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CESE info — Julho de 2011/06 — Edição especial

Entrevista com Jerzy Buzek (JB), presidente do Parlamento Europeu

CESE Info: Qual é a sua mensagem aos representantes da sociedade 
civil de toda a Europa? A cooperação entre os deputados europeus e 
os representantes da sociedade civil continuará a ser reforçada?

JB: Gostaria de voltar a sublinhar o papel da sociedade civil organizada na democracia. 

Pronunciei-me sobre este tema na abertura da Ágora dos Cidadãos, em Janeiro deste ano, e 

nas inúmeras ocasiões em que condenei os regimes do Norte de África e da Bielorrússia. Na 

altura, frisei a necessidade de reforçar o apoio às organizações da sociedade civil, posi-

ção que se refl ectiu em várias resoluções do Parlamento Europeu. Na União Europeia 

sabemos que sem sociedade civil não pode haver democracia.

Os membros do CESE são os porta-vozes da sociedade civil e representam impor-

tantes interesses sociais. Ajudam a lograr um diálogo genuíno entre a União Europeia 

e os cidadãos e promovem a União Europeia nos países de origem, sem o que não 

haveria vontade de uma maior integração. O Parlamento Europeu precisa de vós. Esta 

cooperação tem de continuar para benefício dos cidadãos da União Europeia. As nos-

sas experiências comuns serão úteis para os países que estão actualmente a enveredar 

pelo caminho da reforma democrática e para os que o vierem a fazer no futuro. Esta é 

a nossa grande conquista.

CESE Info: Quais são as suas expectativas para a Presidência 
polaca da União Europeia?

JB: Tenho dito muito vezes que a União Europeia conta com a Polónia para incutir na 

Europa um espírito novo e para ser uma fonte de inspiração através do seu empreende-

dorismo, abertura e entusiasmo. São estes os traços que distinguem a Polónia. Queremos 

que a Europa seja a economia mais competitiva do mundo. É por isso que me congratulo 

com os objectivos da Polónia para a Presidência: um orçamento efi caz e solidário, um 

mercado interno mais forte e uma valorização das potencialidades do capital humano.

Regozijo-me com o empenho da Polónia na política de vizinhança, incluindo a 

Parceria Oriental e a vizinhança meridional, graças à qual os nossos valores e a nossa 

mensagem estão a ser promovidos para lá das fronteiras europeias.

Enquanto presidente do Parlamento Europeu, conto com a boa colaboração entre 

o Parlamento e o Governo polaco, uma vez que, após a entrada em vigor do Tratado 

de Lisboa, nos cabe a nós decidir sobre a maior parte da legislação em conjunto com o 

Conselho da União Europeia. Também faço votos para que a Polónia consiga conciliar 

efectivamente os interesses dos Estados-Membros, o que não é fácil, sobretudo em 

tempos de crise. Desafi os não faltam, mas a Polónia tem dado sobejas provas de ser um 

membro da União Europeia efi caz e solidário, dotado de imenso potencial. (mb) 
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Em busca de equilíbrio orçamental

Polónia trabalhará para uma Europa competitiva, segura e aberta 

Caro leitor,
A taxa de desemprego em Espanha é, neste momento, 
superior a 44% (de acordo com o Eurostat). Este é 
obviamente um número deprimente e a situação não é 
muito melhor nos outros países de UE. O desemprego 
entre os jovens está acima dos 20% em mais de metade 
dos Estados-Membros. Em todos os países da União 

Europeia para os quais há dados disponíveis, a taxa de desemprego entre os jovens 
é invariavelmente superior à taxa geral de desemprego.

O desemprego entre os jovens é um desperdício trágico de potencial, que não só 
prejudica o crescimento económico, mas tem também consequências graves para a 
coesão social no futuro. Além disso, o desemprego é um problema que diz respeito 
a toda a sociedade e que tem elevados custos individuais. De acordo com Danny 
Dorling, professor de Geografi a Humana na Universidade de Sheffi  eld, difi cilmente 
há algo de tão prejudicial para a juventude como o desemprego, uma vez que deixa 
uma cicatriz duradoura e poderá ter efeitos a longo prazo, como por exemplo, um 
elevado risco de desemprego no futuro e rendimentos ao longo da vida mais baixos.

O CESE organizou recentemente uma série de eventos, especialmente em 
Espanha e Malta (sobre os quais poderá encontrar informação neste número), onde 
se enfrentou este problema de forma directa. Consideramos que não existe apenas 
uma solução miraculosa para o problema e que há que actuar em diversas áreas ao 
mesmo tempo.

Em primeiro lugar, temos de relançar um crescimento económico que 
permita criar postos de trabalho. O crescimento económico aumentará também 
as perspectivas de emprego para os jovens. Em segundo lugar, há que combater 
o problema do abandono escolar precoce e acabar com o desfasamento entre a 
educação e as necessidades do mercado de trabalho. Neste contexto, a educação 
informal é muito importante. Em terceiro lugar, o quadro regulamentar dos 
nossos mercados de trabalho tem de ser reconsiderado no espírito dos princípios 
da fl exigurança. Temos de oferecer aos jovens perspectivas claras de conversão dos 
seus contratos a tempo parcial ou a tempo inteiro, após algum tempo e com base 
em condições bem defi nidas, em contratos sem termo, a tempo inteiro. Os jovens 
deverão ter a perspectiva clara de alcançar uma situação mais estável.

Por último, é necessário examinar os centros de emprego. A intervenção precoce 
sempre que um jovem está em perigo de perder o seu emprego é importante, tal 
como o é também o conceito de emprego subsidiado para grupos vulneráveis que 
tenham difi culdade em aceder ao mercado de trabalho normal, particularmente os 
jovens com poucas ou nenhumas qualifi cações. Uma medida que serve de exemplo 
é o «mecanismo de garantia para a juventude», previsto na iniciativa Juventude em 
Movimento, segundo o qual os Estados-Membros são encorajados a assegurar que 
os jovens conseguem um emprego, formação adicional ou experiência de trabalho 
no espaço de seis meses após terminarem os seus estudos.

Anna Maria Darmanin
Vice-presidente

Caro leitor,
Como vice-presidente do CESE, cidadão europeu e 
polaco, aguardo com expectativa a primeira Presidência 
da Polónia no Conselho da União Europeia.

Congratulo-me com a decisão da Polónia de agir 
de forma decisiva em prol do crescimento e de não se 

preocupar apenas com o pagamento das dívidas da União Europeia que, ainda 
que importante, não garantirá por si só um crescimento sólido. Diagnosticámos as 
causas profundas da crise e é agora chegado o momento de enfrentarmos o futuro 
e de formularmos estratégias sólidas para manter o crescimento, assegurando ao 
mesmo tempo a competitividade da Europa.

