
www.eesc.europa.eu
1

EDITORIAL Dinamarca, pela sétima vez 
na Presidência da União EuropeiaCaros leitores,

A história da Europa é caracterizada por turbulência e 
esperança. Mas, apesar das muitas batalhas e guerras, 
a Europa conseguiu sempre vencer difi culdades apa-
rentemente insuperáveis. Hoje, não há dúvida de que 
a Europa enfrenta mais um grande obstáculo. 

Agora, mais do que nunca, temos de unir forças 
para fazer face à crise fi nanceira cujas repercussões se 
farão sentir nas gerações vindouras. Como acontece 

tantas vezes, os mais afectados são os cidadãos excluídos, isolados ou marginalizados. Não 
podemos fi car parados a ver os sonhos dos nossos jovens esfumarem-se. É em momentos 
como este que não podemos esquecer a importância dos valores da União Europeia: 
integração, diversidade, solidariedade e tolerância. 

Em 7 de Dezembro, atribuiremos o prémio CESE da Sociedade Civil com base nestes 
mesmos valores. Este prémio, que já vai no quarto ano, está aberto a qualquer organização 
da sociedade civil da União Europeia que fomente os valores de integração, diversidade, 
solidariedade e tolerância da União através do diálogo e da participação. Queremos recom-
pensar os esforços e o impacto positivo dessas organizações nos cidadãos de toda a Europa. 

O CESE está profundamente empenhado em promover os ideais da União Europeia. 
Em Setembro, em conjunto com o Conselho da Europa e com o Conselho Económico, 
Social e Ambiental francês, organizámos uma conferência dedicada à Carta Europeia 
dos Direitos Sociais. Estamos a trabalhar em conjunto para assegurar que os cidadãos 
europeus usufruam dos seus direitos nos domínios da habitação, emprego, cuidados de 
saúde, educação e liberdade de circulação. Não podemos permitir que os défi ces orça-
mentais ponham em causa os sistemas europeus de protecção social e que as medidas 
de austeridade limitem os direitos de associação dos cidadãos. Nem tão-pouco podemos 
esquecer o que é a Europa. 

Temos de nos agarrar à visão de uma Europa pacífi ca e próspera. Não podemos, pois, 
deixar que esta crise nos afaste e divida. Devemos, isso sim, encontrar um equilíbrio entre 
o crescimento económico e a agenda social. É através do diálogo que podemos garantir a 
sustentabilidade e o crescimento. É através da solidariedade que podemos construir uma 
Europa mais justa e equitativa.

As organizações da sociedade civil desempenham um papel fulcral e indispensável 
ao permitir que a Europa se torne mais sustentável. O novo Tratado de Lisboa reconhece 
este papel ao facultar aos cidadãos e às associações representativas a oportunidade de 
manifestarem os seus pontos de vista e as suas reivindicações em todas as áreas da União. 

Por toda a parte, há pessoas empenhadas. Mas é através das organizações da sociedade 
civil que a sua voz se faz ouvir em Bruxelas. É tempo de lutar por uma Europa mais forte 
e mais sustentável.

Staff an Nilsson
Presidente

9 de Dezembro de 2011
CESE, Bruxelas: audição sobre 
as «Mudanças no sector 
bancário europeu decorrentes 
das novas regulamentações 
fi nanceiras» organizada pelo 
grupo de estudo (CCMI/94)

12 de Dezembro de 2011
CESE, Bruxelas: conferência 
«Segurança nuclear: um 
debate indispensável»

21 de Dezembro de 2011
CESE, Bruxelas: 
conferência «Preparação 
da Cimeira Rio+20 pelos 
dirigentes europeus, 
campeões e pioneiros da 
sustentabilidade»
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AGENDA

No primeiro semestre de 2012, a 
Dinamarca assumirá a Presidência 
do Conselho da União Europeia. É a 
sétima vez que este país exerce a Pre-
sidência da União Europeia desde a 
sua adesão à Comunidade Europeia 
em 1973. O CESE e os seus membros, 
nomeadamente os nove conselheiros 
dinamarqueses, já estão a preparar-se 
para a ocasião (consultar a lista dos 
membros em: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.members).

Desde a última vez que a Dinamarca 
ocupou a Presidência, o Tratado de 
Lisboa entrou em vigor e o panorama 
institucional da União Europeia passou 
por grandes mudanças. 

O Tratado estabeleceu novas fun-
ções institucionais, nomeadamente o 
presidente do Conselho Europeu e o 
alto-representante da União para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança. Também formalizou o trio 
de presidências, garantindo um maior 
nível de coordenação e coerência. Além 
disso, o Tratado de Lisboa conferiu ao 
Parlamento Europeu um papel de maior 
infl uência enquanto co-legislador em 
quase toda a nova legislação. A coopera-
ção com o Parlamento Europeu e outras 

instituições será, por conseguinte, uma 
importante tarefa da Presidência dina-
marquesa em 2012.

Para não perturbar os trabalhos da 
actual Presidência e conseguir maior 
projecção, as prioridades mais especí-
fi cas só serão decididas quando o fi nal 
da Presidência polaca estiver próximo. 
Já se conhecem muitas das questões a 
tratar durante a Presidência, uma vez 
que já fazem parte da agenda legisla-
tiva da União. Espera-se, por isso, que 
os seguintes assuntos assumam grande 
importância na Presidência dinamar-
quesa (fonte: http://um.dk/en): 

 ■ criar crescimento económico na 
União Europeia e garantir uma 
economia sólida;

 ■ clima, mercado interno da energia, 
desenvolvimento ecológico e agri-
cultura;

 ■ justiça e assuntos internos;

 ■ um papel global forte para a União 
Europeia;

 ■ negociações sobre o orçamento da 
União a longo prazo.

Em 2012, a Europa terá de enfrentar a 
crise económica e fi nanceira. Este factor 
estará refl ectido na agenda da Presidên-
cia, que se concentrará essencialmente 
em criar crescimento económico e 
garantir uma melhor coordenação eco-
nómica entre os Estados-Membros. 

Os conselheiros dinamarqueses do 
CESE tiveram reuniões exploratórias em 
Copenhaga com o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros e outros ministros de 
domínios relevantes. Foram organizadas 
reuniões bilaterais com a Representação 
Permanente da Dinamarca em Bruxelas, 
que se tem mostrado muito cooperante 
e prestável. Em suma, esperamos vir a 
receber um ministro dinamarquês na 
nossa plenária, no início da Presidência. 
Os membros dinamarqueses irão orga-
nizar um serão dinamarquês no âmbito 
da plenária de Fevereiro, estando previs-
tos ainda outros eventos culturais dedi-
cados a este país. As secções e os grupos 
também trabalharam activamente para 
estabelecer contactos com a próxima 
Presidência. O Dia Europeu do Consu-
midor, por exemplo, será organizado 
em Copenhaga, em meados de Março 
de 2012, com o Conselho Dinamarquês 
dos Consumidores. Uma possível lista 
de pedidos de pareceres exploratórios 
também deverá estar em fase de prepa-
ração.

Temos muito gosto em continuar a 
trabalhar com o trio da Polónia, Dina-
marca e Chipre e ansiamos por uma Pre-
sidência da União Europeia dinâmica e 
orientada para os resultados. (pln) ●

Pela Europa, à procura 
de novas ideias

A vice-presidente do CESE, Anna Maria 
Darmanin, e o primeiro vice-presidente 
do Parlamento Europeu, Gianni Pittella, 
concluíram com sucesso os três primei-
ros encontros da iniciativa «Cinco ideias 
para uma Europa mais jovem».

O ciclo de visitas às universidades 
europeias, na procura de ideias «fres-
cas» para a Europa, já passou por Leeds 
(UK), La Valeta (MT) e Rende (IT), e 
decorrerá até fi nais da Primavera de 
2012.

Brevemente, o ciclo passará também 
pela Bélgica e depois por França, Espanha, 
Polónia e muitos outros países da União 
Europeia, com o objectivo de dar voz aos 
jovens europeus, reunir as suas visões 
sobre o projecto da União e retirar ideias 
que possam ser incorporadas no futuro 
trabalho das duas instituições.

Na página do Facebook www.facebook.
com/5ideas poderá encontrar muitas 
informações adicionais sobre este projecto, 
nomeadamente, um registo dos encontros 
anteriores, fotografi as e vídeos. Além disso, 
poderá acompanhar o diálogo em curso 
entre os dois vice-presidentes e os jovens 
europeus. (rdr) ●

O primeiro vice-presidente do Parlamento Europeu, Gianni Pitella, 
e a vice-presidente do Comité Económico e Social Europeu, Anna Maria Darmanin
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Foi com grande tristeza que recebemos, nas primeiras horas 
do dia 10 de Outubro, a notícia do falecimento do muito 
prezado antigo presidente do Comité Económico e Social 
Europeu, Mario Sepi. Esta notícia apanhou-nos de surpresa 
e deixou-nos num estado de incredulidade e de profundo 
pesar. 

Mario era um colega exemplar. Nos muitos anos que passá-
mos juntos no CESE, tive a oportunidade de conhecê-lo de 
perto, de aprender com ele, de inspirar-me nele e apoiar-me 
na sua experiência de mediador, qualidades que brotavam da 
sua longa experiência de sindicalista, na Itália e na Europa. 
Nas negociações sobre pareceres, tinha o papel ora de adver-
sário ora de aliado, mas sempre foi leal, íntegro, paciente e 
respeitador das posições alheias.

