. O Conselho Europeu salienta a
importância do contributo do Pacto de Estabilidade e recorda o interesse de que se revestem
outras iniciativas destinadas a promover a cooperação com os países da região. Confirma que
o processo de estabilização e associação está no cerne da política da União a favor dos cinco
países em causa, cada um dos quais beneficia de uma iniciativa individualizada. Em
conformidade com as conclusões de Colónia e da Feira, é-lhes oferecida uma clara
perspectiva de adesão, indissociavelmente ligada aos progressos registados em matéria de
cooperação regional. A dotação prevista para o  Programa CARDS, destinado a estes países,
eleva-se a 4,65 mil milhões de euros para o período de 2000�2006. O Conselho Europeu
continua a apoiar os esforços da Comissão Europeia e da Comissão do Danúbio para
restabelecer a navegação neste rio. Trata-se de um elemento essencial para a revitalização da
economia da região e para o desenvolvimento da cooperação regional.
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D. Desenvolvimento

61. O Conselho Europeu congratula-se com a adopção de uma declaração do Conselho e da
Comissão sobre a política de desenvolvimento da Comunidade. O Conselho saúda igualmente
a adopção de uma resolução sobre as doenças transmissíveis e a pobreza. Esta resolução
define uma abordagem global da luta contra o flagelo que constituem o HIV/SIDA, a
tuberculose e o paludismo para os países em desenvolvimento, integrando nomeadamente a
dimensão essencial do acesso aos tratamentos.
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ANEXO I

AGENDA SOCIAL EUROPEIA

1. Orientações políticas definidas pelo Conselho Europeu

1. O Conselho Europeu de Lisboa definiu para a União Europeia o objectivo estratégico de se
tornar "na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz
de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com
maior coesão social".

2. O Conselho Europeu fixou igualmente um objectivo de pleno emprego na Europa numa
sociedade mais adaptada às escolhas pessoais das mulheres e dos homens. O objectivo final é,
com base nas estatísticas disponíveis, a elevação da taxa de emprego da média actual de 61%
para a taxa mais próxima possível de 70% até 2010, e o aumento do número de mulheres
empregadas da média actual de 51% para mais de 60% até 2010. Os Chefes de Estado e de
Governo salientaram que uma taxa média de crescimento económico de cerca de 3% deveria
ser uma perspectiva realista para os próximos anos, desde que as medidas que aprovaram em
Lisboa sejam implementadas num contexto macroeconómico saudável.

3. Neste contexto, o Conselho Europeu encarregou a Presidência Francesa de encetar os
trabalhos "com base numa comunicação da Comissão, tendo em vista chegar a acordo sobre
uma Agenda Social Europeia no Conselho Europeu de Nice, em Dezembro, incluindo as
iniciativas dos diferentes parceiros envolvidos."

4. Em conformidade com estas orientações, a Comissão apresentou, em 28 de Junho de 2000, a
sua comunicação sobre a Agenda Social Europeia. Esta comunicação foi anunciada pela
Comissão, no âmbito do seu programa quinquenal, como um dos elementos-chave da sua
agenda económica e social. Os Estados-Membros salientaram unanimemente a qualidade
desta contribuição e consideraram que ela constitui uma base pertinente, tendo em conta as
orientações definidas pelo Conselho Europeu reunido em Lisboa e na Feira. Foi igualmente
recordado que esta comunicação esclarece a forma como a Comissão tenciona utilizar o seu
direito de iniciativa no sector da política social.

5. Nesta base, a resolução do Parlamento Europeu adoptada em 26 de Outubro de 2000 forneceu
elementos substanciais de aprofundamento e de enriquecimento. O Parlamento insistiu
particularmente nos elementos seguintes: importância de uma interacção entre as políticas
económica, social e de emprego, o papel dos diferentes instrumentos e, nomeadamente, do
método aberto de coordenação e da legislação, assim como a mobilização de todos os
intervenientes. O Parlamento Europeu gostaria também de reforçar a agenda numa série de
pontos e salientou a necessidade de um acompanhamento anual da agenda social com base
num painel de avaliação elaborado pela Comissão.
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6. Os pareceres formulados pelo Comité Económico e Social e pelo Comité das Regiões
contribuíram também de forma enriquecedora para o debate. As contribuições provenientes
dos parceiros sociais e das organizações não governamentais permitiram integrar os pontos de
vista desses intervenientes-chave para as políticas sociais. Os comités e grupos pertinentes do
Conselho ou da Comissão, nomeadamente o Comité do Emprego, o Grupo de Alto Nível para
a Protecção Social e o Comité Consultivo para a Igualdade entre Homens e Mulheres, deram
igualmente o seu contributo para este trabalho.

2. Modernizar e melhorar o modelo social europeu

7. Em Lisboa, os Estados-Membros recordaram que: "O modelo social europeu, com os seus
bem desenvolvidos sistemas de protecção social, deverá propiciar a transformação para a
economia do conhecimento". Sublinharam que: "As pessoas são o principal trunfo da Europa
e deverão constituir o ponto de referência das políticas da União. O investimento nas pessoas
e o desenvolvimento de um Estado providência activo e dinâmico será fundamental tanto
para o lugar da Europa na economia do conhecimento como para assegurar que a
emergência desta nova economia não venha agravar os problemas sociais existentes em
matéria de desemprego, exclusão social e pobreza".

8. A Comissão colocou no cerne da sua comunicação a necessidade de assegurar uma interacção
positiva e dinâmica das políticas económica, social e de emprego e de mobilizar o conjunto
dos intervenientes para atingir este objectivo estratégico.

9. Nesta perspectiva, há que sublinhar a dupla finalidade da política social: a agenda deve
reforçar o papel da política social como factor de competitividade; deve permitir-lhe
paralelamente ser mais eficaz no prosseguimento das suas finalidades próprias em matéria de
protecção dos indivíduos, de redução das desigualdades e de coesão social. O Parlamento
Europeu e os parceiros sociais insistiram particularmente nesta dupla finalidade. Com efeito,
o crescimento económico e a coesão social reforçam-se mutuamente. Uma sociedade com
uma maior coesão social e uma menor exclusão é garante de uma economia mais eficiente.

10. Uma abordagem deste tipo pressupõe, em primeiro lugar, o aumento do nível de participação
no mercado do emprego, sobretudo por parte dos grupos que nele estão sub-representados ou
em posição de desvantagem. Com efeito, empregos mais numerosos e melhores são a chave
da inclusão social. É conveniente promover mercados de trabalho de mais fácil acesso e
encorajar a diversidade no emprego como factor de competitividade e de integração social. A
estratégia de reforço mútuo das políticas económicas e sociais definida em Lisboa, tendente a
mobilizar todo o potencial de emprego disponível, é assim decisiva para assegurar a
sustentabilidade dos regimes de pensões.

11. Para preparar o futuro, a União deve apoiar-se no seu acervo. Deve por isso continuar a
promover os valores de solidariedade e justiça que a caracterizam e que a Carta dos Direitos
Fundamentais consagra solenemente. O modelo social europeu, caracterizado em particular
por sistemas de protecção social de elevado nível, pela importância do diálogo social e por
serviços de interesse geral, cujo âmbito abrange actividades essenciais à coesão social, assenta
hoje, para além da diversidade dos sistemas sociais dos Estados-Membros, num alicerce
comum de valores.
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12. O modelo social europeu desenvolveu-se durante os últimos quarenta anos através de um
substancial acervo comunitário que os Tratados de Maastricht e de Amesterdão permitiram
reforçar consideravelmente. Esse acervo compreende agora textos essenciais em vários
domínios: livre circulação de trabalhadores, igualdade entre homens e mulheres na vida
profissional, saúde e segurança dos trabalhadores, condições de trabalho e de emprego e, mais
recentemente, a luta contra todas as formas de discriminação. O capítulo social do Tratado
consagrou o papel fundamental dos acordos entre os parceiros sociais no processo legislativo.
O Conselho Europeu Extraordinário do Luxemburgo constituiu uma etapa importante na
mobilização da União Europeia em favor do emprego. O Tratado de Amesterdão, com a
estratégia europeia para o emprego, e o Conselho Europeu reunido em Lisboa e na Feira, com
o método aberto de coordenação em matéria de exclusão social e a cooperação reforçada no
sector da protecção social, vieram trazer métodos novos e pertinentes para alargar as novas
áreas da acção comunitária.

13. O objectivo fixado em Lisboa pressupõe que a União Europeia identifique os novos desafios
que exigem respostas nos próximos 5 anos.

3. Desafios comuns

Alcançar o pleno emprego e mobilizar todo o potencial de emprego disponível

14. O dinamismo do crescimento na Europa, apoiado pela prossecução das reformas estruturais,
deve permitir alcançar o objectivo de um regresso ao pleno emprego. Essa perspectiva implica
políticas ambiciosas em termos de aumento das taxas de actividade, de diminuição das
diferenças regionais, de redução das desigualdades, e de melhoria da qualidade do emprego.