Espero verdadeiramente que a Presidência polaca realize progressos numa 
série de áreas cruciais como, por exemplo, o mercado único, cuja realização plena 
impulsionaria o crescimento económico. Da mesma forma, um orçamento da 
União Europeia ambicioso aumentaria o potencial económico da Europa. Confi o 
em que a Presidência polaca tornará esta ideia clara nas próximas negociações 
orçamentais sobre as futuras perspectivas fi nanceiras.

Em antecipação destas negociações, o CESE destacou desde já que é preciso 
abandonar o princípio da «contrapartida justa», que é contrário aos valores da 
solidariedade e do benefício mútuo que estão na base da integração europeia. 
O Comité apoia o princípio de direccionar os recursos próprios da União 
Europeia para o seu orçamento, substituindo assim as contribuições nacionais. 
As modalidades de fi nanciamento do orçamento da União Europeia refl ectem de 
forma clara o nível de progressão da integração europeia.

Nos últimos dois anos, o Comité tem apelado insistentemente a que seja 
atribuído à sociedade civil um papel mais importante na aplicação da legislação de 
inspiração europeia e na promoção da integração económica nos países abrangidos 
pela iniciativa da Parceria Oriental. É por esta razão que constato com prazer que 
a Parceria Oriental, em parte renegada para segundo plano nos últimos tempos, 
ocupa um lugar importante na agenda da Presidência. Os acontecimentos recentes 
no sul do Mediterrâneo demonstraram que a estabilidade nos países vizinhos é 
importante a vários níveis e não apenas no que respeita ao comércio ou à segurança 
do abastecimento energético.

Neste contexto, a revolução pacífi ca da Polónia contra o comunismo em 1989 
e o êxito da sua transição podem servir de exemplo para promover a democracia 
no mundo árabe. Tal como na Polónia no passado, os acontecimentos no mundo 
árabe demonstram o papel fulcral da sociedade civil para fazer História; com 
letra maiúscula. É com alegria e orgulho que reconheço que a sociedade civil, 
representada pelo CESE a nível da União Europeia, está preparada e pronta para 
ajudar a Presidência polaca a alcançar os seus objectivos, tão ambiciosos quanto 
relevantes.

Jacek Krawczyk
Vice-presidente

20 de Julho de 2011
em Varsóvia, Polónia: 
conferência de seguimento 
sobre o parecer do CESE 
«Desenvolvimento sustentável 
da política de transportes da 
UE e da RTE-T», co-organizada 
pelo Ministério polaco de Infra-
Estruturas

13 de Setembro de 2011
no CESE, em Bruxelas: reunião 
do Comité de Pilotagem para a 
estratégia «Europa 2020», com os 
representantes nacionais dos CES

21 e 22 de Setembro de 2011
 no CESE, em Bruxelas: entrega 
dos prémios «EESC Design Eleven» 
e inauguração da exposição

NESTA EDIÇÃO
Ano Europeu do Voluntariado: 
Valorizar o voluntariado

Presidência polaca: Mikołaj 
Dowgielewicz: «Polónia 
trabalhará para uma Europa 
competitiva, segura e aberta»

CESE elabora quatro pareceres 
exploratórios a pedido da 
Presidência polaca

Jovens desempregados na mira 
do CESE

 «Workshop» UE-Rússia: dar 
força à sociedade civil em busca 
da sustentabilidade
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A reapreciação do orçamento da União 

Europeia tem lugar num momento de 

grande incerteza fi nanceira em todo o 

continente. O CESE publicou as suas 

recomendações num parecer elaborado 

por Henri Malosse (Grupo dos Emprega-

dores, França) e Gérard Dantin (Grupo 

dos Trabalhadores, França). Devido à 

crise económica e fi nanceira e aos défi ces 

crescentes na maioria dos Estados-Mem-

bros, considera-se que a União Europeia 

não tem actualmente ao seu dispor meios 

orçamentais que lhe permitam levar a 

A principal missão de que a Presidência polaca se incumbiu consiste em reforçar o crescimento 

económico e reconquistar a confi ança dos cidadãos. A Europa aprendeu as lições da crise e 

reformou o seu pilar económico. Deve agora agir com fi rmeza em prol do crescimento e de 

uma economia competitiva. Para tal, a Polónia apostará acima de tudo em alargar e aprofundar 

o mercado único europeu, em promover a política de investimento e em reforçar o capital 

intelectual. Todas estas medidas decorrem da primeira prioridade da Presidência polaca: «Uma 

integração europeia fonte de crescimento». Para podermos concretizar efi cazmente as nossas 

ambições neste domínio, que também inclui políticas activas de emprego, damos a maior 

importância às recomendações que solicitámos ao Comité Económico e Social Europeu.

«Uma Europa segura» constitui a segunda questão que pretendemos abordar. Este aspecto 

abrange tanto a segurança energética — uma causa que a Polónia tem vindo a defender na 

União Europeia há vários anos — como a segurança alimentar e o reforço da política europeia 

de segurança e de defesa. É nossa ambição consolidar a posição da União Europeia na cena 

mundial, tomando todas as medidas necessárias para a consecução de tal objectivo.

Uma Europa que tira partido da abertura é a terceira e a mais vasta das grandes prioridades 

da Presidência polaca da União Europeia. Queremos fazer entrar a Croácia na União Europeia e apoiar o processo de adesão de 

outros países. Pretendemos também aprofundar a Parceria Oriental, que coloca a Ucrânia, a Bielorrússia, a Moldávia, o Azerbaijão, 

a Arménia e a Geórgia na órbita da União Europeia. Envidaremos esforços, no âmbito desta parceria, para concluir acordos de 

associação e para criar zonas de comércio livre. Neste contexto, o CESE está a elaborar para a Presidência polaca um parecer sobre 

a interacção entre a Parceria Oriental e a dimensão oriental das políticas da União Europeia.

O exercício da Presidência não passa apenas por planear o futuro mas, antes de mais, por reagir de forma adequada ao presente. 

Neste aspecto, acompanharemos atentamente a evolução da situação nos vizinhos meridionais da União Europeia e apoiaremos acções 

destinadas a estabelecer novas relações entre a União Europeia e o mundo árabe. Pretendemos também delinear uma estratégia global 

de acção em prol da democratização e da criação de estruturas de Estado modernas nos países desta região.