Mario era um europeu empenhado. 

A sua visão internacional e a sua paixão pelo projecto euro-
peu permeavam os seus pensamentos, o seu trabalho e a sua 
vida.

Primeiro como membro, depois como presidente do Grupo 
dos Trabalhadores e, ultimamente, como presidente deste 
Comité, Mario excedia-se no seu empenho em construir uma 
ponte entre a Europa e sociedade civil organizada, que é a 
própria razão de ser do CESE. 

Tendo-o por guia, o Comité manteve o seu rumo em tempos 
difíceis, enfrentando numerosos desafi os que Mario sempre 
conseguiu converter em oportunidades para consolidar o 
nosso protagonismo na estrutura institucional europeia. 
A sua visão da Europa, bem ilustrada pelo seu programa, 
sempre foi e continua a ser uma fonte de inspiração para o 
nosso Comité. 

Durante a sua presidência, o CESE viu crescer a sua infl uên-
cia e logrou demonstrar o considerável valor acrescentado 
que a sociedade civil pode trazer ao projecto europeu. As 
inúmeras homenagens que chegaram até nós nas últimas 
semanas são um claro testemunho da efi cácia da sua acção 
e do vazio que deixou a sua morte em todos aqueles que 
tiveram a sorte de conhecê-lo e de colaborar com ele. 

Mario era um amigo. 

Era uma pessoa acessível e optimista — a sua presença recon-
fortante inspirava confi ança naqueles que o rodeavam. Con-
tinuará vivo na minha memória e na memória deste Comité. 

E, pela derradeira vez, 

Ciao Mario! 

Staff an Nilsson 

Presidente do Comité Económico e Social Europeu

Mario Sepi, antigo presidente do CESE

«Mario sonhava com uma 
Europa para todos»

CESE: Mario Sepi deixou-
nos subitamente há umas 
semanas. Quando e em que 
circunstâncias o conheceu? 

Dassis: Conheci o Mario há muitos anos, 
por causa das nossas actividades sindi-
cais. O Mario fazia parte dos sindicalistas 
italianos que apoiavam os opositores às 
ditaduras, quer a leste, quer a oeste. Mas 
foi sobretudo durante os anos que pas-
sámos juntos, no Grupo dos Trabalha-
dores do CESE, que o conheci melhor. 
O Mario era da minha geração, da que 
cresceu no pós-guerra, que dedicou a 
sua vida à paz, à reconstrução, aos anos 
de crescimento económico e, depois, ao 
grande e extraordinário projecto que foi 
a construção de uma Europa unida. Isto 
explica que o Mario tenha dado provas 
de uma sensibilidade e solidariedade 
absolutas para com todos os que, como 
eu, sofreram na pele a tragédia da dita-
dura. 

CESE: Acabou de dizer que 
o conheceu melhor aqui no 
Comité, onde Mario Sepi foi 
seu predecessor na liderança 
do Grupo II, antes de se tornar, 
em 2008, presidente do CESE. 
Qual é, para si, o legado 
mais importante que ele nos 
deixou? 

Dassis: Foi durante a presidência do 
Mario que o nosso grupo se viu refor-
çado com a presença de sindicalistas 
de vários países que tinham acabado 
de entrar na União Europeia. O Mario 
esforçou-se por integrar os novos cole-
gas da melhor forma possível e fez da 
sua experiência e história um elemento 

importante que, ao longo dos anos, 
enriqueceu ainda mais o grupo e a sua 
coesão. Nós, enquanto sindicalistas, 
temos histórias e culturas diferentes, 
e o grande desafi o nestes últimos anos 
foi, precisamente, construir um terreno 
comum, de troca recíproca de ideias e 
de informação. Estes foram também os 
anos da Conferência Intergovernamen-
tal, do debate sobre o que viria a ser o 
Tratado de Lisboa, e o Mario lutou por 
que o Comité estivesse presente no texto, 
com todo o seu potencial e importância.

CESE: Mario Sepi nutria 
uma verdadeira paixão pelo 
projecto europeu. Neste 
período difícil que a União 
atravessa, o que signifi cou 
esta paixão para as suas ideias 
federalistas, para a sua visão 
social da Europa? 

Dassis: O Mario nunca parou de escre-
ver, de ler, de estudar. Ele tinha este 
entusiasmo e era isto que o levava, no 
seu trabalho, a ir sempre mais longe em 
todos os desafi os, fossem eles pequenos 
ou grandes. Foi durante a sua presidên-
cia que a crise económica e fi nanceira 
eclodiu, e a sua primeira reacção foi 
organizar uma conferência impor-
tante, de alto nível, em Florença, para 
falar da exclusão social, da pobreza, da 
«nova pobreza», mas também de gran-
des ideias. O Mario sonhava com uma 
Europa para todos. Os concertos de 
música popular de vários países que ele 
adorava organizar são, aliás, prova disso 
mesmo. O seu projecto, o seu sonho, são 
também o nosso sonho. E nós jamais 
abdicaremos dele.  ●

Novas publicações 
do CESE

CESE e CR empenhados em melhorar 
o seu desempenho ambiental

Já alguma vez ouviu falar do Sistema de 
Ecogestão e Auditoria? Talvez conheça 
a sigla EMAS, mas se não for o caso, 
então leia o que se segue. São cada vez 
mais as organizações que se decla-
ram dispostas a gerir o seu impacto 
no ambiente e que procuram obter a 
certifi cação EMAS. Isto signifi ca que 
os esforços e recursos investidos na 
redução do impacto negativo das suas 
actividades no ambiente podem ser ofi -
cialmente certifi cados. 

O Regulamento EMAS foi adoptado 
em 1993 e, desde então, já foi duas vezes 
alterado, nomeadamente em 2001 e em 
2009. A iniciativa captou a atenção de 
empresas e instituições, incluindo obvia-
mente o CESE e o CR, que assinaram 
uma Carta em 2009 e se compromete-
ram a disponibilizar apoio e recursos 
para este projecto.

Em 10 de Outubro de 2011, os pre-
sidentes e os secretários gerais renova-

ram o compromisso assumido pelos 
seus predecessores em Maio de 2010, 
ao subscreverem a política ambiental a 
ser publicada na declaração ambiental. 
Os comités podem assim prosseguir 
com mais medidas para melhorar con-
tinuamente a efi ciência no consumo de 
electricidade, gás e papel, na triagem de 
resíduos e na redução das emissões cau-
sadas pelas deslocações do pessoal entre 
casa e trabalho. Para que possa ser con-
cedida a certifi cação EMAS, estes docu-
mentos têm primeiro de ser validados 
por uma auditoria externa.

Como declarou o secretário-geral 
Martin Westlake: «a promoção do 
desenvolvimento sustentável e o com-
bate às alterações climáticas são duas 
ideias em que o nosso comité deveras 
acredita tanto a nível político como 
administrativo». A certifi cação EMAS 
pode ser obtida se tivermos noção do 
enorme impacto cumulativo que as 
nossas acções quotidianas podem ter na 
protecção do nosso planeta. Esta é uma 
oportunidade a não perder. (mvd/asp)
 ●

Entrevista a Georgios Dassis, presidente 
do Grupo dos Trabalhadores

1.   Services of General Interest

2.   Demographic change: a challenge 
and an opportunity

3.   Transport, energy, infrastructures, 
information society

4.   Th e European Union Budget

5.   Rio+20: a milestone on the road to 
sustainable development

6.   2011 European Design Award for 
a Sustainable Present

7.   Transport, energy, infrastructures, 
information society — Energy

Para mais informações, consulte o sítio: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications. ●

c

IN MEMORIAM

«In memoriam» Mario Sepi
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Caros leitores,
A Europa tem sofrido uma série de insucessos, que 
vão desde maus hábitos de fi scalidade e despesa 
pelos governos até ao desencadeamento de uma 
crise bancária em 2008, nos Estados Unidos, cau-
sada por uma combinação de derivados fi nancei-
ros arriscados, swaps de risco de incumprimento 
e ganância. Hoje, continuamos a avançar com 
difi culdade num caminho feito de incertezas eco-

nómicas, sob a ameaça de uma segunda crise bancária que parece pairar no horizonte 
próximo. Em Setembro de 2011, o indicador de clima empresarial (Business Climate 
Indicator) na zona euro caiu pelo sétimo mês consecutivo.

Não é preciso alertar para as consequências desta recessão que se agrava. Basta olhar 
para os jovens, cada vez mais excluídos, nas longas fi las dos centros de emprego, e para o 
triste espectáculo de uma Grécia seriamente endividada. Dependemos dos nossos líderes 
eleitos para encontrar uma solução e encerrar de vez este capítulo na história da Europa. 
Dependemos também uns dos outros, enquanto membros de uma sociedade digna para 
ajudar os que sofreram com a crise e a austeridade subsequente.

A Europa precisa de se libertar deste paradoxo entre austeridade e crescimento. Por um 
lado, é necessário reequilibrar os orçamentos dos Estados-Membros, por outro, é urgente 
relançar a economia a nível europeu. Também é necessária maior coerência política no 
núcleo central da Europa. Precisamos de regressar ao crescimento na economia real e 
parar de caminhar na direcção oposta. As políticas na Europa precisam claramente de 
ser defi nidas de forma mais simétrica. 