15. É fundamental melhorar as qualificações e aumentar as possibilidades de aprendizagem ao
longo da vida, conferindo um papel essencial aos parceiros sociais. Com efeito, o
desenvolvimento e a evolução das competências são indispensáveis para melhorar a
capacidade de adaptação e a competitividade e para lutar contra a exclusão social. Serão
necessárias alterações na organização do trabalho a fim de aproveitar plenamente o potencial
das tecnologias da informação e da comunicação. Há que combinar flexibilidade e segurança
no contexto de uma economia em mutação.

Tirar proveito dos progressos técnicos

16. A rápida evolução das tecnologias da informação e da comunicação, bem como das ciências
da vida, põe em destaque, para cada um dos nossos países, a necessidade de, segundo o
objectivo fixado no Conselho Europeu de Lisboa, ocupar o primeiro lugar na economia e na
sociedade do saber e da inovação, que são os novos motores do crescimento e do
desenvolvimento.

17. As mudanças tecnológicas devem também traduzir-se numa melhoria do nível e das
condições de vida que traga benefícios a todo o corpo social. A emergência das novas
tecnologias da informação e da comunicação constitui assim uma oportunidade excepcional
de que convém tirar plenamente partido, procurando ao mesmo tempo não alargar o fosso
entre os que têm acesso aos novos conhecimentos e os que deles estão excluídos.
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Desenvolver a mobilidade

18. A integração económica e a constituição de empresas bi ou multinacionais induzem uma
mobilidade crescente das mulheres e dos homens nos países da União. Essa tendência, já
manifesta no caso dos jovens licenciados e dos quadros superiores, deve ser incentivada e
facilitada, nomeadamente em relação aos professores, aos investigadores e aos formandos.
Esta exigência deve ser tida em conta de forma apropriada no âmbito dos sistemas educativos
e de formação nacionais. Além disso, é conveniente modernizar e melhorar as regras
comunitárias que asseguram a manutenção dos direitos sociais dos trabalhadores que exercem
o seu direito de mobilidade.

Tirar partido da integração económica e monetária

19. A realização da União Económica e Monetária e a existência de um grande mercado interno
implicam uma maior transparência na comparação dos custos e dos preços. Essa integração,
garante de maior competitividade, traduzir-se-á em reestruturações dos aparelhos de produção
e em mutações sectoriais, que será conveniente dominar e acompanhar com esforços
redobrados em matéria de qualificação e de formação dos trabalhadores. É necessário
desenvolver uma abordagem positiva dessas mudanças, envolvendo as empresas e os
trabalhadores.

20. Um crescimento sustentado e não inflacionista no âmbito da União Económica e Monetária
implica também que a evolução das remunerações salariais seja compatível nomeadamente
com a evolução, em cada Estado-Membro, dos ganhos de produtividade e com o disposto nos
Tratados relativamente à manutenção da estabilidade dos preços.

Responder ao envelhecimento demográfico

21. O envelhecimento da população constitui um desafio para todos os Estados-Membros, o que
exige, para além do prosseguimento de políticas apropriadas em matéria de família e infância,
respostas novas, tanto no que se refere ao aumento da taxa de actividade feminina ou à
facilitação e apoio à manutenção em actividade dos trabalhadores idosos, como à viabilidade
dos regimes de pensões e às medidas de tomada a cargo dos dependentes.

22. A consecução de um elevado nível de emprego e o aumento da actividade feminina,
reduzindo o encargo das pensões por cada trabalhador activo ocupado, virá reforçar a
capacidade para enfrentar o envelhecimento. É, por isso, necessário facilitar o acesso ao
mercado de trabalho através de medidas de luta contra a discriminação, a adaptação dos
sistemas de protecção social para promover a actividade e reforçar a articulação entre a vida
profissional e a vida familiar.
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Reforçar a coesão social

23. A coesão social, a recusa de todas as formas de exclusão e de discriminação e a igualdade
entre homens e mulheres constituem valores essenciais do modelo social europeu,
reafirmados no Conselho Europeu de Lisboa. O emprego constitui a melhor protecção contra
a exclusão social. Todos devem poder beneficiar do crescimento, o que implica prosseguir e
intensificar acções voluntaristas, nomeadamente nas zonas difíceis, para responder à
complexidade e às múltiplas dimensões dos fenómenos de exclusão ou de desigualdade.
Paralelamente à política do emprego, a protecção social desempenha um papel primordial,
mas há que reconhecer também a importância de outros factores, como a habitação, o ensino,
a saúde, a informação e a comunicação, a mobilidade, a segurança e a justiça, o lazer e a
cultura. É conveniente também conseguir a integração dos nacionais de países terceiros que
residem legalmente no território da União.

Conseguir o alargamento no domínio social

24. O alargamento constitui um desafio para a União Europeia, particularmente no domínio
social. A União deve apoiar resolutamente os esforços já envidados pelos países candidatos
para adaptar e transformar os seus sistemas sociais e favorecer a criação de um processo de
convergência no progresso. Com efeito, esses países não apenas enfrentam o enorme desafio
da adaptação e da transformação dos seus sistemas, mas vêem-se igualmente confrontados
com a maioria dos problemas contra os quais lutam os actuais Estados-Membros da União
Europeia. É por isso necessário ter em conta a perspectiva do alargamento em todos os
domínios da política social.

Afirmar a dimensão social da globalização

25. A globalização das trocas comerciais e financeiras, ao ampliar a concorrência, reforça a
exigência de competitividade, o que tem implicações nas políticas sociais (por exemplo,
impacto dos encargos sociais sobre os custos salariais). As negociações multilaterais
predominantemente económicas têm cada vez maior dimensão social (por exemplo, debates
sobre os direitos sociais fundamentais, desafios de segurança sanitária). É importante que a
União Europeia se organize de forma a garantir que sejam tidos em conta os desafios sociais
nas negociações internacionais.

4. Modalidades de aplicação

26. Para enfrentar estes novos desafios, a agenda deve assegurar a modernização e o
aprofundamento do modelo social europeu e colocar a tónica em todos os sectores da política
social de promoção da qualidade. A qualidade da formação, a qualidade do trabalho, a
qualidade das relações industriais e a qualidade da política social no seu conjunto são factores
essenciais para que a União Europeia atinja os objectivos que se fixou em matéria de
competitividade e de pleno emprego. A aplicação destes princípios e as acções levadas a cabo
a nível comunitário devem procurar cada vez mais � no respeito do princípio da
subsidiariedade e dando o devido espaço ao diálogo social � assegurar a realização de
objectivos comuns.

27. Todos os intervenientes, as instituições da União Europeia (Parlamento Europeu, Conselho,
Comissão), os Estados-Membros, as autoridades regionais e locais, os parceiros sociais, a
sociedade civil e as empresas têm um papel a desempenhar.
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28. A agenda social, para poder ser aplicada, deve recorrer sem excepção a toda a gama de
instrumentos comunitários existentes: o método aberto de coordenação, a legislação, o diálogo
social, os fundos estruturais, os programas de apoio, a abordagem integrada das políticas, a
análise e a investigação.

29 A agenda reconhece a necessidade de tomar plenamente em conta o princípio da
subsidiariedade e as diferenças de tradições e de situações, em matéria social e de emprego,
entre os Estados-Membros.

30 A agenda deve também manter um carácter evolutivo de modo a ter em conta a evolução da
situação económica e social.

31. Reforçar e modernizar o modelo social europeu a fim de o tornar capaz de responder a novos
desafios implica retirar todas as conclusões da interacção entre crescimento económico,
emprego e coesão social na definição das políticas da União. É nesta base que se devem
definir as opções estratégicas destas políticas.

32. O Conselho (Emprego e Política Social), tendo em conta as orientações definidas pelo
Conselho Europeu de Lisboa e da Feira, e com base na comunicação da Comissão, propõe ao
Conselho Europeu de Nice que dê o seu acordo sobre os pontos a seguir enunciados:

• As orientações para a política social a seguir enumeradas:

I. Criar mais e melhores empregos

II. Antecipar e aproveitar a mudança do ambiente de trabalho, desenvolvendo um novo
equilíbrio entre flexibilidade e segurança

III. Lutar contra todas as formas de exclusão e de discriminação para favorecer a integração
social

IV. Modernizar a protecção social

V. Promover a igualdade entre homens e mulheres

VI. Reforçar a vertente social do alargamento e das relações externas da União Europeia.

• As seguintes modalidades de aplicação destas orientações:

Convida-se a Comissão a:

Fazer as propostas adequadas, bem como a exercer as suas competências de execução e de
controlo da aplicação do direito comunitário em conformidade com o papel que lhe é
reconhecido pelo Tratado;

Em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu de Lisboa relativas ao método
aberto de coordenação, apoiar este método através de iniciativas apropriadas, nomeadamente
em matéria de desenvolvimento de indicadores, em associação com o Comité do Emprego e
com o Comité da Protecção Social.
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O Conselho,

Fica encarregado, na sua formação "Emprego e Política Social", e com a participação das
outras formações do Conselho, da aplicação da agenda social;

Analisa, tendo em vista a sua aprovação e enquanto vigorar a agenda social, as propostas
adequadas apresentadas pela Comissão, com a participação do Parlamento Europeu, de acordo
com as modalidades previstas pelo Tratado;

Em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu de Lisboa relativas ao método
aberto de coordenação, define e actualiza as directrizes e os objectivos apropriados ou
comuns; estabelece, eventualmente, indicadores quantitativos e qualitativos e critérios de
avaliação. Encarrega o Comité do Emprego e o Comité da Protecção Social de apoiar os
trabalhos do Conselho, favorecendo as contribuições dos parceiros sociais e, no que se refere
à exclusão social, das organizações não governamentais. Congratula-se com o desejo
manifestado pelo Parlamento Europeu de ser plenamente associado à aplicação destas
medidas e de estabelecer os contactos adequados.