Em suma, a Presidência polaca deseja construir uma Europa forte no plano económico, a fi m de poder enfrentar o futuro com 

confi ança e de elevar o moral dos cidadãos europeus. É evidente que nada disto é possível sem a participação activa da sociedade 

civil, representada a nível europeu pelo Comité Económico e Social Europeu. 

 ●

Mikołaj Dowgielewicz, secretário de Estado dos Assuntos Europeus e da Política Europeia no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia.

cabo uma estratégia política e cumprir 

os compromissos que assumiu com o 

novo Tratado de Lisboa. Consequen-

temente, é necessário um «orçamento 

inteligente» que dote a União Europeia 

dos meios para atingir os seus objectivos, 

sem aumentar a carga fi scal que impende 

sobre os cidadãos e as empresas a nível 

europeu.

O conceito da «contrapartida justa» 

deve ser arredado, pois é contrário aos 

valores de solidariedade e benefício 

mútuo subjacentes à integração europeia. 

Ao invés, importa aplicar o princípio da 

subsidiariedade que defende que as ques-

tões devem ser tratadas pela autoridade 

mais descentralizada e mais próxima do 

cidadão. O CESE é a favor da proposta da 

Comissão Europeia de utilizar recursos 

próprios, que podem ser estabelecidos ex 

nihilo ou substituir impostos nacionais. 

Deve haver uma complementaridade 

entre os orçamentos nacionais e euro-

peus para maximizar as possibilidades 

de a União Europeia alcançar os seus 

objectivos políticos.

Para um orçamento bem-sucedido, 

é essencial ganhar a batalha da opinião 

pública. Sublinhar os custos da não-

Europa seria uma das formas mais efi -

cazes de conseguir o apoio do público. 

Daí que, na sequência da iniciativa do 

Parlamento Europeu, o CESE pretenda 

que sejam realizados e publicados estu-

dos sobre os custos da não-Europa, no 

intuito de evidenciar as duplicações de 

esforços nos orçamentos nacionais. O 

Comité empenhar-se-ia nestes estudos e 

forneceria material promocional adicio-

nal para os cidadãos europeus. (ma) 
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NOTÍCIAS BREVES

IN MEMORIAM

CESE no G20: soluções globais para 
a volatilidade dos preços

Os ministros da Agricultura do G20 reu-

niram-se em Paris, em 22 e 23 de Junho, 

para examinar a evolução dos mercados 

agrícolas mundiais e as negociações 

comerciais conexas. A França, país que 

preside actualmente ao G20, fez da 

segurança alimentar uma das suas prin-

cipais prioridades políticas e solicitou ao 

CESE que manifestasse as suas opiniões 

antes da reunião de Junho. As questões 

da segurança alimentar são igualmente 

importantes para as políticas agrícola, 

comercial e de desenvolvimento elabo-

radas pela União Europeia.

Para lançar as bases da posição que o 

CESE assumirá, o Comité realizou, em 

23 de Maio, uma conferência sobre «Ali-

mentação para todos — Para um pacto 

global». Representantes das 

Nações Unidas, da FAO, do 

G20 e da União Europeia, 

entre outros, reuniram-se 

em Bruxelas para trocar 

ideias sobre como combater 

a crise agrícola a nível mun-

dial. A conferência reuniu 

líderes e peritos de alto nível 

com o objectivo de preparar 

recomendações da União 

Europeia a apresentar na 

reunião dos ministros da 

Agricultura do G20 de 22 e 23 de Junho.

«ão nos podemos permitir uma nova 

crise agrícola nos mercados mundiais. A 

especulação descontrolada tem efeitos 

devastadores para os países em desenvol-

vimento, provoca carências alimentares e 

empobrece os nossos agricultores. Temos 

de a deter e a União Europeia está deter-

minada a fazer isso mesmo» declarou 

Staff an Nilsson, presidente do Comité 

Económico e Social Europeu, que pre-

sidiu à conferência.

As ideias concretas debatidas e acor-

dadas em Paris em 22 e 23 de Junho, no 

seguimento da proposta que o CESE 

apresentou à Presidência francesa, 

abrangem seis pilares: promoção da 

agricultura sustentável, papel crucial 

da sociedade civil, reconhecimento do 

direito à alimentação, necessidade de 

garantir a coerência política, melhoria do 

funcionamento dos mercados agrícolas e 

protecção dos mais vulneráveis.

Além disso, o CESE encorajou viva-

mente uma melhor coordenação e 

cooperação entre as organizações inter-

nacionais, sobretudo, uma maior coe-

rência nas iniciativas que empreendem, 

e destacou a necessidade de facilitar o 

acesso dos agricultores, incluindo os 

pequenos agricultores, a fi nanciamento 

internacional e europeu, bem como de 

assegurar às mulheres um acesso igual e 

livre aos recursos produtivos. (ail)

As conclusões da conferência «Ali-

mentação para todos» estão disponíveis 

no seguinte sítio web:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/. 
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União Europeia conta com a Polónia 
para trazer novo ímpeto à Europa

«Workshop» UE-Rússia

Em 28 de Junho, realizou-se em Bruxelas um «workshop» con-

junto do CESE e da Câmara Civil Russa. Esta foi a quarta vez que 

as duas instituições se reuniram. Desta feita, o principal assunto 

em foco foi o progresso em direcção a economias mais ecoló-

gicas. O debate, que teve lugar no contexto da conferência das 

Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável a realizar 

no próximo ano no Rio de Janeiro, é uma grande oportunidade 

para demonstrar até que ponto as sociedades civis da União 

Europeia e da Rússia estão em acordo.

Antecipando a conferência da ONU, os participantes deste 

workshop enviaram uma mensagem resoluta, apelando a que 

as questões ambientais sejam mais tidas em conta durante a 

elaboração das políticas nacionais. Além disso, destacaram a 

importância de incluir a sociedade civil organizada na elaboração 

dessas políticas ambientais sustentáveis. Os participantes deba-

teram também outras questões de grande importância, como as 

migrações e o papel da sociedade civil na parceria UE-Rússia em 

prol da modernização.

Para mais informações e para consultar as conclusões 

do «workshop», ver: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

fr.eastern-neighbours-and-russia. (ti) 
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Visita do Comité Consultivo do Espaço 
Económico Europeu à Estónia

O Comité Consultivo do Espaço Eco-

nómico Europeu (CC-EEE) realizou 

a décima nona reunião em Tartu, na 

Estónia, no seguimento da proposta 

elaborada pela sua mesa. A reunião teve 

lugar em 12 e 13 de Maio e incluiu duas 

visitas, uma ao centro de reabilitação da 

Fundação Agrenska Estónia para crian-

ças com defi ciência e suas famílias e outra 

ao parque científi co de Tartu.