Precisamos, ou melhor, temos de encontrar soluções para conseguirmos regressar 
a um crescimento inclusivo e sustentável. O Comité Económico e Social Europeu está 
empenhado neste compromisso. Tal como o nome da nossa instituição sugere, temos uma 
vertente económica e uma vertente social que estão fortemente interligadas. Enquanto 
presidente da secção especializada União Económica e Monetária e Coesão Económica 
e Social (ECO) do CESE, o meu objectivo tem sido sempre orientar as políticas da União 
Europeia para os cidadãos. Por este motivo, o contributo do CESE é muito importante 
para salvaguardar a estabilidade futura da economia da União e da nossa moeda comum. 
Para isso, o CESE trabalha, antes de mais, no terreno, dialogando com os cidadãos de 
toda a Europa e ouvindo as suas preocupações. Transmite depois a sua mensagem aos 
responsáveis políticos e exerce pressão sempre que necessário. 

Somos a favor de um imposto sobre as transacções fi nanceiras. Somos a favor das 
visões e ideias da Comissão sobre as euro-obrigações e aguardamos com interesse o livro 
verde da Comissão, que deverá ser publicado antes do fi nal do ano. Somos a favor da 
transformação do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira. E, acima de tudo, 
somos a favor do bem-estar dos 500 milhões de cidadãos da Europa.

Michael Smyth
Presidente da secção especializada União Económica 

e Monetária e Coesão Económica e Social (ECO) do CESE

O sector fi nanceiro da Europa recebeu 
até agora 4,6 biliões de euros em garan-
tias dos cidadãos da União Europeia. 
O Estado belga injectou recentemente 
4 mil milhões de euros para resgatar o 
banco Dexia, que se encontrava em risco. 
Uma segunda crise bancária afi gura-se 
iminente, esperando-se dos cidadãos 
europeus que contribuam mais ainda. Em 
contrapartida, a Comissão Europeia está a 
propor um imposto sobre as transacções 
fi nanceiras, que geraria 55 mil milhões de 
euros por ano. O sector fi nanceiro opõe-
se a esta proposta. 

O CESE, pelo contrário, apoia este 
imposto, mas preocupa-o a possibili-
dade de o foco nas reformas estruturais 
empurrar a Europa para um período de 
recessão. A infl ação anual da área do euro 
é de 3,0% em Setembro, por oposição aos 

A crise económica que se abateu sobre a 
Europa está a afectar duramente os seus 
cidadãos. Se as soluções terão de ser neces-
sariamente à escala mundial, encontrar saí-
das para a crise também passa por investir 
em iniciativas locais, nacionais e europeias. 
A educação, a formação de trabalhadores 
com baixas e elevadas qualificações e a 
revisão da Directiva «Destacamento de 
trabalhadores» no âmbito do Acto para o 
Mercado Único são alguns domínios que 
o CESE reputa cruciais para sair da crise.

«A formação mediante programas de 
aprendizagem ao longo da vida é essencial 
para quem quiser reforçar a sua posição 
no mercado de trabalho», afi rmou Mar-
tin Siecker, membro do CESE e relator 
do parecer do CESE sobre «Estratégias 
da União Europeia para superar a crise». 

1,9% registados um ano antes. Os cortes 
controversos no orçamento europeu 
em matéria de ajuda alimentar aos mais 
pobres, a par de reduções nos direitos de 
pensões e de cortes generalizados nos 
salários e nas prestações dos trabalhado-
res europeus, estão a pôr em forte risco a 
meta europeia de uma economia inteli-
gente, sustentável e inclusiva. Em 2009 e 
2010, perderam-se cerca de 3,25 milhões 
de postos de trabalho na Europa e cerca 
de 80 milhões de europeus estão agora em 
risco de pobreza.

«Os governos salvam os bancos e 
depois esperam que as pessoas paguem. 
Temos de olhar para as origens da crise 
económica e social», afi rmou Bernadette 
Ségol, secretária-eral da Confederação 
Europeia dos Sindicatos (CES). A CES 
acredita que a crise fi nanceira é o resul-

Actualmente, cerca de 47% dos 
cidadãos da União Europeia está 
a frequentar o ensino e formação 
profi ssional, muito embora a qua-
lidade e a quantidade divirjam de 
Estado para Estado. Nos Países 
Baixos, esta percentagem ascende 
aos 76% por oposição a uns meros 
24% em Portugal.

Segundo Martin Siecker, a 
Europa privilegiou o crescimento econó-
mico em detrimento dos seus compromis-
sos sociais para com os cidadãos europeus. 
Os regulamentos destinados a proteger os 
cidadãos europeus, tal como consagrados 
e tornados juridicamente vinculativos 
no âmbito do Tratado de Lisboa, foram 
minimizados e ignorados. Há muita gente 
que se vê agora na obrigação de procurar 
trabalho temporário ou pouco qualifi cado. 

Também está a aumentar a tendência 
para os contratos temporários, contri-
buindo para uma sociedade mais desi-
gual. «As sociedades desiguais não têm 
bons desempenhos», afirmou Martin 
Siecker, acrescentando que a confiança 
mútua entre as pessoas e a sua confi ança 
na Europa foram destruídas. Os custos 
sociais para a União Europeia são inco-

tado de uma combinação de desregula-
mentação e especulação financeiras e 
discorda da narrativa mais comum sobre 
as despesas públicas elevadas e irrespon-
sáveis. 

«É por isso que estamos a pedir aos 
líderes políticos europeus que tomem 
as medidas correctivas adequadas para 
mudarem um sistema que deu rédea solta 
à especulação e à ganância de alguns ban-
cos e fundos especulativos», prosseguiu, 
acrescentando que as condições para o 
resgate fi nanceiro impostas pela tróica 
UE/BCE/FMI se arriscam a destruir o 
modelo social europeu na Grécia, Itália 
e Portugal. No seu projecto de relatório 
sobre a Grécia, em Outubro, a tróica 
admitiu que a actividade económica pre-
vista para este país continuará a deterio-
rar-se em 2012. 

Para estimular o crescimento e criar 
empregos de qualidade e uma economia 
sustentável são necessárias políticas assen-
tes na justiça e na solidariedade, afi rma a 
confederação. A CES está a fazer pressão 
junto da União Europeia e dos governos 
nacionais no sentido de introduzirem 
euro-obrigações para ajudar a fi nanciar 
iniciativas de recuperação e impedir os 
mercados fi nanceiros de atacarem o euro. 

«Também se impõe uma harmoni-
zação da matéria colectável do imposto 
sobre as sociedades, assim como uma taxa 
mínima do imposto e o fi m dos paraísos 
fi scais», afi rmou Bernadette Ségol, reco-
nhecendo que políticas salariais mais 
robustas poderiam igualmente promover 
o crescimento económico. ●

mensuráveis. Os custos económicos têm 
sido reavaliados quase diariamente. 

Para recuperar a confi ança mútua tem 
de haver um investimento na educação e 
na formação. Trata-se de uma medida de 
longo prazo, mas uma revisão da Directiva 
«Destacamento de trabalhadores» permiti-
ria obter resultados socioeconómicos mais 
rápidos e positivos. Esta directiva destina-
se a prevenir a concorrência desleal em 
matéria de remunerações e de condições 
de trabalho na União Europeia. Todavia, 
o CESE está em crer que tal nem sempre 
é o caso.  

Nos termos da directiva, os governos 
não podem aplicar a respectiva legislação 
e regulamentação social nacional a contra-
tos públicos adjudicados a um operador 
estrangeiro. Em consequência, a mão-de-
obra local é preterida em favor de uma 
alternativa mais barata. 

«Se não formos bem-sucedidos, corre-
mos o risco de o único vestígio da União 
Europeia vir a ser o quilómetro quadrado 
de cimento, vidro e aço perto do centro de 
Bruxelas», concluiu. ●
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«Indignados» em Bruxelas

O movimento dos «Indignados», que 
tem atravessado a Europa nos últimos 
meses, chegou a Bruxelas em 8 de Outu-
bro. Centenas de pessoas caminharam 
mais de 1 500 km desde Madrid. Outros 
vieram de Barcelona, Toulouse, Aachen 
e Amesterdão. Vieram todos para pro-
testar contra um governo e um sistema 
económico que dizem ser obstáculos ao 
progresso humano. Em Bruxelas, acam-
param no Parque Elisabeth, mas foram 
expulsos e mudaram-se para um edifício 
abandonado na HUB, uma universidade 
fl amenga localizada em Bruxelas.

«Esquecemo-nos da dimensão 
humana da sociedade», disse Ben Borges, 
um «indignado» belga de 30 anos que 
faz parte da Comissão Internacional dos 
Indignados, numa entrevista ao CESE 

info. Em 19 de Outubro, na Fundação 
Madariaga, Ben Borges reuniu-se com 
Koos Richelle, alto-funcionário euro-
peu e director-geral da DG Emprego da 
Comissão Europeia. 

«Nós não representamos o movi-
mento, nós falamos por nós próprios. 
A Comissão Europeia ouviu as nossas 
ideias. Ficámos um pouco surpreendi-
dos, mas foi uma conversa proveitosa e 
pelo menos conseguimos passar a nossa 
mensagem», afirmou, acrescentando 
ainda que tinham dito aos representan-
tes da Comissão Europeia que a Europa 
tinha perdido o contacto com os seus 
cidadãos.