Os parceiros sociais são convidados a:

Utilizar plenamente o potencial do Tratado em matéria de relações convencionais e de acções
comuns e a dar a conhecer, antes de cada Conselho Europeu da Primavera, as acções
conjuntas levadas a cabo ou previstas;

Apresentar, neste contexto, uma primeira contribuição conjunta ao Conselho Europeu de
Estocolmo de Março próximo.

Os Estados-Membros,

Asseguram a aplicação a nível nacional dos actos adoptados pelo Conselho;

Em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu de Lisboa relativas ao método
aberto de coordenação, traduzirão essas directrizes, esses objectivos apropriados ou comuns
em políticas nacionais, regionais e locais, definindo objectivos específicos e adoptando
medidas que tenham em conta as diversidades nacionais, regionais e locais;

• As seguintes modalidades de acompanhamento e actualização:

A Comissão é convidada a:

No seu relatório de síntese anual ao Conselho Europeu, apresentar as iniciativas que tiver
tomado e colocar a tónica nas contribuições de todos os outros intervenientes para a
modernização e a melhoria do modelo social europeu, a fim de alcançar o objectivo
estratégico definido em Lisboa;
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Assegurar, nesse contexto, o acompanhamento e o controlo da aplicação da agenda social, no
âmbito da sua Comunicação de 28 de Junho de 2000 e das orientações adiante expostas, bem
como a sua revisão a meio percurso em 2003. Para esse efeito, deve apresentar, na perspectiva
do Conselho Europeu da Primavera, um painel de avaliação anual dos progressos realizados
na aplicação das acções;

O Conselho,

Na sua formação "Emprego e Política Social":

� analisa os relatórios e o painel de avaliação da Comissão;

� em coordenação com as suas outras formações envolvidas, dá a sua contribuição para o
Conselho Europeu da Primavera a fim de alcançar o objectivo estratégico definido em
Lisboa. Espera-se uma primeira contribuição para o Conselho Europeu de Estocolmo.

*
* *

I – CRIAR MAIS E MELHORES EMPREGOS

A perspectiva da realização do pleno emprego deve acompanhar-se de esforços decididos para
facilitar a participação do maior número de pessoas no mercado do trabalho, o que implica em
particular o reforço das políticas que visam promover a igualdade profissional entre homens e
mulheres, articular melhor vida profissional e vida familiar, facilitar a manutenção no emprego
dos trabalhadores idosos, lutar contra o desemprego de longa duração e oferecer, através de uma
mobilização de todos os intervenientes, em especial os da economia social e solidária, perspectivas
de integração para os mais vulneráveis. A opção por uma sociedade do conhecimento implica que
se invista nos recursos humanos para promover a qualificação e a mobilidade dos trabalhadores.
Paralelamente, importa promover a qualidade do emprego e desenvolver efectivamente estratégias
de aprendizagem ao longo da vida, em benefício do maior número possível de pessoas.

a) Aumentar a participação no trabalho intensificando as políticas que visam articular melhor a
vida familiar e a vida profissional, quer para os homens, quer para as mulheres, e favorecer o
acesso ou a manutenção no emprego de públicos específicos (nomeadamente os
desempregados de longa duração, os trabalhadores deficientes, os trabalhadores idosos, as
minorias): análise comparativa realizada pela Comissão até 2002 sobre os factores estruturais
susceptíveis de encorajar a participação no mercado do trabalho, em especial mediante a
fixação de um novo critério de avaliação dos desempenhos relativo à melhoria das estruturas
de acolhimento de crianças.

b) Reforçar e prosseguir a estratégia coordenada para o emprego, tomando como base os
trabalhos do Comité do Emprego. Empreender em 2002 a revisão e a avaliação do impacto
dessa estratégia com vista a clarificar a sua futura evolução.
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c) Tomar melhor em consideração, neste âmbito, os objectivos relativos à qualidade do emprego
e à sua importância para o crescimento enquanto elemento importante de atracção e de
incentivo ao trabalho. Uma comunicação da Comissão, a apresentar em 2001, incidirá no
contributo da política de emprego para a qualidade do emprego nos seus diferentes aspectos
(nomeadamente condições de trabalho, saúde e segurança, remuneração, igualdade entre os
sexos, equilíbrio flexibilidade/segurança, relações sociais). Nesta base, o Comité do Emprego
apresentará, em finais de 2001, um relatório sobre esta questão, de forma a que se possam
definir indicadores que permitam assegurar o respectivo acompanhamento.

d) Lutar contra o desemprego de longa duração através do desenvolvimento de estratégias
activas de prevenção e reinserção baseadas na identificação precoce das necessidades
individuais e na melhoria da capacidade de inserção profissional.

e) Apoiar, neste âmbito, as dimensões local e regional da estratégia para o emprego. A dimensão
regional exigirá uma abordagem estratégica a todos os níveis, e também a nível europeu, e
poderá exigir políticas variadas e orientadas para regiões diferentes, a fim de alcançar os
objectivos decididos em Lisboa, bem como uma coesão regional reforçada.

f) Melhorar o acesso efectivo à educação e à formação ao longo da vida, em particular no
domínio das novas tecnologias, a fim de evitar os défices de qualificações. As estratégias
neste domínio deverão coordenar a responsabilidade partilhada dos poderes públicos, dos
parceiros sociais e dos indivíduos, assegurando uma contribuição apropriada da sociedade
civil. Convidam-se os parceiros sociais a negociarem medidas destinadas a melhorar a
educação pós-secundária e a formação tendo em vista aumentar a capacidade de adaptação.
Convidam-se também os parceiros sociais, e igualmente os governos, a informarem o
Conselho (Emprego e Política Social), até final de 2001, das disposições que tiverem sido
aprovadas a nível europeu e a nível nacional no contexto dos planos de acção nacionais para o
emprego. Será organizada uma conferência sobre este tema em 2002, que reunirá os
intervenientes neste processo. Será criado um prémio europeu para as firmas pioneiras.

g) Promover a identificação e a difusão de boas práticas sobre o emprego e a dimensão social da
sociedade da informação, em estreita colaboração com o Grupo de Alto Nível encarregado
desta questão, e desenvolver ainda mais os aspectos "recursos humanos" do
plano "e-Europe".

h) Facilitar a mobilidade dos cidadãos europeus,

� desenvolver a Europa do conhecimento através da supressão dos obstáculos à
mobilidade dos docentes, dos investigadores, dos estudantes, dos formadores e dos
formandos, nomeadamente no âmbito do plano de acção sobre a mobilidade e da
respectiva recomendação adoptados pelo Conselho;

� promover o reconhecimento a nível europeu das competências e capacidades adquiridas
nos Estados-Membros em conformidade com as disposições do Tratado;

� favorecer a livre circulação das pessoas: adaptar até 2003 o conteúdo das directivas
relativas ao direito de residência, promover a melhoria das regras relativas à livre
circulação dos trabalhadores;
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� modernizar as regras, enquanto vigorar a agenda, assegurando a manutenção dos
direitos à segurança social dos trabalhadores migrantes; melhorar a aplicação da
legislação nesta matéria, promovendo nomeadamente o recurso às novas tecnologias da
informação e da comunicação;

� reforçar, até ao final de 2002, as modalidades de salvaguarda dos direitos à pensão
complementar dos trabalhadores que se deslocam no interior da União Europeia.

i) Enquanto vigorar a agenda social, efectuar uma reflexão sobre as relações entre fluxos
migratórios e políticas de emprego.

j) Convidar a Comissão a prosseguir, dentro do respeito das competências que lhe são
conferidas na matéria pelo Tratado, a análise da relação entre a política social e a política de
concorrência, mantendo simultaneamente os contactos apropriados com os Estados-Membros
e os parceiros sociais.

II – ANTECIPAR E APROVEITAR A MUDANÇA DO AMBIENTE DE TRABALHO,
DESENVOLVENDO UM NOVO EQUILÍBRIO ENTRE FLEXIBILIDADE E
SEGURANÇA

As transformações profundas da economia e do trabalho, associadas em especial à emergência da
economia do conhecimento e à globalização, estão a acelerar-se em todos os Estados-Membros,
exigindo respostas colectivas novas que tenham em conta as expectativas dos trabalhadores. O
diálogo social e a concertação devem criar as condições para a participação dos trabalhadores na
mudança, graças a uma previsão da evolução nas empresas, nos sectores industriais e nos
territórios. A procura de quadros colectivos inovadores adaptados às novas formas de emprego
deve permitir favorecer a mobilidade e o investimento dos indivíduos em situações profissionais
cada vez mais diversificadas, organizando transições entre as situações ou os empregos sucessivos.
As acções necessárias para acompanhar essas transformações devem recorrer de forma
equilibrada aos diferentes instrumentos comunitários existentes, nomeadamente o método aberto de
coordenação, e deixar uma larga margem de iniciativa aos parceiros sociais.

a) Reforçar o envolvimento dos trabalhadores na gestão das mudanças através da melhoria,
até 2002, do enquadramento comunitário em matéria de direitos de informação, de consulta e
de participação dos trabalhadores (revisão da Directiva sobre o Comité de Empresa Europeu,
continuação da análise das directivas sobre a informação e a consulta e sobre a vertente social
da Sociedade Europeia).

b) Desenvolver, nomeadamente com base numa comunicação da Comissão em 2002, a estratégia
comunitária em matéria de saúde e de segurança no trabalho.