Na reunião, debateu-se o Acordo 

sobre o Espaço Económico Europeu e 

estiveram presentes Lars Erik Nordga-

ard, director do Secretariado da EFTA, 

e Per Sanderud, presidente do Órgão de 

Fiscalização da EFTA. A adesão da Islân-

dia à União Europeia esteve também na 

ordem do dia.

Os membros do CC-EEE debateram 

ainda duas resoluções sobre o Acto para 

o Mercado Único e um documento de 

trabalho sobre a governação económica 

europeia. Raul Eamets, da Universidade 

de Tartu, fez uma apresentação detalhada 

sobre a situação económica e a disciplina 

orçamental e analisou as medidas pro-

postas para ajudar a zona euro.

A necessidade de generalizar mais o 

conhecimento sobre tecnologias de efi -

ciência energética e de aumentar a sua 

utilização foram os temas destacados 

numa nova resolução e num relatório 

sobre a inovação no domínio da ener-

gia, que apelavam também ao aumento 

do investimento em I&D, especialmente 

por parte do sector privado. Este é um 

domínio em que a Europa está a perder 

terreno e em que não há empresas euro-

peias activas, o que é preocupante.

Depois das reuniões, os participan-

tes visitaram o centro de reabilitação da 

Fundação Agrenska Estónia para crian-

ças com defi ciência e suas famílias, em 

Tammistu. O co-presidente do CC-EEE, 

Meelis Joost, explicou o objectivo e as 

actividades da cooperação permanente 

entre a Estónia e a Suécia, iniciada em 

2003. Acima de tudo, a visita foi uma 

oportunidade de conhecer o investi-

mento realizado pelo mecanismo fi nan-

ceiro norueguês/EEE, que financiou a 

criação de uma cozinha-ateliê para jovens 

adultos com defi ciência a fi m de apren-

derem a cozinhar, servir comida, planear 

menus, etc.

A segunda visita foi ao parque cien-

tífico de Tartu, onde o grupo ficou a 

conhecer o número e o tipo de empresas, 

já estabelecidas ou em fase de arranque, 

que recorrem aos seus serviços. O par-

que científi co de Tartu criou laboratórios 

para ajudar estas empresas a desenvolve-

rem produtos. (mj) ●

Reunião plenária do Fórum Europeu da Energia Nuclear

Na última reunião plenária do Fórum Europeu da Energia Nuclear (FEEN), que se 

realizou em 19 e 20 de Maio de 2011, em Praga, Richard Adams foi nomeado presidente 

do Grupo de Estudo do FEEN para a Transparência, sucedendo a János Tóth, o antigo 

presidente da secção TEN, cuja ausência é muito sentida.

O FEEN é uma plataforma única para um debate amplo, livre de tabus, sobre questões 

relacionadas com a transparência e com as oportunidades e os riscos da energia nuclear. 

Em 2009 o tema foi 1A opinião da sociedade civil europeia sobre a energia nuclear» e, 

em 2010, a «Energia nuclear, oportunidades e riscos: pontos de vista da sociedade civil 

europeia e das partes interessadas».

O futuro da energia com baixas emissões de carbono é um tema de grande interesse 

para todos os Estados-Membros e o Comité prevê que as partes interessadas contri-

buam mais para a segurança nuclear, em Novembro de 2011, e para a futura geração 

de combinação energética com emissões baixas de carbono, em 2012. (ak) ●

Educação fi nanceira e consumo responsável de produtos 
fi nanceiros (ECO/297)

Num contexto de crescente sofi sticação e opacidade do sistema fi nanceiro, a educação 

fi nanceira é essencial para um consumo responsável de produtos fi nanceiros.

As estratégias e iniciativas lançadas pela Comissão Europeia e pela OCDE para col-

matar as carências do sistema fi nanceiro devem ser acompanhadas de um compromisso 

claro por parte do sector fi nanceiro. A aplicação correcta de novas regras contribuirá 

também para que os produtos fi nanceiros sejam mais transparentes.

A educação fi nanceira deve ser concebida como uma política integral, presente ao 

longo do ciclo de vida, incorporada nos programas de ensino do sistema educativo e 

prosseguida no reforço das capacidades e na reciclagem dos trabalhadores. Deverá, 

também, encorajar a inclusão fi nanceira e fomentar uma poupança consciente. (ctp)

 

 ●

Membros húngaros e eslovenos encontram-se com os meios de comunicação nacionais
Em 15 e 16 de Junho realizaram-se duas reuniões entre membros do 

CESE e jornalistas da Hungria e da Eslovénia, respectivamente, nas 

instalações do Comité das Regiões. Convidados por Kinga Joó, membro 

húngaro do CESE do grupo Interesses Diversos, os jornalistas tiveram 

também oportunidade de assistir às sessões plenárias e obter informa-

ção em primeira mão sobre o papel do Comité e seu funcionamento.

Anna Maria Darmanin, vice-presidente, organizou um almoço de 

imprensa, tendo aproveitado a oportunidade para apresentar os traba-

lhos do Comité e conhecer pessoalmente os jornalistas. Esta iniciativa 

faz parte de uma série de reuniões informais organizadas pela vice-

presidente, que têm por objectivo ajudar os membros e os jornalistas a 

relacionarem-se directamente e facilitar a troca de pontos de vista entre 

si, num ambiente informal. (ail) ●

Tributo a Zenonas Rokus Rudzikas

A notícia da súbita e inesperada morte do nosso querido colega 

e amigo, Zenonas Rudzikas, aos 71 anos, deixou-nos a todos em 

profundo choque. Zenonas era um homem excepcional que mar-

cou profundamente os nossos corações e espíritos, assim como a 

comunidade científi ca. O seu extraordinário intelecto escondia-se 

atrás de uma personalidade calma e humilde que completava o seu 

lado intelectual. Era membro activo do CESE em representação 

da Lituânia desde 2006 e os seus contributos para a actividade do 

Comité foram muitos, incluindo o seu valioso trabalho enquanto 

membro das secções NAT, REX e TEN.

Além do trabalho e tempo despendido no CESE, Zenonas Rudzikas viveu uma 

vida académica frutuosa, tendo sido presidente da Academia das Ciências da Lituânia. 

Desfrutou de grande êxito na área da ciência e era um reconhecido especialista em 

espectroscopia nuclear, bem como um perito do mais alto renome em física teórica 

na Lituânia, tendo ganho numerosos prémios pelas suas investigações e descobertas. 