Os «Indignados» também convi-
daram deputados europeus a deba-

terem a crise. «Queremos 
conversar com políticos, mas 
não gostamos da ideia de um 
pequeno grupo de pessoas ir 
ao Parlamento Europeu para 
representar a diversidade deste 
movimento», explicou Ben Bor-
ges. «Queremos que os políticos 
venham às nossas assembleias 
populares. Queremos que 
vejam o que se passa nas ruas. 
Mas eles não aceitaram o nosso 
convite», disse ainda.

Ben Borges, que não tem 
conseguido encontrar um 
emprego fixo, tem usado os 
seus conhecimentos em redes 
sociais para encontrar e cana-
lizar as vozes daqueles que, 
segundo ele, a Europa aban-
donou. De um inquérito reali-

zado recentemente pelo Eurobarómetro 
resulta que a maior parte dos europeus 
está descontente com as desigualdades e 
com a pobreza no seu próprio país. Ben 
Borges, que também instalou terminais 
de Internet no edifício abandonado da 
universidade, descreveu as condições no 
interior como sendo deploráveis. 

«A marcha até Bruxelas começou 
como um boato no Facebook, que rapi-
damente se tornou realidade», afi rmou, 
reconhecendo que o poder da Internet 
para organizar acções civis e promover 
a democracia directa só tinha tendência 
para aumentar. «A Europa não nos está 
a ouvir, mas as pessoas estão», concluiu. 
 ●

Quando começará 
a recuperação

Os programas de austeridade em resposta 
à crise económica mundial e a pressão 
exercida por alguns quadrantes para impor 
sanções aos Estados-Membros perdulários 
têm repercussões numa vasta gama de pro-
gramas sociais. As consequências a curto 
prazo são refl ectidas nos dados desoladores 
do Eurostat e nas histórias desalentadoras 
de pessoas à procura de trabalho digno e 
de um futuro melhor. 

A taxa de desemprego da área do euro 
cifra-se actualmente em 10%, em rela-
ção a 9,2% em Agosto do ano passado. O 
indicador do clima económico (Economic 
Sentiment Indicator), que mede a con-
fi ança das empresas, diminuiu 3,4 pontos 
em Setembro na União Europeia e na área 
do euro. Segundo a Comissão Europeia, esta 
diminuição é o refl exo de uma vasta dete-
rioração intersectorial do clima económico, 
com uma perda especialmente acentuada da 
confi ança na indústria e nos serviços.

Para Conny Reuter, secretário-geral da 
Solidar, a concentração especial da União 
Europeia no aumento da competitividade 
e no reforço do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento repercutiu-se negativamente 
na coesão social e no bem-estar dos mais 
vulneráveis da Europa. A Solidar é uma rede 
europeia de ONG empenhada em melhorar 
a justiça social na Europa e no mundo. Na 
sua opinião, a austeridade é determinada 
por um discurso baseado em medidas fi scais 
e fi nanceiras. «O mercado não pode ditar as 
regras», disse Conny Reuter ao CESE info. 
«Em tempos de crise há que investir. Não se 
pode criar um futuro económico sustentável 
destruindo a sua dimensão social». 

Segundo Conny Reuter, a recupera-
ção começará quando a União Europeia 

alcançar os objectivos da Estratégia Europa 
2020 relativos ao emprego, à redução da 
pobreza e à inclusão social. Considera as 
iniciativas da referida estratégia, nomea-
damente «Novas competências para novos 
empregos» e «Juventude em movimento», 
excelentes exemplos de como promover 
o crescimento, assegurando a dimensão 
social. 

Mas não basta conseguir que as pessoas 
voltem a trabalhar. «Na Alemanha, 45% de 
todos os novos postos de trabalho foram 
criados por agências de trabalho temporá-
rio», declarou. Se a concorrência se baseia 
em baixos custos do trabalho, os empregos 
são deslocados para países em que a mão-
de-obra é menos onerosa. Para contrariar 
este fenómeno, há que colocar as normas 
sociais a um nível elevado em todos os paí-
ses da União Europeia. A pobreza também 
afecta 18% dos cidadãos da União, classifi -
cados como trabalhadores pobres.

O CESE apoia a estratégia «Europa 2020» 
e desde há muito que defende a adopção 
de medidas que reduzam em 20 milhões o 
número de pessoas em risco de pobreza. Em 
Junho de 2010, Mario Sepi, ex-presidente 
do CESE recentemente falecido, instou o 
Conselho Europeu a abordar a questão das 
desigualdades, reforçar a protecção social e 
promover a inclusão social. 

Apenas quatro dias antes de falecer, 
Mario Sepi afirmou que as actividades 
do CESE, nestes tempos difíceis, deviam 
centrar-se na salvaguarda do capital social 
da Europa. «Direitos e solidariedade, timo-
neiros da globalização» foi o seu lema pre-
sidencial, que ainda se mantém válido para 
o CESE. ●

Trabalhar fora do seu país

Virág Gulyás, de 26 anos, considera-se 
uma pessoa cheia de sorte. Após ter con-
cluído a licenciatura em Julho passado, 
está agora a fazer um estágio remune-
rado em Bruxelas. Diz que recebe pouco, 
mas que consegue viver com a ajuda dos 
amigos.

«Ganho agora menos, mas na Hun-
gria não conseguia encontrar o que pro-
curava», disse ao CESE info. Segundo o 
Eurobarómetro, cerca de 53% dos jovens 
europeus estão dispostos ou gostariam 

de trabalhar fora do seu país. A mobili-
dade laboral na Europa é de 3%. 

O desejo de Virág Gulyás de sair da 
Hungria não se deve apenas a motivos 
fi nanceiros. Ela sempre quis muito viver 
no estrangeiro. Começou em Setembro 
o seu estágio de 12 meses e durante a 
sua estadia pretende estabelecer con-
tactos e aprender francês. Afi rma que 
alguns dos seus ex-colegas húngaros 
não tiveram tanta sorte. Muitos deles 
estão a trabalhar em bares em Londres, 

enquanto outros estão desempregados 
e lutam para arranjar trabalho.

A história de Virág Gulyás é uma 
excepção face a uma tendência preocu-
pante entre os jovens da Europa. Cerca 
de um em cada cinco, ou seja mais de 5 
milhões de jovens, não consegue encontrar 
trabalho. Durante o seu discurso sobre o 
estado da União, o presidente da Comis-
são Europeia, José Manuel Barroso, afi r-
mou que a situação dos jovens em alguns 
Estados-Membros é «simplesmente dra-

mática». O FMI considera que a crise pode 
fazer com que se perca uma geração inteira 
para o mercado de trabalho. 

Peter Matjašič, presidente do Fórum 
Europeu da Juventude, em entrevista ao 
CESE info, disse que a crise impede os 
jovens de se tornarem independentes 
porque não conseguem encontrar um 
trabalho estável e integrar se na socie-
dade. «O risco de perder uma geração 
é real e é preciso que a União Europeia 
tenha noção disso e invista nos jovens a 
fi m de contribuir para uma recuperação 
duradoura da crise», declarou, acrescen-
tando que os jovens têm de recorrer a 
estágios para entrar num mercado de 
trabalho cada vez mais estreito.

Afirmou ainda que «infelizmente, 
cada vez mais estagiários são aproveita-
dos como mão-de-obra barata e postos 
a executar tarefas que em nada contri-

buem para os seus objectivos educacio-
nais ou para a sua carreira, para além de 
não terem acesso à segurança social ou a 
seguros de doença». 

O CESE insta a UE e os governos 
nacionais a criarem quadros de quali-
dade para os estágios profi ssionais. De 
acordo com o parecer do CESE sobre o 
tema «Juventude em movimento», há 
que evitar impor restrições orçamentais 
aos planos e programas que têm valor 
para os jovens. Mas o Fórum Europeu 
da Juventude e os milhões de jovens 
que representa duvidam da capacidade 
da União Europeia para assumir os com-
promissos declarados.

«Em vez de se concentrarem apenas 
na recapitalização dos bancos, os líderes 
europeus deveriam também pensar em 
investir mais e melhor na juventude», 
concluiu Peter Matjašič. ●
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Imposto «Robin Hood» favorece 
os pobres e os ricos

A criação de um imposto sobre as transac-
ções fi nanceiras contribuirá não só para 
obter justiça económica e novas fontes 
de receita pública nestes tempos de aus-
teridade, mas também para proteger os 
mercados fi nanceiros dos males da espe-
culação excessiva. 

A ideia deste imposto «Robin Hood», 
ou seja, de um imposto sobre as transac-
ções fi nanceiras, já existe há uma década. 
Contudo, após a crise fi nanceira de 2008 e 
a profunda recessão daí resultante, gerou-
se um amplo consenso a seu favor.

Apesar de este imposto ainda não ter 
sido criado, tem sido amplamente deba-
tido a nível da União Europeia e do G20. 
Pela sua parte, o CESE apoia esta ideia 
em linhas gerais. 