� codificar, adaptar e eventualmente simplificar as normas existentes;

� fazer face aos novos riscos, como por exemplo o stress no trabalho, através de
iniciativas normativas e intercâmbios de boas práticas;
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� favorecer a aplicação da legislação nas PME, tendo em conta as contingências
específicas a que estas são expostas, nomeadamente através de um programa específico;

� desenvolver, desde 2001, o intercâmbio de boas práticas e a colaboração entre os
serviços de inspecção do trabalho, para responder melhor às exigências essenciais
comuns.

c) Ter em conta, no contexto da interdependência cada vez maior das economias europeias, as
mutações do ambiente de trabalho e das relações de trabalho:

� organizar à escala comunitária, enquanto vigorar a agenda social europeia, uma troca de
experiências inovadoras em matéria de relações de trabalho que concilie segurança para
os trabalhadores e flexibilidade para as empresas e apresentar aos parceiros sociais
todos os elementos pertinentes da modernização e da melhoria das relações de trabalho;

� instituir, desde 2001, em conformidade com as propostas dos parceiros sociais, um
"observatório europeu da mudança", no âmbito da Fundação de Dublin;

� até 2003, analisar a directiva relativa à protecção dos trabalhadores em caso de
insolvência da entidade patronal, tendo em vista a sua adaptação; proceder, tal como
anunciado pela Comissão, à avaliação das directivas existentes sobre as garantias
concedidas aos trabalhadores em caso de despedimento colectivo, sobre a protecção da
relação de trabalho em caso de mudança de empregador e, eventualmente, proceder à
sua adaptação;

� convidar os parceiros sociais a:

� prosseguir o diálogo social sobre os problemas associados à organização do
trabalho e às novas formas de emprego,

� lançar debates que poderão conduzir a negociações sobre a responsabilidade
partilhada entre as empresas e os trabalhadores no que respeita à capacidade de
inserção profissional e à capacidade de adaptação dos trabalhadores, em especial
sob o ângulo da mobilidade.

� analisar as questões relativas à protecção de dados.

d) Apoiar as iniciativas ligadas à responsabilidade social das empresas e à gestão da mudança
através de uma comunicação da Comissão.

e) Melhorar o funcionamento do diálogo macroeconómico previsto pelo Conselho Europeu de
Colónia a fim de que este diálogo contribua plenamente para a interacção positiva e dinâmica
das políticas económica, social e do emprego. Favorecer o intercâmbio de informações entre
as instituições comunitárias e os parceiros sociais sobre a evolução em curso do modo de
formação dos salários e sua composição.

f) Até 2004, organizar um intercâmbio de opiniões sobre os despedimentos individuais, tendo
em conta as prestações de segurança social e as características nacionais do mercado de
trabalho.
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g) Completar em 2001 a legislação comunitária sobre o tempo de trabalho, ultimando as
disposições relativas ao sector dos transportes rodoviários. Fazer avançar os textos relativos à
harmonização social nos transportes marítimos e aéreos.

III – LUTAR CONTRA TODAS AS FORMAS DE EXCLUSÃO E DE DISCRIMINAÇÃO
PARA FAVORECER A INTEGRAÇÃO SOCIAL

O regresso a um crescimento económico sustentado e a perspectiva do pleno emprego num futuro
próximo não significam que, espontaneamente, as situações de pobreza e de exclusão regridam no
âmbito da União Europeia. Pelo contrário, tornam ainda mais inaceitável a sua persistência. O
Conselho Europeu de Lisboa salientou a necessidade de serem tomadas medidas para dar um
impulso decisivo à eliminação da pobreza. Afirmada ao mais alto nível de cada um dos Estados,
essa vontade deve ser transferida para o terreno pela mobilização de todos os intervenientes locais,
nomeadamente as ONG e os serviços sociais, e ser acompanhada de acções que tenham em vista
garantir a igualdade de tratamento a todos os nacionais de países terceiros que residam
regularmente no território da União.

a) Executar, até Junho de 2001, em aplicação do método aberto de coordenação definido pelo
Conselho Europeu de Lisboa, um plano nacional de acção de luta contra a pobreza e a
exclusão social que abranja um período de dois anos, com base nos objectivos aprovados em
comum. Esse plano especificará os progressos visados pelas políticas nacionais e mencionará
os indicadores utilizados para avaliar os resultados das acções empreendidas; progredir, a
partir de 2001, com base em indicadores adoptados pelos Estados nos seus planos de acção
nacionais, na via da coerência destes indicadores e da definição de indicadores aprovados de
comum acordo;

b) Utilizar as possibilidades abertas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação
para reduzir a exclusão social, favorecendo o acesso de todos à sociedade do conhecimento;
para este efeito, pôr em prática o plano de acção da Comissão "e-Europe 2002
� Uma Sociedade da Informação para Todos", aprovado pelo Conselho Europeu da Feira;

c) Assegurar, no termo dos primeiros planos de acção nacionais, o acompanhamento da
recomendação de 1992 relativa às garantias mínimas de recursos que devem ser asseguradas
pelos sistemas de protecção social e analisar as iniciativas possíveis para acompanhar os
progressos nesta matéria.

d) Apoiar, através da troca de experiências, os esforços dos Estados-Membros em matéria de
política urbana, a fim de lutar contra os fenómenos de segregação social e espacial.

e) Avaliar o impacto do FSE, incluindo a iniciativa comunitária EQUAL, na promoção da inclusão
social.

f) Assegurar a execução efectiva da legislação comunitária em matéria de luta contra todas as
formas de discriminação com base no sexo, raça ou origem étnica, na religião ou nas
convicções, numa deficiência, na idade ou na orientação sexual. Desenvolver trocas de
experiência e de boas práticas para reforçar essas políticas.

g) Dar início, em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu de Tampere, a uma
política mais enérgica em matéria de integração dos nacionais de países terceiros que residam
regularmente no território da União, com a ambição de lhes proporcionar direitos e obrigações
comparáveis aos dos cidadãos da União Europeia. Desenvolver intercâmbios de experiências
sobre as políticas de integração conduzidas no plano nacional.
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h) Desenvolver, nomeadamente durante o Ano Europeu dos Deficientes (2003), o conjunto das
acções destinadas a garantir uma melhor integração das pessoas deficientes em todos os
domínios da vida social.

i) Criar condições de parceria eficaz com os parceiros sociais, as organizações não
governamentais, as autarquias locais e regionais e os organismos gestores de serviços sociais.
Implicar as empresas nesta parceria, a fim de reforçar a sua responsabilização social.

IV – MODERNIZAR A PROTECÇÃO SOCIAL

Os sistemas de protecção social são componentes essenciais do modelo social europeu e, embora
permaneçam da responsabilidade de cada um dos Estados-Membros, enfrentam desafios comuns. A
fim de responder a esses desafios de uma forma mais eficaz, há que reforçar a cooperação entre os
Estados-Membros, nomeadamente através do Comité da Protecção Social. A modernização dos
sistemas de protecção social deve confirmar as exigências de solidariedade: é o que está em causa
nas acções a empreender, tanto em matéria de reforma e de saúde, como para se chegar a um
Estado social activo que incentive resolutamente a participação no mercado de trabalho.

a) Prosseguir a cooperação e o intercâmbio entre Estados sobre as estratégias adequadas para
garantir, no futuro, pensões seguras e viáveis: contributos nacionais enviados com vista ao
Conselho Europeu de Estocolmo (Março de 2001), estudo sobre esta questão enviado pelo
Conselho (Emprego e Política Social) ao Conselho Europeu de Gotemburgo (Junho de 2001),
que fixará as etapas posteriores.

b) Analisar, a partir das políticas conduzidas por cada um dos Estados-Membros, os
ajustamentos introduzidos nos sistemas de protecção social bem como os progressos que falta
realizar por forma a tornar o trabalho mais vantajoso e a favorecer um rendimento seguro
(2002) e a fim de favorecer a articulação entre a vida profissional e a vida familiar.

c) Empreender, até 2003, uma reflexão sobre os meios de garantir, no respeito das exigências de
solidariedade, um nível de cuidados de saúde elevado e sustentável, tendo em conta o impacto
do envelhecimento (cuidados de longa duração): relatório do Conselho (Emprego e Política
Social), em ligação com o Conselho (Saúde).

d) Analisar, com base em estudos realizados pela Comissão, a evolução da situação em matéria
de acesso transfronteiriço a cuidados e produtos de saúde de qualidade.

e) Assegurar o acompanhamento e a avaliação, enquanto vigorar a agenda, da cooperação
aprofundada em matéria de protecção social; prever e desenvolver os indicadores apropriados
neste domínio.
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V – PROMOVER A IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES

A promoção da igualdade entre os sexos deve ser concretizada de forma transversal no conjunto da
agenda social e ser completada por um certo número de acções específicas que incidam
simultaneamente sobre o acesso das mulheres ao poder de decisão, o reforço dos direitos em
matéria de igualdade e de articulação entre a vida profissional e a vida familiar.

a) Integrar a noção de igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios pertinentes,
especialmente os que integram a agenda social, na concepção, acompanhamento e avaliação
das políticas, estabelecendo mecanismos e instrumentos apropriados, tais como, se for caso
disso, as avaliações de impacto segundo o género, bem como instrumentos de
acompanhamento e critérios de avaliação dos desempenhos.

b) Desenvolver o acesso das mulheres ao poder de decisão, determinando, em cada Estado-
-Membro, objectivos adequados ou objectivos de progressão acompanhados de prazos, na
esfera pública e nas esferas económica e social.

c) Pôr em prática a comunicação da Comissão "Rumo a uma Estratégia-Quadro da Comunidade
para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2001-2005)", analisar com vista à sua aprovação
as alterações propostas para a Directiva de 1976 sobre a igualdade de tratamento e reforçar os
direitos em matéria de igualdade, aprovando, até 2003, uma directiva, baseada no artigo 13º
do Tratado CE, para promover a igualdade de tratamento entre os homens e as mulheres
noutros domínios para além do emprego e da actividade profissional.

d) Desenvolver o conhecimento a partilha dos recursos e a troca de experiências, nomeadamente
através da criação de um Instituto Europeu da Igualdade entre os Sexos e de uma rede de
peritos. O estudo de viabilidade deverá ser realizado em 2001.

e) Alargar e reforçar as iniciativas e as acções que visam promover a igualdade profissional
entre os homens e as mulheres, nomeadamente em matéria de remunerações. Desenvolver a
iniciativa existente para as mulheres empresárias.

f) Assegurar uma melhor articulação entre a vida familiar e a vida profissional, favorecendo
nomeadamente um acolhimento de qualidade para as crianças e as pessoas dependentes.

VI – REFORÇAR A VERTENTE SOCIAL DO ALARGAMENTO E DAS RELAÇÕES
EXTERNAS DA UNIÃO EUROPEIA

O alargamento e as relações externas constituem, a vários títulos, um desafio e uma oportunidade
para desenvolver a acção comunitária no sector social. É necessário desenvolver a troca de
experiências e de estratégias com os Estados candidatos, nomeadamente para juntos enfrentarem
de forma mais eficaz os desafios do pleno emprego e da luta contra a exclusão; há também que
promover uma agenda económica e social integrada correspondente à abordagem europeia nas
instâncias internacionais.

a) Preparar o alargamento com o objectivo de promover o progresso económico e social numa
União alargada:
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� Organizar regularmente, em associação com os parceiros sociais, trocas de pontos de
vista sobre os aspectos sociais do alargamento;

� Facilitar a apropriação, pelos países candidatos, da estratégia europeia para o emprego,
da implementação dos objectivos de luta contra a pobreza e a exclusão social e da
cooperação reforçada em matéria de protecção social;

� Apoiar o papel do diálogo social neste âmbito.

� Contribuir para o desenvolvimento, nos países candidatos, das ONG envolvidas.

b) Desenvolver uma abordagem concertada sobre os temas sociais internacionais no âmbito das
instituições multilaterais (Organização das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde,
Conselho da Europa, Organização Internacional do Trabalho e, se for o caso, OMC, OCDE).

c) Reforçar a dimensão social da política de cooperação, nomeadamente a luta contra a pobreza,
o desenvolvimento da saúde e da educação, bem como a tomada em consideração da
igualdade entre homens e mulheres (em particular no âmbito do processo euromediterrânico).

____________
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ANEXO II

DECLARAÇÃO
SOBRE OS SERVIÇOS DE INTERESSE ECONOMICO GERAL

O debate público do Conselho ("Mercado Interno"/"Consumidores"/"Turismo"), de 28 de Setembro
de 2000 e os contributos escritos dos Estados-Membros fizeram ressaltar os seguintes elementos:

O artigo 16º do Tratado consagra o papel desempenhado pelos serviços de interesse económico
geral para assegurar a coesão social e territorial da União Europeia.  Reconhece também a posição
eminente dos serviços de interesse económico geral no conjunto dos valores comuns em que assenta
o modelo social europeu, sem prejuízo dos artigos 73º, 86º e 87º.

Em Lisboa, em Março de 2000, o Conselho Europeu aprovou uma estratégia económica e social de
conjunto para a União Europeia, de maneira a garantir a sua boa inserção na nova era económica
aberta pelo desenvolvimento acelerado das tecnologias da informação, mantendo ao mesmo tempo
a fidelidade ao modelo social europeu.  Nas nossas economias abertas à concorrência, os serviços
de interesse económico geral desempenham um papel insubstituível ao garantirem a
competitividade global da economia europeia, tornada atractiva pela qualidade das suas infra-
-estruturas, o elevado grau de formação dos trabalhadores e o reforço e o desenvolvimento das redes
em todo o território, e ao acompanharem as mutações em curso através da manutenção da coesão
social e territorial.

Neste contexto, a nova Comunicação revista da Comissão sobre os serviços de interesse geral teve
um acolhimento muito positivo. Nomeadamente devido aos seguintes pontos:

� o âmbito dos serviços de interesse económico geral não deve ficar cristalizado, deve, sim,
responder à rápida evolução do nosso ambiente económico, científico e tecnológico.

� o contributo dos serviços de interesse económico geral para a competitividade europeia
corresponde a objectivos próprios: protecção dos interesses do consumidor, segurança dos
utentes, coesão social e ordenamento do território, desenvolvimento sustentável,

� é reafirmada a importância dos princípios de neutralidade, de liberdade e de
proporcionalidade, os quais garantem que os Estados-Membros têm a faculdade de definir as
missões, assim como as modalidades de gestão dos serviços de interesse económico geral,
assumindo a Comissão a responsabilidade de velar pelo cumprimento das regras do mercado
interno e da concorrência,

� o cumprimento das missões dos serviços de interesse económico geral deve efectuar-se no
respeito das legítimas expectativas dos consumidores e dos cidadãos, que desejam obter
preços abordáveis num sistema de preços transparentes e que atribuem a máxima importância
a um acesso igual a serviços de qualidade indispensáveis à sua inserção económica, territorial
e social.
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Para além disso, foram manifestadas algumas preocupações:

� A aplicação das regras do mercado interno e da concorrência deve permitir aos serviços de
interesse económico geral exercer as suas missões em condições de segurança jurídica e de
viabilidade económica que garantam, nomeadamente, os princípios da igualdade de
tratamento, de qualidade e de continuidade desses serviços. A este respeito, deve,
nomeadamente, especificar-se a articulação dos modos de financiamento dos serviços de
interesse económico geral com a aplicação das regras relativas às ajudas de Estado. Em
especial, deverá ser reconhecida a compatibilidade das ajudas destinadas a compensar os
custos suplementares decorrentes do cumprimento da missão de serviço de interesse
económico geral com a observância do disposto no nº 2 do artigo 86º.

� O contributo dos serviços de interesse económico geral para o crescimento económico e o
bem-estar social justificam plenamente uma avaliação regular da forma como asseguram as
respectivas missões, nomeadamente em termos de qualidade de serviço, acessibilidade,
segurança e preço, de modo equitativo e transparente. Essa avaliação poderá exercer-se no
âmbito do processo de Cardiff, com base nos contributos dos Estados-Membros e nos
relatórios da Comissão, no intercâmbio de boas práticas ou na avaliação pelos pares. Poderá
também efectuar-se a consulta aos cidadãos e aos consumidores através do Fórum "O
Mercado Interno ao Serviço dos Cidadãos e das Empresas".

� Os debates que se inserem no âmbito das disposições do artigo 16º do Tratado, que prevê que
"a Comunidade e os seus Estados-Membros, dentro do limite das respectivas competências e
no âmbito de aplicação do presente Tratado, zelarão por que esses serviços funcionem com
base em princípios e em condições que lhes permitam cumprir as suas missões",
demonstraram a necessidade de uma profunda reflexão sobre estas questões.
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ANEXO III

RESOLUÇÃO DO CONSELHO
RELATIVA AO PRINCIPIO DE PRECAUÇÃO

O Conselho,

A. Considerando que, de acordo com os princípios enunciados no Tratado CE, a acção da
Comunidade deve visar um elevado nível de protecção da saúde das pessoas, de defesa dos
consumidores e de protecção do ambiente, e que estes objectivos devem inscrever-se nas
políticas e acções da União Europeia;

B. Considerando que, no nº 2 do artigo 174º, o Tratado reconhece que o princípio da precaução é
um dos princípios a ter em conta na política da Comunidade no domínio do ambiente;
considerando que este princípio é também aplicável à saúde humana e aos domínios zoo e
fitossanitários;

C. Considerando que poderia ser útil analisar, nas instâncias e na altura adequadas, a necessidade
e a possibilidade de integrar formalmente o princípio da precaução, conforme a jurisprudência
do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, também noutras disposições do Tratado
com especial relevância para a saúde e a protecção dos consumidores;