Este extraordinário físico teórico e homem muito apreciado foi distinguido por dois 

colegas que deram o seu nome a um asteróide da cintura principal: o «167960 Rudzikas».

Zenonas Rudzikas não era apenas um cientista brilhante e muito respeitado, mas 

também um homem modesto e sociável e um cidadão europeu convicto. Este facto 

torna-se evidente quando constatamos que ele foi um dos fundadores do Conselho 

Económico e Social da Lituânia.

Todos os que tiveram o privilégio de conhecer e de trabalhar com Zenonas Rokus 

Rudzikas, aqui no CESE e não só, sentirão, com certeza, a falta do seu grande entusiasmo 

e das suas capacidades intelectuais e humanas fora do comum.

Luca Jahier
Presidente do Grupo dos Interesses Diversos
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Aguardam-nos as mais duras negociações orçamentais da União Europeia
mais duras negociações orçamentais da 

história da União Europeia e é nos ombros 

do governo polaco que recai a responsabi-

lidade de tudo fazer para reconciliar posi-

ções divergentes no Conselho e apresentar 

um projecto de regulamento susceptível de 

ser aprovado pelo Parlamento Europeu. 

Aguardo, igualmente, o contributo do 

Comité Económico e Social Europeu para 

as discussões sobre as próximas perspectivas 

fi nanceiras a fi m de tomar conhecimento 

das preocupações e expectativas da socie-

dade civil, incluindo dos parceiros sociais.

Numa altura de parcos recursos fi nan-

ceiros, os Estados-Membros apelam regu-

larmente à União Europeia para fazer mais 

em domínios como a energia, o ambiente, a 

migração ou a diplomacia, mas afi rmam ao 

mesmo tempo que querem um orçamento 

da União Europeia mais reduzido (e não 

será nos custos administrativos, que repre-

sentam apenas 5,8% do orçamento, que 

encontrarão formas de fazer economias 

signifi cativas). Resolver este cubo de Rubik 

orçamental será um dos principais desafi os 

da Presidência polaca.

Já estive em contacto com o primeiro-

ministro e a sua equipa e sei que estão à 

altura do desafi o. ●

A Presidência polaca da União Europeia 

será tudo menos um passeio calmo e tran-

quilo durante seis meses! Se pensarmos 

bem, o governo de Donald Tusk assume 

as rédeas da presidência rotativa numa 

altura em que vários Estados-Membros se 

deparam com as consequências de terem 

repetidamente dispendido mais do que 

aquilo que receberam ao longo de vários 

anos; numa altura em que a União Euro-

peia se questiona quanto aos controlos 

fronteiriços e ao seu papel no Mediterrâ-

neo e numa altura em que começa a «época 

orçamental»!

No que se refere ao orçamento, a Pre-

sidência polaca será posta à prova de ime-

diato, pois o Conselho está na iminência 

de adoptar a sua posição quanto ao orça-

mento da União Europeia para 2012. No 

final de Abril, a Comissão solicitou um 

aumento de 4,9%, sobretudo porque vários 

projectos fi nanciados pela União Europeia 

estão a chegar ao seu termo, pelo que, no 

próximo ano, a União terá de reembol-

sar os Estados-Membros que concluíram 

os seus projectos em domínios como as 

infra-estruturas, o emprego e o ambiente. 

Contudo, muitos Estados-Membros já afi r-

maram que não querem ver o orçamento 

da União aumentado desta forma. A Presi-

dência polaca terá de encontrar uma forma 

de acomodar as prioridades contraditórias 

dos Estados-Membros: muitos querem um 

aumento mínimo do orçamento desde que 

as respectivas regiões, empresas, meios cien-

tífi cos, ONG, etc., mantenham a sua parte 

do fi nanciamento comunitário!

Quase simultaneamente, a Presidência 

polaca enfrentará o pontapé de partida das 

negociações do próximo quadro finan-

ceiro. Que não haja ilusões: estas serão as 
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Valorizar o voluntariado

Mesa-redonda UE-China

O CESE encoraja diálogo aberto com a Índia

Sê voluntário! Faz a diferença. A 

segunda conferência temática da União 

Europeia no âmbito do Ano Europeu do 

Voluntariado (2011) realizou-se em 23 

e 24 de Maio de 2011 e teve um enorme 

sucesso.

O objectivo geral da conferência era 

reunir voluntários de toda a Europa e 

possibilitar a criação de redes, a partilha 

e a aprendizagem através da troca de 

Entre 9 e 12 de Maio, os membros da 

mesa-redonda UE-China reuniram-se 

em Xi’an para debater questões relacio-

nadas com o desenvolvimento regional 

inclusivo e a economia ecológica no 

contexto do desenvolvimento susten-

Uma delegação do CESE, 

liderada por Xavier Verbo-

ven, presidente do Comité de 

Acompanhamento UE-Índia, 

deslocou-se a este país numa 

missão que decorreu de 20 a 

25 de Março de 2011. A visita 

teve um duplo objectivo: dialo-

gar com várias partes interes-

sadas sobre a possibilidade de 

relançar a Mesa Redonda UE-

Índia e auscultar a sociedade 

civil indiana sobre as actuais 

negociações com vista à cele-

bração de um Acordo de Livre 

Comércio com a Índia. A dele-

gação do CESE reuniu-se com 

a delegação da União Europeia 

na Índia, câmaras de comércio, 

representantes da indústria, dos 

experiências na área do voluntariado. O 

CESE e a Comissão Europeia organiza-

ram em conjunto um seminário na sede 

do Comité sobre cidadania das empresas 

e voluntariado dos trabalhadores.

Em 2006, o CESE foi a primeira ins-

tituição a apresentar a ideia de um «ano 

europeu» consagrado ao voluntariado. 

Esta conferência é um marco importante 

deste «ano europeu» para o reconheci-

mento das competências e dos contri-

butos dos trabalhadores voluntários. O 

CESE tem dedicado atenção especial ao 

tema do voluntariado, considerando-o 

como um contributo indispensável para a 

sociedade. Na sua comunicação aos par-

ticipantes na conferência, o presidente 

do CESE, Staffan Nilsson, manifestou 

o seu agrado pelo facto de haver tantas 

pessoas interessadas em avaliar o papel 

do sector empresarial na promoção do 

voluntariado. No segundo dia da reunião 

tável, com base em relatórios apresen-

tados por ambas as partes. «Mesmo que 

não estejamos de acordo em todos os 

temas, podemos tentar compreender-

nos e aprender uns com os outros», 

afirmou o presidente do CESE, Sta-

tentável e, em particular, da sua dimensão 

social.