«O CESE reputa fundamental passar-
se de uma visão a curto prazo para uma 

visão a longo prazo, na qual os bónus 
deixem de ser calculados com base em 
actividades especulativas», segundo um 
parecer do CESE sobre o importante rela-
tório apresentado pelo Grupo de Peritos 
de Alto Nível sobre a Supervisão Finan-
ceira da União Europeia, presidido por 
Jacques de Larosière. «Nesta ordem de 
ideias, o CESE apoia a ideia de tributar 
as transacções fi nanceiras».

O objectivo deste imposto seria 
encontrar novas fontes de financia-
mento público que possam ser utilizadas 
para fi nanciar iniciativas ambientais e de 
desenvolvimento e para aliviar a pressão 
sobre os fundos públicos.

Um imposto sobre as transacções 
fi nanceiras também teria efeitos positi-
vos no comportamento dos mercados, em 
especial no tocante à especulação prati-
cada pelos operadores e por outras insti-

tuições fi nanceiras. «O imposto sobre as 
transacções fi nanceiras é necessário para 
reduzir o carácter especulativo do sector 
bancário, sobre o qual a supervisão não 
tem qualquer efeito», explica Lars Nyberg, 
membro do CESE e membro do Grupo 
dos Trabalhadores entre 1995 e 2010. 

Lars Nyberg também publicou um 
parecer de iniciativa especificamente 
dedicado à ideia de um imposto sobre as 
transacções fi nanceiras, que descreve a 
grande expansão, ao longo de menos de 
duas décadas, dos mercados de derivados 
e de outras formas de actividade especula-
tiva. Por exemplo, o total das transacções 
fi nanceiras passou de um valor 15 vezes 
superior ao PIB mundial em 1990 para 
70 vezes, em 2007. O imposto sobre as 
transacções financeiras atenuaria esta 
tendência.

O imposto não só estabilizaria os 
mercados mundiais, mas também traria 
receitas consideráveis para o orçamento 
público. «Se o imposto for aplicado em 
toda a Europa, as suas receitas poderão 
ascender a cerca de 1,5% do PIB […]. Se 
for aplicado em todo o mundo, as receitas 
do imposto poderão ascender a cerca de 
1,2% do PIB mundial».

Um parecer do CESE mais recente 
sobre uma política orçamental inteligente 
destacou a necessidade de agir rapida-
mente «para reunir fundos destinados 
a corrigir os desequilíbrios orçamentais, 
fi nanciar medidas de relançamento para 
estimular o crescimento e fazer face às 
actividades puramente especulativas». ●

Mercados fi nanceiros: da 
regulamentação à formação

Na opinião do CESE, a reforma dos 
mercados financeiros voláteis da 
Europa com vista a promover o seu 
contributo para o crescimento eco-
nómico sustentável e para a criação 
de emprego, requer uma abordagem 
holística que abranja todos os aspectos, 
da regulamentação à formação. 

As respostas da União Europeia 
às crises fi nanceira, económica e da 
dívida soberana, têm sido sólidas e 
oportunas e ajudado a atenuar os 
efeitos negativos desses problemas 
estruturais.

A acção da União Europeia centrou-
se na reforma do sector fi nanceiro, quer 
a nível europeu quer internacional, a 
fi m de impedir que venha a provocar 
crises ainda mais profundas no futuro. 
A União Europeia estabeleceu novas 
regras e criou novas agências para que 
os problemas sejam identifi cados e pre-
venidos a tempo e que todos os opera-
dores financeiros sejam devidamente 
regulamentados e controlados.

A estratégia «Europa 2020», a estra-
tégia global da União Europeia para a 
década em curso, estabeleceu como uma 

das suas principais prioridades melho-
rar a governação económica através de 
acções para sanear o sector fi nanceiro, 
por exemplo, adoptando medidas para 
garantir que os bancos europeus dispo-
nham de reservas de capital sufi cientes 
para poderem resistir a eventuais cho-
ques futuros no sistema fi nanceiro.

Em todo este processo, o CESE tem 
desempenhado um papel fulcral, ava-
liando as medidas propostas e apre-
sentando as suas próprias soluções. 
Um bom exemplo disso é a apreciação 
do CESE sobre o pacote de medidas 

O resgate dos bancos 
europeus

«As reformas do sector bancário europeu 
estão ameaçadas pela crise da dívida sobe-
rana, o que signifi ca que os governos da 
União Europeia precisam de repensar a sua 
abordagem em relação à moeda única e à 
ajuda aos Estados-Membros em apuros», 
afi rma Peter Morgan, membro do CESE.

A crise fi nanceira de 2008 levou à insol-
vência efectiva de vários bancos dos dois 
lados do Atlântico e à falta de liquidez no 
sector bancário. «Os balanços dos bancos 
estavam repletos de derivados de créditos 
hipotecários de alto risco (subprime), dras-
ticamente desvalorizados pelas agências de 
notação de risco e impossíveis de converter 
em numerário», observou Peter Morgan, 
membro do Grupo dos Empregadores do 
CESE, que preside actualmente à Associação 
de Membros da Lloyd’s (ALM). «Este foi um 
duplo revés, pois afectou tanto a qualidade 
dos activos como a liquidez», declarou.

Embora alguns bancos tenham sido 
autorizados a declarar falência, de um modo 
geral, os governos acudiram a resgatá-los, 
injectando a tão necessária liquidez e pro-
cedendo a reestruturações. «Após o abalo 
inicial, os bancos sobreviventes começaram 
a reequilibrar os seus balanços», explicou 
Peter Morgan.

Além disso, a União Europeia pôs em 
marcha uma importante operação de remo-
delação do sector bancário, utilizando como 
base o importante relatório elaborado pelo 
Grupo de Alto Nível sobre a Supervisão 
Financeira na União, presidido por Jacques 
de Larosière. No âmbito dessa reforma, foi 
instituída a Autoridade Bancária Europeia 
e elaborada legislação que conferia aos Esta-
dos-Membros novos poderes em matéria de 
reestruturação dos bancos em difi culdades.

«No entanto, antes da entrada em vigor 
de quaisquer regulamentos ou directivas, 
surgiu a crise da dívida soberana», acres-
centou Peter Morgan, observando que 
«quando esta defl agrou, em alguns Estados-

Membros, os bancos ainda não tinham con-
seguido reequilibrar sufi cientemente os seus 
balanços nem angariar novo capital», o que 
representou um desafi o adicional.

A crise da dívida soberana surgiu por-
que o rácio entre a dívida e o PIB de alguns 
Estados-Membros era de tal magnitude que 
punha em causa a sua capacidade de paga-
mento. Apesar de o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento estabelecer um limite máximo 
para a dívida soberana de 60% do PIB, um 
país como a Grécia, cuja dívida é de 180% 
do PIB, atingiu um nível três vezes superior. 
Para reduzir esta dívida, impõem-se cortes 
nas despesas públicas e um elevado cresci-
mento económico; porém, em economias 
frágeis, o mais provável é que as medidas 
de austeridade contribuam também para 
ensombrar as perspectivas de crescimento, 
conforme observou Peter Morgan.

Acrescentou ainda que esta última crise 
também pôs a descoberto as defi ciências 
estruturais do euro. No seu entender, «a 
UEM tem sido descrita, acertadamente, 
como uma união monetária light. A área 
do euro ou passa a ter uma união fi scal em 
pleno ou então deve encarar racionalmente 
a incompatibilidade entre os Estados Mem-
bros soberanos do norte e do sul».

Uma vez que, a seu ver, nenhuma destas 
soluções parece plausível, «a Europa está a 
passar por uma crise muito intrincada e pro-
longada com os bancos na linha da frente».

Considera que a prioridade da União 
Europeia não deveria ser a de responder 
pelas dívidas incobráveis dos Estados-
Membros em difi culdades. 

«Os fundos de crise deveriam ser utili-
zados para mitigar as ameaças que pesam 
sobre a liquidez e a solvência dos bancos até 
que estes consigam recapitalizar-se e melho-
rar a qualidade dos seus activos», concluiu.
 ●

proposto pela Comissão Europeia no 
âmbito da iniciativa abrangente de 
«Regulamentar os serviços fi nanceiros 
para um crescimento sustentável».

Entre outras coisas, a Comissão 
propõe a criação de três autoridades 
europeias de supervisão para o sector 
bancário, o sector dos mercados de valo-
res mobiliários e o sector dos seguros e 
pensões complementares de reforma. 
Esta nova estrutura foi lançada em 
tempo recorde, no início de 2011, menos 
de dois anos após ter sido proposta.

O CESE acolheu favoravelmente o 
pacote proposto e recomendou que o 
executivo da União Europeia ponde-
rasse e examinasse a hipótese de insti-

tuir uma autoridade de protecção dos 
consumidores de serviços fi nanceiros, 
semelhante à que será lançada breve-
mente nos Estados Unidos.

Da mesma forma, um parecer do 
CESE emitido em Julho de 2011 salienta 
que, para além de melhor regulamenta-
ção, é necessário que os cidadãos euro-
peus aumentem o seu nível de literacia 
fi nanceira, essencial nos dias de hoje. O 
parecer realça que o cidadão é respon-
sável por desenvolver as suas capacida-
des fi nanceiras ao longo de toda a vida 
e apela a que a educação fi nanceira se 
torne uma disciplina obrigatória no 
currículo escolar e tenha seguimento 
em programas de formação e reciclagem 
para trabalhadores. ●
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Renovar a estabilidade 
e o crescimento na zona euro

Para evitar novas crises da dívida sobe-
rana na zona euro, é necessário integrar 
um mecanismo de supervisão orçamen-
tal sólido no Pacto de Estabilidade e 
Crescimento (PEC). Foi esta a conclu-
são de um parecer do CESE elaborado 
pelo relator Vincent Farrugia.