D. Recordando que o reconhecimento desse princípio se insere numa perspectiva de
desenvolvimento sustentável;

E. Recordando que o princípio da precaução está inscrito em diversos textos internacionais,
nomeadamente na Declaração do Rio de 1992, na Convenção sobre as Alterações Climáticas
de 1992, na Convenção sobre a Diversidade Biológica de 1992, no Protocolo sobre a
Segurança Biológica de 2000 e em várias convenções relativas à protecção do ambiente
marinho;

F. Salientando a importância dos trabalhos em curso a este respeito no âmbito do Codex
Alimentarius;

G. Considerando que o princípio de precaução não deverá ser utilizado para tomar medidas de
restrição dissimulado ao comércio;

H. Considerando os objectivos gerais consignados no Preâmbulo do Acordo que institui a OMC,
nomeadamente os de desenvolvimento sustentável, de protecção e de preservação do
ambiente, considerando as excepções gerais previstas no artigo XX do GATT e no artigo XIV
do GATS, e que o Acordo relativo à Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS),
no nº 7 do artigo 5º, fixa as disposições quanto ao procedimento a seguir em caso de risco e de
provas científicas insuficientes; considerando além disso o Acordo relativo aos Obstáculos
Técnicos ao Comércio (OTC) que permite tomar em consideração os riscos para a saúde e
para a segurança humana, para a vida vegetal ou animal, e para o ambiente, que a não
aplicação das medidas poderá provocar;
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I. Considerando que a União Europeia atribui grande importância à ajuda aos países em vias de
desenvolvimento a fim de os mesmos participarem nos Acordos SPS e OTC, tendo em conta
as particulares dificuldades com que esses países se defrontam nesta matéria;

J. Recordando as recomendações feitas pelos Grupos especiais da OMC, em especial do órgão
de recurso sobre o caso "hormonas", relativas ao direito dos membros da OMC "de
estabelecer o seu próprio nível adequado de protecção sanitária, que poderá ser mais elevado
que o que implicam as normas, directivas e recomendações existentes", bem como ter em
conta os pareceres minoritários dos peritos;

K. Consciente de que as autoridades públicas têm a responsabilidade de garantir um nível
elevado de protecção da saúde humana e do ambiente e que devem responder às crescentes
preocupações da população no que refere aos riscos a que se encontra potencialmente exposta;

1. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de apresentar uma comunicação relativa ao
princípio de precaução, cujas grandes orientações subscreve;

2. Considera que o princípio de precaução se aplica às políticas e acções da Comunidade e dos
seus Estados-Membros e que diz respeito à acção dos poderes públicos, quer a nível das
Instituições comunitárias, quer ao dos Estados-Membros; que os referidos poderes públicos se
deverão esforçar por que ele seja plenamente reconhecido pelas instâncias internacionais
pertinentes;

3. Constata que o princípio de precaução se afirma progressivamente como princípio de direito
internacional nos domínios da protecção da saúde e do ambiente;

4. Considera que as regras da OMC permitem a priori que o princípio de precaução seja tido em
conta;

5. Considera que, nos termos do direito internacional, a Comunidade e os Estados-Membros têm
o direito de determinar o nível de protecção que consideram adequado no âmbito da gestão do
risco; que, para alcançarem esse objectivo, podem tomar medidas adequadas a título do
princípio da precaução; e que nem sempre é possível definir antecipadamente o nível de
protecção adequado para todas as situações;

6. Considera necessário definir as linhas directrizes do recurso ao princípio de precaução a fim
de clarificar as modalidades da sua aplicação;
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7. Considera que há que recorrer ao princípio de precaução sempre que for identificada a
possibilidade de efeitos danosos para a saúde ou para o ambiente e que a avaliação científica
preliminar, feita a partir dos dados disponíveis, não permita decidir com certeza quanto ao
nível do risco;

8. Considera que a avaliação científica do risco deve obedecer a uma lógica de funcionamento
que se esforce por identificar e caracterizar o perigo, avaliar a exposição e caracterizar o risco,
com referência aos procedimentos existentes a nível comunitário e internacional; considera
que, devido à insuficiência das informações disponíveis, da natureza do perigo ou do seu
carácter urgente, nem sempre é possível levar até ao fim e de uma forma sistemática essas
etapas;

9. Considera que, para proceder à avaliação dos riscos, os poderes públicos devem dotar-se de
um quadro de investigação apropriado, apoiando-se nomeadamente nos comités científicos e
nos trabalhos científicos relevantes efectuados a nível nacional e internacional; que os poderes
públicos são responsáveis pela organização da avaliação do risco que deverá ser conduzida de
modo pluridisciplinar, contraditório, independente e transparente;

10. Considera que a avaliação do risco deve também ter em conta eventuais pareceres
minoritários. Estes devem poder exprimir-se e ser comunicados aos intervenientes
interessados, especialmente na medida em que revelem a ausência de certezas científicas;

11. Afirma que deve haver uma separação funcional entre os responsáveis encarregados da
avaliação científica do risco e os encarregados da gestão do risco, reconhecendo
simultaneamente a necessidade de desenvolver um diálogo constante entre ambos;

12. Considera que as medidas de gestão do risco deverão ser tomadas pelas entidades
responsáveis, com base numa apreciação de natureza política do nível de protecção que se
pretende alcançar;

13. Considera que, quando se escolhem as medidas a tomar para a gestão do risco, se deverá
passar em revista a gama completa de medidas que permitam atingir o nível de protecção
desejado;

14. Entende que todas as etapas devem ser conduzidas de modo transparente, nomeadamente as
da avaliação e da gestão do risco, e o acompanhamento das medidas decididas;

15. Entende que a sociedade civil deve ser associada a este processo e que deverá ser prestada
atenção especial à consulta de todas as partes interessadas, tão cedo quanto possível;
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16. Considera que deve ser assegurada a comunicação adequada dos pareceres científicos e das
medidas de gestão do risco;

17. Considera que as medidas tomadas devem respeitar o princípio da proporcionalidade tendo
em conta os riscos a curto e a longo prazo e tendo em vista o elevado nível de protecção
pretendido;

18. Considera que a aplicação das medidas não deve provocar discriminações arbitrárias ou não
justificadas quando houver várias possibilidades de alcançar o mesmo nível de protecção da
saúde ou do ambiente, deve optar-se pelas medidas menos restritivas para as trocas
comerciais;

19. Considera que as medidas deverão ser coerentes com outras medidas já tomadas em situações
idênticas ou que empreguem métodos idênticos, tendo em conta as mais recentes evoluções
científicas e a evolução do nível de protecção pretendido;

20. Insiste no facto de que as medidas adoptadas pressupõem que se analisem as vantagens e os
encargos resultantes da actuação ou da ausência de actuação. Essa análise deve incluir,
sempre que viável, uma análise económica e deve ter em conta custos sociais e ambientais
bem como a aceitabilidade pela população das diferentes opções possíveis, sendo ponto
assente que os requisitos relacionados com a protecção da saúde pública, incluindo os efeitos
do ambiente sobre a saúde pública, devem ser reconhecidos como prioritários;

21. Considera que as decisões tomadas em virtude do princípio da precaução devem ser sujeitas a
revisão em função da evolução dos conhecimentos científicos. Para o efeito, dever-se-á
assegurar o acompanhamento dos efeitos das referidas decisões e devem efectuar-se
investigações complementares para reduzir o nível de incerteza;

22. Entende que, ao definir medidas tomadas em virtude do princípio de precaução e no âmbito
do respectivo acompanhamento, os poderes públicos competentes têm a possibilidade de
determinar caso a caso e, com base em regras claras definidas ao nível adequado, a quem cabe
fornecer os dados científicos necessários para que possa ser feita uma avaliação mais
completa do risco;

Essa obrigação pode variar consoante os casos e deve ter por objectivo estabelecer em
equilíbrio satisfatório entre os poderes públicos, as instâncias científicas e os operadores
económicos, tendo em conta, em especial as obrigações a que estão sujeitos os operadores
económicos devido às suas actividades.

23. Compromete-se a aplicar os princípios que constam da presente resolução.

24. Convida a Comissão a

● aplicar de forma sistemática as suas directrizes sobre as condições de recurso ao
princípio de precaução, atendendo às especificidades dos diversos sectores a que são
susceptíveis de se aplicar;
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● integrar o princípio de precaução, sempre que tal seja necessário, na elaboração das suas
propostas legislativas e em todas as suas acções;

25. Convida os Estados-Membros e a Comissão a

● atribuir importância particular ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos e à
coordenação institucional necessária;

● fazer com que o princípio de precaução seja plenamente reconhecido nas instâncias
internacionais pertinentes em matéria de saúde, de ambiente e de comércio
internacional, em especial com base nos princípios propostos pela presente resolução, e
convida a Comissão a promover este objectivo e a assegurar que seja devidamente
tomado em conta nomeadamente na OMC, contribuindo simultaneamente para a sua
clarificação;

● assegurar uma divulgação da informação tão vasta quanto possível junto da população e
dos vários intervenientes sobre o estado de evolução dos conhecimentos científicos, as
políticas em jogo e os riscos a que estão expostos, tal como o ambiente;

● envidar todos os esforços para obter o empenho dos parceiros internacionais em
encontrar uma base de entendimento para a aplicação do princípio;

● assegurar a mais ampla difusão possível da presente resolução.