Um segundo desafi o é a ronda de dis-

cussões sobre o acordo de comércio livre 

entre a UE-Índia, que tem implicações 

económicas e sociais para os cidadãos 

deste país e a necessidade de, por um 

lado, se conhecer melhor uma economia 

que depende em 92% do sector informal 

(que não foi sufi cientemente analisado 

nos estudos de impacto realizados antes 

plenária, interveio igualmente na sessão 

de encerramento.

« […] o CESE ocupa uma boa posição 

para apoiar e debater o valor do volun-

tariado. No Comité Económico e Social 

Europeu, muitos membros representam 

organizações de voluntariado, a maior 

parte de nós realiza trabalho voluntário 

no Comité e todos nós estivemos envol-

vidos em actividades de voluntariado em 

determinada altura nas nossas vidas. O 

voluntariado é, provavelmente, o melhor 

exemplo de cidadania activa, além de ofe-

recer um sentimento positivo a quem o 

pratica. Mas talvez o mais importante 

sejam os benefícios que o voluntariado 

traz para a sociedade», Presidente Staff an 

Nilsson. (cc/mv) 

 

 

 

 ●

ffan Nilsson, no início da 

sua intervenção. O presi-

dente, que liderou a dele-

gação do CESE, apelou aos 

homólogos chineses para 

que se comprometessem a 

dialogar de forma aberta e 

franca e a trocar pontos de 

vista sobre questões econó-

micas e sociais difíceis a fi m 

de reforçar a compreensão 

mútua e assegurar uma coo-

peração mais intensa. Wang 

Gang, presidente do Conse-

lho Económico e Social da 

China, destacou o processo 

de reforma e de moderni-

zação do país, que reduziu 

em milhões o número de 

cidadãos a viver em condi-

do início das negociações) e, por outro, 

de dispor de um instrumento adequado 

para acompanhar tal acordo.

Os sindicatos, as organizações de 

empregadores e outros actores da socie-

dade civil têm um papel fundamental a 

desempenhar na resposta a estes desafi os, 

tanto na Europa como na Índia. (xv/as)

 

 

 ●

Notícias dos membros

Jillian van Turnhout, membro do CESE, 
a caminho do Senado irlandês

Tudo tem um lado positivo. Apesar de lamentar a recente saída da irlandesa 

Jillian van Turnhout, o CESE congratula-se com a sua nomeação para senadora 

no seu país de origem, felicitando-a e desejando-lhe muito sucesso na sua nova 

função no Seanad Éireann.

Jillian van Turnhout foi nomeada pelo Taoiseach, primeiro-ministro irlandês, 

pelo trabalho que realizou na Children’s Rights Alliance (Aliança dos Direitos 

da Criança). «Receber esta honra pelo meu trabalho na Aliança dos Direitos da 

Criança é uma realização profi ssional que muito me apraz. Acredito que a minha 

nomeação pode fazer, e fará com certeza, a diferença pela positiva», declarou.

Jillian van Turnhout foi vice-presidente do CESE, tendo sido membro activo 

do Comité (Grupo dos Interesses Diversos — Grupo III) nos últimos doze anos. 

O seu lugar como membro da Mesa foi ocupado por Padraig Walshe. (ail) 

 

 

 ●

CESE elabora quatro pareceres exploratórios a pedido da Presidência polaca

O CESE visto pelos membros polacos

Desafi os demográfi cos requerem soluções amplas e duráveis

No seu parecer sobre os futuros efeitos do envelhecimento da população no mercado de trabalho, elaborado 

por Wolfgang Greif (Grupo dos Trabalhadores, Áustria), o CESE manifesta cepticismo quanto a soluções 

fáceis como o aumento da idade legal de reforma ou a utilização de regimes de pensão por capitalização. 

Apela a que a União Europeia adopte, ao invés, uma política de crescimento bem defi nida e se concentre 

em alargar as oportunidades de emprego.

Na maioria dos Estados-Membros, a reserva de mão-de-obra disponível é amplamente sufi ciente e há 

estratégias de integração que podem limitar as futuras pressões fi nanceiras associadas ao envelhecimento 

da população.

Reforçar o sector agrícola nos países da Parceria Oriental

O relator do segundo parecer exploratório, Seppo Kallio (Finlândia, Grupo de Interesses Diversos), 

destaca a interacção entre a Parceria Oriental e a dimensão oriental das políticas da União Europeia. O 

CESE gostaria que a agricultura, a produção alimentar e a política agrícola tivessem maior destaque na 

estratégia de negociação da União Europeia com os países da Parceria Oriental, dada a sua importância 

para reforçar o desenvolvimento económico, social e regional.

Uma vez que os países da parceria têm tido difi culdades em cumprir os padrões e critérios das normas 

sanitárias e fi tossanitárias da União Europeia, o CESE propõe que as questões sanitárias e fi tossanitárias 

sejam incluídas como um novo ponto especial no âmbito da cooperação da Parceria Oriental.

Que futuro para os investimentos das empresas a favor do clima?

No pedido de elaboração deste terceiro parecer exploratório, o governo polaco convida o CESE a tratar 

a difícil questão do impacto da crise económica na capacidade de as empresas europeias realizarem 

investimentos adicionais a favor do clima.

No seu documento sobre a «Análise das opções para ir além do objectivo de 20% de redução das 

emissões de gases com efeito de estufa e avaliação do risco de fuga de carbono», a Comissão Europeia 

apresentou as várias opções para atingir a meta dos 30%. No entanto, o documento da Comissão não 

examina o impacto da crise nos investimentos “ecológicos” das empresas. Um grupo de estudo, que tem 

como relator Josef Zbořil (Grupo dos Empregadores, República Checa), está a dedicar-se a fundo a esta 

questão e espera-se que apresente um parecer em Outubro de 2011.

«União Europeia não dá prioridade sufi ciente à RTE-T nos novos Estados-Membros»

Um parecer elaborado pelo vice-presidente do CESE, Jacek Krawczyk (Grupo dos Empregadores, Poló-

nia), sobre o desenvolvimento sustentável da política europeia de transportes e da RTE-T, lamenta que a 

União Europeia não dê prioridade sufi ciente ao desenvolvimento de redes transeuropeias efi cientes nos 

Estados-Membros mais novos. Deve prestar-se especial atenção à chamada política de vizinhança, isto é, 

às ligações entre as partes oriental e meridional da União Europeia, concentrando a acção principalmente 

na rede, e não em projectos de infra-estruturas isolados. (mb/ma) 

 

 ●

Vamos comunicar 
com os jovens

Jovens desempregados 
na mira do CESE

Em Junho, o Comité organizou um 

evento «Agir a nível local» em Malta. 