A crise fi nanceira de 2008 não aba-
lou apenas o sistema fi nanceiro mun-
dial, espoletou também a pior recessão 
de que há memória. O abrandamento 
económico e os dispendiosos pacotes 
fi nanceiros de emergência exerceram 
uma grande pressão sobre os orçamen-
tos públicos da Europa e, em conjunto 
com os problemas estruturais já há 
muito existentes em alguns Estados-
Membros, abriram o caminho para 
crise que fi cou conhecida como crise 
da dívida soberana do euro.

Enquanto os líderes europeus se 
esforçam por atenuar as consequên-
cias desta crise e acalmar a agitação dos 
mercados, a União Europeia concen-
trou-se, sensatamente, no futuro e está 
a desenvolver mecanismos para evitar 
que uma situação deste género volte a 
acontecer. Ainda que os instrumentos 
políticos existentes e a União Econó-
mica e Monetária tenham permitido à 
Europa enfrentar a crise, há que envidar 
mais esforços.

Para tal, a Comissão Europeia apre-
sentou, em 2010, uma proposta de 
regulamento neste domínio.

O Pacto de Estabilidade e Cres-
cimento, que define um limite para 
a dívida pública, é um instrumento 
essencial para assegurar a disciplina 

orçamental na zona euro, através da 
coordenação e da supervisão das polí-
ticas. Contudo, dada a recente crise, o 
PEC deve ser reformado e a Comissão 
propôs que nele fossem incluídos meca-
nismos de controlo e de supervisão 
mais eficazes, complementados com 
disposições sobre os quadros orçamen-
tais nacionais.

Em Dezembro, o Conselho da União 
Europeia consultou o CESE sobre esta 
proposta de regulamento e o resultado 
foi um parecer adoptado em Maio 
por 139 votos a favor, 10 votos contra 
e 33 abstenções. 

O parecer do CESE, elaborado por 
Vincent Farrugia, membro maltês do 
Grupo I (Empregadores), acolhe favo-
ravelmente o regulamento proposto, 
mas assinala «a necessidade de uma 
revisão adequada dos elementos das 
vertentes preventiva e correctiva nela 
incluídos». O relator observa ainda que 
as normas fi scais devem ter em conta 
a qualidade das actividades fiscais, 
insistir mais em prevenir do que em 
remediar e criar mais incentivos, além 
de medidas punitivas.

O parecer destaca a enorme impor-
tância da aplicação das novas regras, 
pois «o incumprimento que se verifi cou 
no passado fragilizou o PEC e reduziu 
a sua credibilidade».  ●

Tornar as hipotecas tão seguras 
como as casas

Para evitar que esta situação se repita 
na UE, a Comissão Europeia apresentou 
em Março uma proposta de directiva 
relativa aos contratos de crédito para 
imóveis de habitação, após uma con-
sulta alargada às partes interessadas e a 
publicação de um Livro Branco. 

«Um mercado único europeu do cré-
dito hipotecário assegurará uma oferta 
de crédito mais vasta e promoverá a 
concorrência», explicou Reine-Claude 
Mader, relatora do parecer do CESE 
sobre a directiva e presidente da Con-
sommation, logement et cadre de vie 
(Federação de Consumidores, Habita-
ção e Estilo de Vida) em França. «Tam-

Repensar a UE: 
para lá da governação 
económica

As medidas de austeridade para sair da 
actual crise devem ser complementadas 
por «estratégias de entrada» para pro-
mover a recuperação e o crescimento, 
salientou o antigo membro do CESE 
Lars Nyberg.

Confrontados com o custo cada vez 
mais elevado dos pacotes de recuperação 
destinados a ajudar a União Europeia a 
sair da crise fi nanceira e económica e 
da crise da dívida soberana que surgiu 
mais recentemente, muitos Estados-
Membros implementaram algumas das 
medidas de austeridade mais severas de 
que há memória, com o objectivo global 
de reduzir os défi ces orçamentais para 
3% do PIB até 2014-2015.

Isto originou despedimentos massi-
vos e cortes nos serviços públicos e no 
sector público que provocaram descon-
tentamento popular e agitação social em 
muitas partes da Europa. A longo prazo, 
estas medidas de austeridade podem aju-
dar a pagar a enorme dívida para superar 
as crises em cadeia que a União Euro-
peia enfrenta, mas também é provável 
que acentuem o actual abrandamento 
económico e adiem a perspectiva de uma 
rápida recuperação.

«Os programas de austeridade redu-
zem qualquer tendência de recuperação 
que pudesse existir. A maioria destas 
medidas reduz o consumo privado», 
alertou o antigo membro do CESE Lars 
Nyberg, que elaborou um parecer sobre 
a recuperação económica em 2010. «O 
que se deve fazer é combinar os progra-
mas de austeridade com grandes inves-
timentos públicos, que não só são muito 

necessários, mas também criam nova 
procura privada, que é o primeiro passo 
para uma recuperação sustentável.»

«As medidas de austeridade são 
uma estratégia de saída. Os programas 
de investimento são uma estratégia de 
entrada», resumiu Lars Nyberg, que foi 
membro do Grupo dos Trabalhadores 
do CESE entre 1995 e 2010, tendo repre-
sentado a Confederação Sindical sueca 
(LO), onde trabalhara durante cerca de 
três décadas.

O parecer do CESE de Setembro 
de 2010, cujo relator foi Lars Nyberg, 
apresentava os elementos fundamentais 
desta «estratégia de entrada», nomeada-
mente o fomento da procura agregada, 
em particular do consumo privado, a 
atenuação dos efeitos das medidas de 
austeridade, a promoção da competiti-
vidade para reduzir os défi ces na balança 
de transacções correntes, a inclusão da 
produtividade e de salários reais no 
Pacto de Estabilidade e Crescimento e 
o reforço da supervisão dos mercados 
fi nanceiros.

O parecer também recomendava 
o aumento do investimento público 
em infra-estruturas e energia, políticas 
activas de mercado de trabalho centra-
das em novas competências para novos 
empregos e a procura de novas fontes de 
rendimento para fi nanciar essas medi-
das, tais como impostos sobre transac-
ções fi nanceiras (ver artigo sobre este 
tema) e sobre as emissões.  ●

A proposta de legislação da União 
Europeia para criar um mercado único 
europeu do crédito hipotecário ajudará 
a proteger os consumidores das ofertas 
irresponsáveis de crédito e assegurará a 
estabilidade dos bancos, embora, na opi-
nião da relatora do CESE Reine-Claude 
Mader, tenha de ir ainda mais longe.

A concessão irresponsável de crédito 
hipotecário de elevado risco (subprime) 
nos Estados Unidos é amplamente con-
siderada responsável pela crise fi nan-
ceira que espoletou a mais grave recessão 
financeira mundial desde o crash de 
Wall Street em 1929. Esta prática deixou 
os bancos e outras instituições fi nancei-

ras de ambos os lados do Atlântico tão 
vulneráveis que, quando a «bolha do 
sector imobiliário» fi nalmente reben-
tou, se verifi cou um aumento brutal de 
execuções de hipotecas e de apreensões 
de bens imobiliários.

«Durante os anos de expansão, vimos 
alguns mutuários e credores agirem 
como se os bons tempos fossem durar 
para sempre», observou Michel Barnier, 
membro da Comissão responsável pelo 
Mercado Interno e Serviços. «Os mutu-
antes e intermediários de crédito leva-
ram a cabo práticas irresponsáveis e os 
consumidores não foram alertados para 
as consequências das suas decisões.»

bém ajudará a proteger os interesses dos 
mutuantes e dos consumidores».

A proposta de directiva procura criar 
um mercado único europeu do crédito 
hipotecário para acabar com a actual 
fragmentação dos mercados nacionais. 
Defi ne, entre outros, requisitos para a 
publicidade e informação aos consu-
midores sobre o crédito hipotecário, 
garante o enquadramento adequado dos 
mutuantes, facilita a autorização trans-
fronteiriça dos mutuantes e estabelece 
normas para a solvabilidade.

O parecer elaborado por Reine-
Claude Mader acolhe favoravelmente 

a proposta de directiva, embora levante 
uma série de questões, o facto de a pro-
posta não considerar todos os elemen-
tos da legislação nacional e europeia de 
defesa do consumidor e de as medidas 
não irem sufi cientemente longe, a fi m 
de garantirem a concessão responsável 
de crédito. Além disso, são necessárias 
medidas complementares para regular 
os intermediários fi nanceiros.

«Um pacote de medidas complemen-
tares assegurará que os compradores de 
habitação nunca mais fiquem sem as 
suas casas», afi rmou a relatora. ●
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O CESE e o CDES aproximam as 
sociedades civis da Europa e do Brasil

Membros checos do CESE 
aproximam a União 
Europeia dos cidadãos

No fi nal de Setembro e início de Outu-
bro, a Comissão Europeia organizou 
uma série de sessões públicas em várias 
grandes cidades da República Checa, 
envolvendo agências europeias de infor-
mação e consultivas com sede nesse país. 
O objectivo era colocar em evidência os 
principais valores da União Europeia e 
as oportunidades que esta pode oferecer.