_______________
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO RELATIVA AS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO DESPORTO E
A SUA FUNÇÃO SOCIAL NA EUROPA, A TOMAR EM CONSIDERAÇÃO AO

EXECUTAR AS POLITICAS COMUNS

1. O Conselho tomou nota do relatório sobre o desporto apresentado pela Comissão Europeia ao
Conselho Europeu de Helsínquia, em Dezembro de 1999, na perspectiva da salvaguarda das
estruturas desportivas actuais e da manutenção da função social do desporto na União
Europeia. As organizações desportivas e os Estados-Membros têm uma responsabilidade
primordial na condução das questões desportivas. Na sua acção ao abrigo das diferentes
disposições do Tratado, a Comunidade deve ter em conta, embora não disponha de
competências directas neste domínio, as funções sociais, educativas e culturais do desporto,
fundamento da sua especificidade, a fim de respeitar e de promover a ética e a solidariedade
necessárias à preservação da sua função social.

2. O Conselho Europeu deseja nomeadamente a preservação da coesão e dos laços de
solidariedade que unem todos os níveis de prática desportiva, a imparcialidade das
competições, os interesses morais e materiais, assim como a integridade física dos
desportistas, em particular os dos jovens desportistas menores.

Práticas amadoras e desporto para todos

3. O desporto é uma actividade humana que assenta em valores sociais, educativos e culturais
essenciais. Constitui um factor de inserção, de participação na vida social, de tolerância, de
aceitação das diferenças e de respeito pelas regras.

4. A actividade desportiva deve ser acessível a todas as pessoas, no respeito das aspirações e
capacidades de cada um e na diversidade das práticas competitivas ou de lazer, organizadas
ou individuais.

5. A prática das actividades físicas e desportivas representa, para as pessoas com deficiências
físicas ou mentais, um meio privilegiado de realização individual, de reeducação, de
integração social e de solidariedade, devendo, por isso, ser incentivada. A este respeito, o
Conselho Europeu congratula-se com o contributo precioso e exemplar dos jogos
paralímpicos de Sidney.

6. Os Estados-Membros incentivam o voluntariado desportivo, através de medidas que
favoreçam uma protecção pertinente e um reconhecimento do papel económico e social dos
voluntários, eventualmente com o apoio da Comunidade, no âmbito das suas competências.

Papel das federações desportivas

7. O Conselho Europeu salienta a importância que atribui à autonomia das organizações
desportivas e ao seu direito à auto-organização através das estruturas associativas adequadas.
Reconhece que as organizações desportivas possuem, no respeito das legislações nacionais e
comunitárias, e com base num funcionamento democrático e transparente, a missão de
organizar e de promover a sua modalidade, nomeadamente em relação às regras
especificamente desportivas, e a constituição das equipas nacionais, da forma que
considerarem mais adequada aos seus objectivos.
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8. O Conselho Europeu verifica que, por nelas coexistirem diversos níveis de prática desportiva,
do desporto de lazer ao desporto de alto nível, as federações desportivas desempenham um
papel central na necessária solidariedade entre os vários níveis de prática: permitem o acesso
de um largo público ao espectáculo desportivo, o apoio humano e financeiro às práticas
amadoras, a promoção de um acesso igual das mulheres e homens à prática desportiva a todos
os níveis, a formação dos jovens, a protecção da saúde dos desportistas, a luta contra o
doping, a luta contra a violência e contra as manifestações racistas ou xenófobas.

9. Essas funções sociais implicam responsabilidades específicas para as federações e nelas
assenta o reconhecimento da competência destas últimas na organização das competições.

10. Embora se tenha em consideração a evolução do mundo desportivo, as federações devem
continuar a ser o elemento-chave de uma forma organizativa que garanta a coesão desportiva
e a democracia participativa.

Preservação das políticas de formação dos desportistas

11. As políticas de formação dos jovens desportistas são necessárias à vitalidade do desporto, das
equipas nacionais, das práticas de alto nível, e devem ser incentivadas. As federações
desportivas, se necessário em parceria com os poderes públicos, devem tomar as medidas
necessárias para a preservação da capacidade de formação dos clubes afiliados e para a
qualidade dessa mesma formação, no respeito das legislações e práticas nacionais e
comunitárias.

Protecção dos jovens desportistas

12. O Conselho Europeu salienta os benefícios que os jovens retiram da prática desportiva e
insiste na necessidade de se conceder uma atenção especial, nomeadamente por parte das
organizações desportivas, à educação e à formação profissional dos jovens desportistas de alto
nível, por forma a que a sua inserção profissional não seja comprometida pela sua carreira
desportiva,  o seu equilíbrio psicológico e laços familiares e a sua saúde, nomeadamente a
prevenção contra o doping. O Conselho Europeu aprecia o contributo das associações e
organizações que, no seu trabalho de formação, respondem a essas exigências e prestam assim
uma contribuição social preciosa.

13. O Conselho Europeu exprime preocupação quanto às transacções comerciais de desportistas
menores de idade, incluindo os procedentes de países terceiros, na medida em que não
estejam em conformidade com a legislação laboral existente ou ponham em perigo a saúde e o
bem-estar dos jovens desportistas. O Conselho Europeu apela às organizações desportivas e
aos Estados-Membros para que investiguem essas práticas, as vigiem e, se necessário,
preparem medidas adequadas.

Contexto económico do desporto e solidariedade

14. O Conselho Europeu considera que a propriedade ou o controlo económico, por parte de um
único operador financeiro, de vários clubes desportivos que participam nas mesmas
competições, numa mesma modalidade, pode prejudicar a imparcialidade da competição.
Caso seja necessário, incentiva-se as federações desportivas a porem em prática dispositivos
de controlo de gestão dos clubes.
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15. A venda dos direitos de retransmissão televisiva constitui hoje uma das maiores fontes de
rendimento para certas disciplinas desportivas. O Conselho Europeu considera que as
iniciativas tomadas para favorecer a mutualização, aos níveis adequados e tendo em conta as
práticas nacionais, de uma parte das receitas provenientes dessa venda, são benéficas para o
princípio de solidariedade entre todos os níveis de prática desportiva e todas as disciplinas.

Transferências

16. O Conselho Europeu exprime o seu apoio enérgico ao diálogo entre o movimento desportivo,
em especial as instâncias do futebol, as organizações representativas dos desportistas
profissionais, a Comunidade e os Estados-Membros, sobre a evolução do regime das
transferências, tomando em consideração as necessidades específicas do desporto, na
observância do direito comunitário.

**********

17. Convidam-se as Instituições comunitárias e os Estados-Membros a analisar as suas políticas
em função destes princípios gerais, na observância do Tratado e de acordo com as respectivas
competências.

______________
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ANEXO V

RESOLUÇÃO DO CONSELHO
E DOS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS,

REUNIDOS NO CONSELHO
de

relativa ao plano de acção a favor da mobilidade

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA E OS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS
DOS ESTADOS-MEMBROS, REUNIDOS NO CONSELHO,

PERSUADIDOS de que a construção de um verdadeiro espaço europeu do conhecimento é uma
prioridade da Comunidade Europeia e de que será através da educação que os europeus poderão
fazer suas as referências culturais comuns que estão na origem de uma cidadania europeia e de uma
Europa política.

CERTOS de que esse sentimento se baseia na descoberta mútua da nossa diversidade e das nossas
complementaridades e implica uma multiplicação dos contactos pessoais e dos intercâmbios de
conhecimentos e de experiências.

CONVICTOS, por conseguinte, de que é fundamental desenvolver acções compreensíveis e
partilhadas por todos os Estados-Membros, dirigidas aos jovens, aos estudantes do ensino
secundário e superior, aos investigadores, a todas as pessoas em formação e aos seus professores; de
que é construindo a Europa da inteligência que suscitaremos um verdadeiro sentimento de pertença
europeia.

CONSCIENTES de que essa Europa do conhecimento constitui igualmente uma necessidade
económica; de que, numa economia internacionalizada e cada vez mais baseada no conhecimento, a
abertura às culturas estrangeiras e a capacidade de se formar e de trabalhar num ambiente
multilingue são essenciais para a competitividade da economia europeia.

CONVICTOS de que o desenvolvimento da mobilidade dos jovens, dos estudantes do ensino
secundário e superior, dos investigadores, de todas as pessoas em formação e dos seus professores
na Europa constitui, pois, um objectivo político importante; que o mesmo exige o empenhamento e
os esforços simultâneos da Comunidade Europeia e dos Estados-Membros.

REGISTAM que, para atingir esse objectivo, a Europa beneficia desde já de um acervo rico: neste
contexto, os programas comunitários SÓCRATES, LEONARDO DA VINCI e JUVENTUDE
constituíram um progresso considerável e desempenham um papel essencial, que vai ainda
aumentar com a segunda geração de programas.