Em conjunto com uma reunião do 

Grupo da Comunicação e uma reunião 

dos pontos de contacto para a comu-

nicação, os membros do CESE reuni-

ram-se com a sociedade civil maltesa 

para discutir a questão de promover 

a participação dos jovens no projecto 

europeu. Um locutor muito conhe-

cido em Malta, Andrew Azzopardi, foi 

o moderador do debate que se realizou 

na Casa da Europa, em La Valeta. A 

sala estava cheia e o evento pode ser 

seguido através do Facebook e do Twit-

ter. Os membros do CESE, incluindo os 

vice-presidentes Anna Maria Darma-

nin e Jacek Krawczyk, os membros do 

Grupo da Comunicação e os pontos de 

contacto para a comunicação tiveram 

a oportunidade de trocar pontos de 

vista e opiniões com jovens cidadãos 

da União Europeia.

Alguns Estados-Membros estão 

a sair-se bem no que toca a garantir 

elevadas taxas de emprego, incluindo 

entre os jovens. Mas o panorama varia 

Como combater na União Europeia as taxas 

de desemprego de 20% entre os jovens e 

ainda mais altas em alguns Estados-Mem-

bros? Em 6 de Junho, o CESE, em parceria 

com o Conselho Económico e Social espa-

nhol, organizou uma conferência sobre o 

desemprego juvenil em Madrid, para deba-

ter este tema tão premente. Em Espanha, a 

taxa de desemprego entre os jovens chega 

aos 40%. Esta tendência é uma das principais 

preocupações da geração mais jovem.

de país para país — em 

Espanha, o desemprego 

entre os jovens ascende 

a um nível dramático de 

45%.

A reunião em Malta 

abordou também a difícil 

questão do desinteresse 

cada vez maior pelo pro-

jecto europeu. A ideia da 

Europa enquanto projecto 

de paz pode já não moti-

var os jovens. É por esta razão que a 

União Europeia precisa de uma nova 

narrativa. Neste sentido, Claus Søren-

sen, diretor-geral para a Comunicação 

na Comissão Europeia, sugeriu uma 

Europa sustentável, ecológica, próspera 

e social, que permita aos jovens viver 

em liberdade, respirar ar puro, beber 

água limpa, alimentar-se com comida 

de boa qualidade e a preços acessíveis, 

viajar, trabalhar e estudar.

A União Europeia tem histórias 

de sucesso, como o programa Eras-

mus que, desde 1987, beneficiou 2,3 

milhões de estudantes. Desde o seu 

início, o CESE sempre apoiou este tipo 

de projectos. No parecer sobre a inicia-

tiva emblemática da estratégia «Europa 

2020, Juventude em movimento» e no 

parecer de 2009 sobre uma estratégia 

«União Europeia para a juventude», 

o CESE sublinhou a necessidade de 

desenvolver uma estratégia para a 

juventude não apenas para os jovens, 

mas com eles. (pln) 

 

 ●

O Observatório do Mercado de Traba-

lho do CESE esteve directamente envolvido 

nesta conferência de uma dia, presidida pelo 

seu presidente Krzysztof Pater (Grupo dos 

Interesses Diversos, Polónia). Houve mais de 

130 participantes nos debates. Os meios de 

comunicação espanhóis também estiveram 

presentes, transmitindo às suas audiências 

informação sobre a conferência.

A conferência arrancou com uma 

sessão de boas-vindas, em que participa-

ram Krzysztof Pater, Valeriano Gómez 

Sánchez, ministro do Trabalho e da Imi-

gração espanhol, e Marcos Peña Pinto, 

presidente do Conselho Económico e 

Social espanhol.

«Céu único europeu II»: Será apenas uma miragem?
Foi com um enorme 

sentimento de urgên-

cia que os principais 

intervenientes do 

sector da aviação 

participaram numa 

audição sobre a apli-

cação do «Céu único 

europeu II», organizada pelo Comité Económico e Social Euro-

peu (CESE). Dois anos após a sua adopção pelos legisladores da 

União Europeia, este pacote legislativo destinado a solucionar 

as falhas da aviação europeia continua por aplicar.

«Os atrasos e a congestão de tráfego aéreo na Europa são uma 

triste realidade que tem consequências negativas para os utentes 

do espaço aéreo, os reguladores e os aeroportos. Seria possível 

reduzir as emissões de CO
2
 em 12% por voo e, ao mesmo tempo, 

aumentar grandemente a efi ciência, segurança e capacidade se 

todos os envolvidos adoptassem os ambiciosos objectivos a favor 

de um futuro sustentável da gestão do tráfego aéreo europeu”, 

argumentou Jacek Krawczyk, vice-presidente do CESE e relator 

do parecer sobre o «Céu único europeu II».

Os participantes da audição assinalaram que a aplicação 

rápida e plena do segundo pacote do «Céu único europeu» 

impulsionaria a mobilidade, melhoraria o conforto no trans-

porte aéreo e aumentaria a competitividade da Europa. Sem 

estas reformas, a Europa não conseguirá manter a sua posição 

na corrida mundial rumo aos transportes sustentáveis e a uma 

economia hipocarbónica.

Assim, os participantes exortaram a Comissão Europeia a 

demonstrar, em todo o processo, a liderança necessária. «Insto a 

Comissão Europeia a fazer uso da sua posição de liderança para 

eliminar os vários obstáculos e problemas políticos existentes 

em toda a aplicação prática do ‘Céu único europeu’», declarou 

Stéphane Buff etaut, presidente da secção especializada de Trans-

portes, Energia, Infra-Estruturas e Sociedade da Informação.

Krzysztof Kapis, director no Ministério polaco de Infra-

Estruturas, salientou que a próxima Presidência polaca da União 

Europeia envidará esforços para garantir que a aplicação do «Céu 

único europeu»cumpra o ambicioso calendário estabelecido. 

Prevê-se que o mercado de aviação na Polónia seja dos que mais 

cresça nos próximos 20 anos: «Queremos estar preparados para 

esse aumento de tráfego», declarou.

Vários delegados da Agência Federal de Aviação dos Estados 

Unidos (FAA) estiveram presentes na audição e destacaram a 

importância de um ambiente seguro para os investidores de 

ambos os lados do Atlântico.