Com a colaboração dos conselheiros 
checos, o CESE aproveitou a ocasião para 

promover as suas principais actividades, 
nomeadamente o programa de traba-
lho do presidente, pareceres relevantes 
e informações gerais. Por fi m, os con-
selheiros reuniram-se com o Comissá-
rio Stefan Füle em Plzen e deram o seu 
acordo à proposta de organizar uma 
audição pública em Praga, este ano, com 
a participação da Comissão Europeia e 
do CESE. (asp) ●

Em 2003, o presidente do Brasil, Luís 
Inácio Lula da Silva, decidiu criar o 
Conselho de Desenvolvimento Eco-
nómico e Social do Brasil (CDES), 
um órgão consultivo da Presidência 
da República sobre questões socioe-
conómicas. A principal tarefa dos seus 
102 membros, que incluem ministros, 
empregadores e sindicalistas, é apre-
sentar ao governo posições consensu-
ais sobre as políticas governamentais, 
a fi m de conjugar crescimento econó-
mico e justiça social. 

O CDES e o CESE têm coope-
rado na elaboração de uma estratégia 
comum para dar voz às sociedades 

nando conclusões muito produtivas. 
O resultado concreto foi uma posição 
conjunta sobre como melhorar e apli-
car uma estratégia de desenvolvimento 
sustentável tendo em vista a futura 
cimeira das Nações Unidas sobre a 
matéria (Rio+20, Junho de 2012).

Staff an Nilsson aproveitou a opor-
tunidade para salientar que a Mesa-
Redonda já lidou com questões de 
importância estratégica, como a 
segurança alimentar, as alterações 
climáticas e a crise fi nanceira, dando 
assim cumprimento ao mandato 
conferido pela Cimeira UE-Brasil em 
2007. (asp) ●

Aprofundar a dimensão social 
da Europa para sair da crise

Mais de 15% dos europeus 
correm o risco de pobreza 
ou exclusão social e a condi-
ção de sem abrigo é o quarto 
motivo mais frequente de 
pobreza na União Europeia. 
Por conseguinte, o Comité 
Económico e Social Europeu 

está decidido a defender novos modelos empresariais sociais como forma 
de estimular o crescimento e o emprego na Europa. Na reunião plenária 
de Outubro, o CESE adoptou dois pareceres destinados a promover o 
empreendedorismo social e a combater o problema das pessoas sem 
abrigo na União Europeia.

O parecer sobre o empreendedorismo social foi solicitado pela 
Comissão Europeia, que pretende lançar a iniciativa de empreende-
dorismo social (Social Business Initiative, SBI) no fi nal de Outubro, no 
âmbito de um pacote global para tornar as empresas europeias mais 
responsáveis. A relatora do parecer do CESE, Ariane Rodert (Grupo dos 
Interesses Diversos, Suécia), sublinhou que as empresas sociais criam 
valor económico e social e proporcionam oportunidades signifi cativas 
de crescimento, o que as torna num instrumento importante para fazer 
face aos actuais desafi os.

No que diz respeito ao problema das pessoas sem abrigo na União 
Europeia, o relator do parecer do CESE, Eugen Lucan (Grupo dos Interes-
ses Diversos, Roménia), afi rmou que a União Europeia não estava a tratar 
do problema dos sem abrigo quando recolhia informação ou coordenava 
acções a nível europeu. Destacou que, embora a União Europeia se tivesse 
esforçado por integrar as políticas sociais e de emprego, não tinha tomado 
quaisquer medidas para lutar contra esta terrível realidade na Europa, em 
que milhões de cidadãos europeus se viam privados de um dos direitos 
fundamentais mais importantes: o direito à habitação. (ail) ●

Proteger as crianças contra abusos sexuais

No ano passado, o CESE publicou um parecer sobre o abuso sexual de 
crianças e a pornografi a infantil. Agora, complementou esse parecer, 
apresentando algumas recomendações sobre prevenção.

O novo parecer aborda as lacunas já expostas 
pelo grupo de estudo e pela secção: é necessário 
analisar as medidas preventivas em maior por-
menor. Para proteger as crianças é fundamental 
a prevenção a vários níveis. As crianças vítimas 
de abusos sexuais sofrem não só uma intole-
rável violação da sua integridade física, como 
também terríveis danos sociais, emocionais e 
psicológicos que duram toda a vida. Assim, 

o CESE louva o trabalho de muitos intervenientes da sociedade civil, 
nomeadamente de ONG, no domínio da implementação de medidas 
preventivas.

A 27 de Outubro, Madi Sharma, relatora deste parecer do CESE, 
lançou uma base de dados em linha de boas práticas para proteger 
as crianças dos abusos sexuais. Esta base de dados encontra-se no 
seguinte sítio:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse 

Os exemplos de melhores práticas foram recolhidos por toda a 
Europa, por ONG e agências estatais que criaram linhas directas e lan-
çaram campanhas de sensibilização das crianças nas escolas, na Internet 
ou na televisão. Estes serão um instrumento fundamental na luta contra 
o abuso de crianças. (ail) ●

CESE diz «sim» à matéria colectável comum 
consolidada do imposto sobre sociedades

A União Europeia tem avançado progressivamente na construção do 
mercado único desde a sua criação, adoptando medidas graduais, por 
vezes controversas, de modo a fazer de 27 mercados diferentes um só. 
Em 16 de Março de 2011, a Comissão adoptou uma proposta relativa a 
uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as socie-
dades (MCCCIS) com um objectivo principal, o de reduzir os obstáculos 
à actividade transfronteiriça na União Europeia que impedem a plena 
realização do mercado único. 

O CESE adoptou um parecer favorável à proposta de directiva do 
Conselho, assinalando que a MCCCIS promove a concorrência justa e 
sustentável. Considera, pois, que este acto legislativo terá um impacto 
positivo no crescimento e no emprego, mesmo a médio prazo.

Após um animado debate centrado no carácter obrigatório ou faculta-
tivo da MCCCIS e na defi nição de quais as empresas abrangidas, o Comité 
optou por não defender a imediata aplicação obrigatória da MCCCIS e 
pronunciou-se a favor do seu carácter facultativo durante a fase inicial. A 
longo prazo, no entanto, a MCCCIS deveria ser obrigatória (pelo menos 
acima de um determinado patamar) para as empresas com actividades 
transfronteiriças. (asp) ●

Plano de Transportes da União Europeia para 2050: 
ambicioso mas imperfeito

Na reunião plenária de Outu-
bro, realizou-se um debate 
com Siim Kallas, comissário 
responsável pelos Transportes, 
durante o qual o Comité Eco-
nómico e Social Europeu criti-
cou o plano da União Europeia 
para o futuro dos transportes, 
considerando que algumas 
partes eram demasiado vagas, 

infl exíveis e irrealistas.

O CESE destacou o desfasamento entre os objectivos, os métodos 
necessários para os alcançar e os recursos orçamentais disponíveis. Notou 
também que a estratégia a longo prazo da Comissão não incluía medidas 
ou metas específi cas a curto prazo para a sua consecução. «O roteiro é 
destituído de um plano de trabalho mais preciso para o período de 2013 
a 2020», afi rmou Pierre-Jean Coulon (Grupo dos Trabalhadores, França), 
relator do parecer.

O Comité observou que se depositava demasiada esperança apenas 
nos veículos eléctricos e nos combustíveis novos e mais ecológicos. «Para 
além de desenvolver novos sistemas de propulsão e novos combustí-
veis, a União Europeia devia envidar mais esforços para optimizar o 
transporte rodoviário de mercadorias», destacou Stefan Back (Grupo 
dos Empregadores, Suécia), co-relator do parecer. O número de viagens 
poderia ser reduzido através da melhoria do planeamento e da logística 
e da utilização mais generalizada de medidas como o frete electrónico 
(«e-freight»), acrescentou ainda. (mb)  ●

A REUNIÃO PLENÁRIA EM POUCAS PALAVRAS

Eugen Lucan, membro do CESE

Madi Sharma, membro 

do CESE

Siim Kallas, vice-presidente da Comissão 
Europeia, responsável pelos Transportes

civis de ambos os lados do Atlântico 
no âmbito das relações UE-Brasil. A 
mais recente manifestação desta coo-
peração foi a quinta Mesa-Redonda da 
Sociedade Civil UE-Brasil, que se rea-
lizou no Porto em 7, 8 e 9 de Novem-
bro. Estiveram presentes, entre outros, 
Wellington Moreira Franco, secretário 
executivo do CDES, o presidente do 
CESE, Staff an Nilsson, e altos-repre-
sentantes do Serviço Europeu para a 
Acção Externa e do Governo portu-
guês. Assim, as sessões de trabalho 
sobre as relações UE-Brasil, o desen-
volvimento sustentável e a economia 
verde abordaram estes assuntos numa 
perspectiva multidimensional, origi-

Da esquerda para a direita: Wellington Moreira Franco (secretário executivo do CDES do Brasil), 
Staff an Nilsson (presidente do CESE) e Katarzyna Skórzyńska (embaixadora da Polónia em Portugal)
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As modifi cações genéticas na União Europeia

A biotecnologia, ou modifi cação genética, 
é um tema delicado. Os debates são fre-
quentemente emotivos, o que é lamentá-
vel, pois este é um assunto politicamente 
sensível que merece um debate de maior 
qualidade.