CONVENCIDOS de que importa aprofundar esse avanço; que, embora esteja a aumentar, o número
de pessoas que praticam a mobilidade é ainda reduzido; que, por exemplo, quanto aos estudantes do
ensino superior, só diz respeito a uma pequena percentagem; que se mantêm ainda importantes
obstáculos: desigualdade no acesso à informação, obstáculos de ordem financeira, dificuldades
administrativas nos domínios fiscais e da protecção social, formalidades de estadia complexas,
desvantagens em termos de estatuto e de carreira.
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REGISTAM que o Conselho Europeu extraordinário de Lisboa de 23 e 24 de Março de 2000
reconheceu a urgência de suprimir esses obstáculos e de promover a mobilidade e, nas suas
conclusões, convidou o Conselho e a Comissão a definir, "até final de 2000, os meios de promover
a mobilidade dos estudantes, professores e pessoal de formação e investigação tanto através de uma
melhor utilização dos actuais programas como através da remoção de obstáculos e de uma maior
transparência no reconhecimento das habilitações e dos períodos de estudos e de formação"
(ponto 26).

COMPROMETEM-SE, para dar resposta às enormes expectativas dos seus concidadãos, com o
apoio da Comissão, cada qual no respectivo domínio, e no pleno respeito do princípio da
subsidiariedade, a adoptar as disposições necessárias para suprimir os obstáculos à mobilidade e
promover o seu desenvolvimento.

CONSIDERAM que a presente resolução, longe de prejudicar o importante trabalho já iniciado pela
Comissão e pelo Conselho com vista a dotar a promoção da mobilidade do quadro jurídico
adequado, em particular a proposta de recomendação sobre a mobilidade, que se espera seja
rapidamente aprovada, visa antes facilitar a implementação das iniciativas comunitárias nesta área,
sugerindo possíveis acções concretas, a executar em estreita colaboração com todos os agentes e
instituições em causa, especialmente as universidades, cuja mobilização é um factor essencial para
o seu sucesso.

ACOLHEM favoravelmente o plano de acção a favor da mobilidade em anexo, que foi apresentado
aos Ministros da Educação na Sorbonne, em 30 de Setembro de 2000. O plano obedece a três
grandes objectivos:

– definir e democratizar a mobilidade na Europa,

� promover as formas de financiamento adequadas,

� aumentar a mobilidade e melhorar as condições em que se efectua.

As medidas mencionadas no plano de acção foram concebidas como uma "caixa de ferramentas"
de 42 medidas estruturado em quatro grandes capítulos cujo alcance e combinação têm em vista
identificar e fazer face aos obstáculos com que se confrontam aqueles que, onde quer que estejam,
procuram pôr em prática uma acção de mobilidade.

O primeiro capítulo refere-se às acções que visam favorecer a mobilidade através de medidas
relativas à formação das pessoas que contribuem para a implementação da mobilidade, ao
desenvolvimento do multilinguismo e ao acesso às informações úteis.

O segundo capítulo refere-se ao financiamento da mobilidade e procura identificar uma série de
medidas susceptíveis de mobilizar todos os meios financeiros possíveis.

O terceiro capítulo visa aumentar e melhorar a mobilidade, multiplicando as formas que esta pode
assumir, melhorando o acolhimento e a organização dos calendários.

Por último, o quarto capítulo descreve as medidas destinadas a valorizar os períodos de mobilidade
e o reconhecimento da experiência adquirida.
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PERSUADIDOS de que, na condição de todos os Estados-Membros, com o apoio da Comissão,
utilizarem numa base de voluntariado as acções que, em seu entender, permitirão ultrapassar da
melhor forma os obstáculos com que deparam os seus candidatos à mobilidade, todos estão desde já
de acordo em considerar que as seguintes medidas do plano de acção se revestem de particular
importância:

•  desenvolver o multilinguismo,

•  criar um portal de acesso às diversas fontes europeias de informação sobre a mobilidade,

•  reconhecer os períodos de mobilidade nos cursos que conferem diploma,

•  formar os professores e o pessoal administrativo envolvido para que se tornem verdadeiros
operadores da mobilidade aptos a aconselhar, a orientar e a elaborar projectos de mobilidade,

•  definir e adoptar uma carta da qualidade que assegure o acolhimento dos formandos nacionais
de outros países,

•  proceder a um inventário dos circuitos de mobilidade e das boas práticas existentes em matéria
de intercâmbio de estudantes do ensino superior, de formandos e de formadores,

•  articular os financiamentos da mobilidade garantidos pela União, os Estados-Membros e as
autarquias locais, o sector público e o sector privado.

PROPÕEM que, no âmbito da programação contínua tal como instaurada pelo Conselho através da
sua Resolução de 17 de Dezembro de 1999 1e no sentido de avaliar periodicamente os progressos
realizados na implementação dos objectivos fixados, o Conselho, em colaboração com as outras
instituições europeias implicadas, faça regularmente o ponto da situação, em principio de dois em
dois anos.

RECORDAM que o plano identifica igualmente medidas de alcance mais amplo, que dependem de
uma coordenação mais alargada no seio de cada Estado-Membro e entre a Comissão e as
administrações dos Estados-Membros.

Em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu extraordinário de Lisboa, a presente
resolução será apresentada ao Conselho Europeu de Nice.

______________

                                                
1 Resolução do Conselho, de 17 de Dezembro de 1999, sobre "Rumo ao novo milénio": desenvolvimento de métodos de trabalho

para a cooperação europeia na área da educação e formação profissional (JO C 8 de 12.1.2000, p. 6.).
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ANEXO VI

DOCUMENTOS APRESENTADOS AO CONSELHO EUROPEU DE NICE

•  Nota da Presidência sobre a proclamação solene
(14101/00)

•  Documento de síntese
(CONFER 4816/00)

•  Visão de conjunto do processo de alargamento (Conclusões do Conselho "Assuntos Gerais")
(13970/1/00 REV 1)

•  Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre os aspectos cambiais do alargamento
(13055/00)

•  Documento de estratégia para o alargamento � Relatório sobre os progressos realizados por cada
um dos países candidatos na via da adesão

(13358/00)

•  Relatório da Presidência
(14056/00 REV 2)

•  Relatório do Secretário-Geral/Alto Representante: quadro de referência para a gestão global e
coerente de crises
(13957/1/00 REV 1 + COR 1)

•  Relatório do Secretário-Geral/Alto Representante e da Comissão fazendo recomendações
concretas sobre a maneira de melhorar a coerência e eficácia da acção da União Europeia no
domínio da prevenção de conflitos
(14088/00)

•  Relatório Conjunto sobre o Emprego - 2000
(12909/00 COR 1 (en), COR 2, ADD 1, ADD 1 COR 1 (en))

•  Proposta alterada de decisão do Conselho relativa às Orientações para as Políticas de Emprego
dos Estados-Membros em 2001
(14116/00)

•  Recomendação da Comissão para recomendações do Conselho relativas à execução das
políticas de emprego dos Estados-Membros
(14115/00)

•  Agenda Social Europeia
(14011/00 + COR 1 (en) + COR 2 (es))
Comunicação da Comissão "Agenda Social Europeia"
(9964/00)
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•  Luta contra a pobreza e a exclusão social � Definição dos objectivos adequados
(14110/00)

•  Relatório intercalar do Grupo de Alto Nível sobre Protecção Social acerca da Comunicação da
Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social intitulada:
"Evolução futura da protecção social numa perspectiva a longo prazo: regime de pensões
seguras e sustentáveis"
(14055/00)

•  Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre a análise de instrumentos financeiros comunitários
destinados às empresas
(13056/00)

•  Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre "Indicadores Estruturais: um instrumento das reformas
estruturais"
(13217/00, 13170/1/00)

•  Proposta da Comissão
(11909/00)

•  Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu eEurope 2002
(14203/00)

•  Relatórios da Comissão e do Conselho sobre a implementação do Plano de Acção eEurope 2002
(13515/1/00, 14195/00)

•  Resolução do Conselho relativa ao plano de acção a favor da mobilidade
(13649/00)

•  Nota de envio da Resolução do Conselho relativa ao princípio de precaução
(13603/00 + COR 1 (fi), REV 1 (en))

•  Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre o ambiente e o desenvolvimento sustentável
(13054/1/00 REV 1)

•  Relatório do Grupo de Alto Nível "Asilo e Migração"
(13993/00 + ADD 1, 13994/00)

•  Relatório do Conselho sobre a execução da Estratégia Comum para a Ucrânia
(14202/00)

•  Declaração sobre os serviços de interesse geral
(13403/00 + COR 1 + ADD 1 + 2 (f, en))

•  Declaração relativa às características específicas do desporto e à sua função social na Europa, a
tomar em consideração ao executar as políticas comuns
(13948/00)
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•  Legislar Melhor 2000" (Relatório da Comissão)
(14253/00)

•  Relatório da Presidência e do Secretariado-Geral do Conselho sobre o melhoramento da eficácia
de processo de co-decisão
(13316/1/00 REV 1, 14144/00)

•  Projecto de resolução do Conselho relativa à aplicação dos sistemas nacionais de fixação do
preço dos livros
(13343/00 REV 1(fi))

•  Projecto de resolução do Conselho relativa aos auxílios aos sectores cinematográfico e
audiovisual
(13345/00)

•  Relatório da Comissão relativa ao nº 2 do artigo 299º - estratégia de desenvolvimento
sustentável para as regiões ultraperiféricas (RUP)
(7072/00, SEC(2000) 2192)
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address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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