O quadro legislativo da União Euro-
peia sobre os géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente 
modifi cados está actualmente a ser revisto 
pela Comissão Europeia, o que poderá 

levar a importantes transformações polí-
ticas do quadro regulamentar em 2012. A 
evolução em matéria de OGM tem sido 
extremamente rápida: as primeiras dispo-
sições legislativas da União Europeia sobre 
OGM datam de 1990, tendo sido adaptada 
repetidas vezes, o que deu origem a uma 
manta de retalhos legislativa complexa, 
que torna necessária uma revisão apro-
fundada.

Em 20 de Outubro de 2011, o CESE 
organizou uma audição pública sobre 
«Biotecnologia agrícola: Géneros alimen-
tícios e alimentos para animais genetica-
mente modifi cados na União Europeia». O 
principal objectivo do evento era melhorar 
a base de conhecimentos do CESE sobre a 
utilização de OGM na agricultura e con-
tribuir para o debate em curso com inter-
venções de elevada qualidade por parte 

de peritos na matéria. Entre as principais 
questões debatidas na audição, contam-
se os direitos de propriedade intelectual, 
a ligação entre os OGM e a segurança 
alimentar mundial, a co-existência entre 
culturas OGM e não OGM, a rotulagem 
e o papel da ciência.

As conclusões da audição contribuí-
ram para o parecer a apresentar na reunião 
plenária de Dezembro pelo relator Mar-
tin Siecker com a fi nalidade de dar uma 
panorâmica geral tão completa quanto 
possível da situação actual em matéria de 
biotecnologia. O parecer passa em revista 
as restrições éticas que são justifi cáveis, os 
interesses ecológicos em causa, e as even-
tuais repercussões económicas indesejá-
veis. O parecer pretende estabelecer um 
roteiro para um debate político objectivo 
destas importantes questões. (fda) ●

Semana «Química e cultura» do CESE: 
uma mistura explosiva

Por iniciativa de David Sears, membro 
do CESE, o Comité contribuiu para o 
Ano Internacional da Química, organi-
zando uma semana intitulada «Química 
e cultura». De 3 a 7 de Outubro foram 
vários os eventos que patentearam as 
relações entre a química e a cultura ao 
longo dos tempos. Neste contexto, foram 
realizadas três exposições no edifício Jac-
ques Delors. 

A primeira apresentava um pano-
rama histórico, destacando o trabalho de 
Maria Skłodowska-Curie e o seu papel 
enquanto cientista num mundo domi-
nado por homens. Um vídeo mostrava a 
forma como as crianças de todo o mundo 
entendem o papel da água na sociedade 
actual. O evento terminou com a expo-
sição e apresentação de um modelo do 
«Solar Impulse» por Nicholas Edwards 
(da Solvay). Trata-se do primeiro avião 
movido a energia solar, que tem o tama-
nho de um Airbus A-340, o peso de um 
automóvel e a potência de uma motoreta!

Em 8 de Outubro, os professores Tony 
Ryan e Helen Storey apresentaram o seu 
projecto de roupa catalítica, isto é, roupa 
que purifi ca o ar circundante enquanto 

está a ser usada! Segundo Helen Storey 
numa entrevista ao CESE info, o objec-
tivo é «promover a colaboração entre as 
letras e as ciências», proporcionando o 
acesso à ciência a um público de cin-
quenta pessoas.

Tony Ryan acrescentou que «o pro-
jecto mudou o modo como se pratica a 
ciência de modo que os aspectos sociais 
do que se está a fazer sejam integrados 
na investigação antes ainda de ela ser 
feita».

O programa foi inaugurado com um 
espectáculo impressionante da Tech-
nopolis e terminou com o Mendeleev 
Alive, uma apresentação interactiva de 
Peter Casey. ●

Brevemente no CESE
Assegurar o êxito da cimeira das Nações Unidas Rio+20

As Nações Unidas estão a organizar uma conferência de alto nível sobre o desen-
volvimento sustentável, que se realizará no Rio de Janeiro, no Verão de 2012. Tal 
como destacado pelo CESE no parecer sobre Rio+20 (CESE 1386/2011), a confe-
rência deve transmitir um sinal claro à comunidade internacional que aponte para 
uma transição para o desenvolvimento sustentável a nível mundial, que ajudará a 
eliminar a pobreza e a injustiça social, preservando, ao mesmo tempo, os recursos 
naturais para as gerações futuras.

Em 21 de Dezembro de 2011, realizar-se-á no CESE uma conferência intitulada 
«Preparação da cimeira Rio+20 pelos dirigentes europeus, campeões e pioneiros da 
sustentabilidade», organizada por European Partners for the Environment (EPE). A 
conferência analisará o modo como os pioneiros da economia ecológica conseguem 
aumentar o número de parcerias bem-sucedidas na Europa e no mundo, com o 
objectivo de partilhar recursos naturais, fi nanceiros e baseados no conhecimento, 
para avançar rumo à sustentabilidade (o programa da conferência está disponível 
em www.epe.be).

As conclusões desta conferência serão um valioso contributo para uma importante 
conferência do CESE intitulada «Agir sustentável, ser responsável! — A sociedade 
civil europeia na via da Conferência Rio+20», que terá lugar em 7 e 8 de Fevereiro de 
2012, em Bruxelas, com o objectivo de dar a conhecer os pontos de vista da sociedade 
civil europeia sobre o processo da cimeira Rio+20. (av) ●

Mudanças no sector bancário europeu decorrentes 
das novas regulamentações fi nanceiras

A Comissão Consultiva das Mutações Industriais está a organizar uma audição sobre 
as «Mudanças no sector bancário europeu decorrentes das novas regulamentações 
fi nanceiras», que terá lugar na sede do Comité, edifício JDE, em 9 de Dezembro 
de 2011. Esta audição destina-se a fornecer elementos para um próximo parecer 
de iniciativa com o mesmo título. O evento pretende examinar questões actuais 
que decorrem das novas regulamentações, em particular Basileia III, bem como 
as perspectivas de consolidação do sector bancário e o imposto sobre transacções 
fi nanceiras. Serão também debatidos outros assuntos, como a possível separação 
entre bancos de investimento e de negócios e bancos comerciais e suas consequências 
para o fi nanciamento da economia real.

No seminário, analisar-se-á igualmente o papel da Autoridade Bancária Europeia, 
suas actividades desde a criação, os testes de stress, bem como as expectativas e pre-
ocupações dos consumidores relacionadas com o acesso a um serviço bancário de 
qualidade, particularmente em termos de crédito ao consumidor e hipotecas. Será 
também discutido o acesso das PME ao fi nanciamento bancário. Entre os oradores, 
contam-se representantes de várias partes interessadas, nomeadamente a Federação 
Bancária Europeia, a Autoridade Bancária Europeia, a Organização Europeia de 
Consumidores, a União Europeia do Artesanato e das Pequenas e Médias Empresas 
e a Business Europe. (ap) ●

Info-inclusão deve ser um direito fundamental de cada cidadão
O CESE em Gdansk — Fórum «Click it!»

Da esquerda para a direita: Neelie Kroes (vice-presidente da Comissão Europeia, 
responsável pela Agenda Digital), Maria Elżbieta Orłowska (secretária de Estado do Ministério 
da Ciência e Ensino Superior da Polónia) e Laure Batut (membro do CESE)

Face ao êxito alcançado pelos even-
tos «Save it!» e «Move it!» em 2009 
e 2010, respectivamente, a secção 
TEN do CESE, em cooperação com o 
Departamento da Comunicação, par-
ticipou numa importante conferência 
dedicada ao tema «Inovação para a 
inclusão digital», organizada sob os 
auspícios da Presidência polaca, entre 
5 e 7 de Outubro de 2011. Uma vez 
que a conferência abordava especifi -
camente o tema da info-inclusão, o 
secretariado da secção TEN contactou 
os organizadores e conseguiu nego-
ciar que, em paralelo, tivesse lugar o 
fórum «Click it!». Este fórum ofereceu 
a dez expositores a oportunidade de 

demonstrarem novas aplicações e ser-
viços para a info-inclusão originais e 
inovadores, contribuindo efi cazmente 
para reduzir o fosso digital na Europa 
de todos aqueles que encontram difi -
culdades de natureza geográfica, 
física, fi nanceira, de formação, social 
ou cultural em se «conectar». 

Uma delegação de 12 pessoas, 
sobretudo membros do Grupo de 
Estudo para a Agenda Digital, pre-
sidida pela vice-presidente Anna 
Maria Darmanin, participou no 
fórum «Click it!», tendo Anna Maria 
Darmanin participado num debate na 
reunião plenária e Laure Batut apre-

sentado o parecer do CESE sobre info-
inclusão num painel de workshop. 
O fórum «Click it!» realizou-se em 
Gdansk (Polónia), e entre os prin-
cipais oradores estiveram presentes 
Neelie Kroes (vice-presidente da 
Comissão Europeia responsável pela 
Agenda Digital) e Barbara Kudrycka 
(ministra da Ciência e Ensino Supe-
rior), bem como peritos europeus de 
renome neste domínio. (ac) ●
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CESE info em 22 línguas: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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