A audição no CESE reuniu reguladores do transporte aéreo, 

utentes do espaço aéreo, trabalhadores do sector dos transportes, 

operadores aeroportuários e prestadores de serviços de navega-

ção aérea, bem como representantes da Comissão Europeia, do 

Parlamento Europeu e da próxima Presidência polaca da União 

Europeia. O CESE deverá adoptar o seu parecer sobre o Céu 

Único Europeu II em Julho de 2011. (mb) 
 
 ●

A REUNIÃO PLENÁRIA EM POUCAS PALAVRAS
Sociedade civil pode dar ímpeto 
à Parceria Oriental

Em parecer elaborado por Gintaras Morkis (Grupo dos Empregado-

res, Lituânia), a Parceria Oriental é considerada como uma excelente 

oportunidade para alargar as redes existentes entre a União Europeia 

e países parceiros. O parecer foi adoptado na presença de Enikő 

Győri, ministro húngaro de Assuntos Europeus, que veio ao CESE 

debater os resultados da Presidência húngara. O CESE destaca o seu 

apoio à Parceria como uma necessidade estratégica e um investi-

mento político. Desejoso de dar o seu contributo para o êxito deste 

processo, o Comité apela ao reforço do diálogo entre os governos 

e a sociedade civil.

Os eventos recentes na região do Mediterrâneo comprovam 

que o contributo da sociedade civil é inestimável no progresso das 

sociedades, tanto em termos de reformas constitucionais como de 

desenvolvimento das instituições. É essencial melhorar o nível de 

diálogo no plano nacional. O CESE propõe a introdução de um meca-

nismo de consulta da sociedade civil em todos os países da Parceria 

Oriental, estabelecendo um diálogo em que participem organizações 

que refl ictam as condições 

específicas de cada país. 

O Comité está pronto 

a partilhar experiências 

com a sociedade civil dos 

países da Parceria Oriental 

e muito entusiástico ante 

esta perspectiva. (ma) ●

Estratégia para a integração dos Romes

No dia em que o Comissário Johannes Hahn, responsável pela Polí-

tica Regional, debateu com os membros do CESE a política de coe-

são, o Comité adoptou dois pareceres oportunos sobre a integração 

dos Romes. O CESE analisou a 

abordagem da União Europeia 

à integração dos Romes em 

dois pareceres elaborados por 

Ákos Topolánszky (Grupo de 

Interesses Diversos, Hungria) e 

Anne-Marie Sigmund (Grupo 

de Interesses Diversos, Áustria). 

Decidiu-se que, para corrigir esta 

difícil situação, a abordagem teria 

de consistir numa estratégia inte-

grada, coerente e coordenada a nível europeu, assim como num pro-

grama aplicado tanto a nível nacional, como local. Importa salientar 

que foi decidido que as futuras medidas deviam ser desenvolvidas em 

conjunto com os Romes e as organizações que os representam.

Embora se congratule com as intenções da Comissão, o CESE julga 

que a sua tão esperada estratégia não correspondeu às expectativas, 

podendo ter sido mais ambiciosa, mais específi ca e mais bem estru-

turada. Qualquer política deve ser reforçada pela participação de um 

amplo leque de representantes a todos os níveis do debate, incluindo 

a sociedade civil local, especialistas dos meios científi cos, parceiros 

sociais e sobretudo representantes e membros dos Romes. (ma) 

 ●

Reforçar a plataforma contra a pobreza

No âmbito da luta contra a pobreza e a exclusão social defi nida na 

estratégia «Europa 2020», a Comissão Europeia lançou uma comu-

nicação sobre a Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 

Social. O CESE analisou esta comunicação num parecer redigido 

por Maureen O’Neill (Grupo dos Interesses Diversos, Reino Unido) 

e propôs acções para cumprir a meta de redução da pobreza (redu-

ção de, pelo menos, 20 milhões de pessoas afectadas pela pobreza 

até 2020).

Responsabilidade e coerência são as palavras-chave nas reco-

mendações do CESE. A pobreza é considerada uma violação dos 

direitos humanos, pelo que os governos, os parceiros sociais e a 

sociedade civil têm de assumir responsabilidades partilhadas pela 

sua erradicação. Assim sendo, as medidas de austeridade não devem 

comprometer a luta contra a pobreza. Além disso, a participação da 

sociedade civil na plataforma tem de ser reforçada. O CESE apelou 

à coerência entre as medidas económicas, fi nanceiras, sociais e de 

emprego na estratégia «Europa 2020», salientando a necessidade de 

aumentar e simplifi car o fi nanciamento da União Europeia, parti-

cularmente os fundos sociais. (ma) 

 

 

 

 

 

 

 ●

«In Between. Austria Contemporary» no CESE

A exposição «In Between. Aus-

tria Contemporary» foi inaugu-

rada no CESE em parceria com 

o Ministério Federal da Educa-

ção, Arte e Cultura da Áustria. 

Esta exposição apresenta várias 

tendências da arte contemporâ-

nea austríaca, dando a conhecer 

melhor aos visitantes o pano-

rama artístico do país. Dezas-

sete obras de jovens artistas austríacos promissores puderam ser apreciadas por um 

público numeroso durante a exposição no CESE.

Entre os visitantes estavam vários funcionários ansiosos por conhecer e celebrar 

as obras expostas. Claudia Schmied, ministra federal da Educação, Arte e Cultura da 

República da Áustria e Staff an Nilsson, presidente do Comité Económico e Social 

Europeu estiveram presentes na inauguração. Entre os convidados estiveram ainda 

Androulla Vassiliou, comissária europeia para a Educação, Cultura, Multilinguismo 

e Juventude e Johannes Hahn, comissário europeu para a Política Regional. (ma) 

Para mais informações sobre a exposição, consulte: www.bmukk.gv.at. 

 

 

 ●

NOTÍCIAS BREVES

Entre os participantes, encontravam-

se Javier Ferrer Dufol, vice-presidente da 

CEOE (Confederação Espanhola de Orga-

nizações Empresariais), Paloma Lopez, 

secretária para o Emprego da CCOO (Con-

federação Sindical das Comissões Operárias) 

e Antonio Ferrer, secretário para a acção dos 

sindicatos da UGT (sindicato espanhol).

Os participantes concordaram em que 

era necessário envidar mais esforços na 

área da educação, formação e centros de 

emprego públicos e privados. Além disso, 

o crescimento económico tem de arrancar 

e é necessário rever o quadro regulamentar 

dos nossos mercados de trabalho, sem mais 

demoras. (ail) ●

«Come’N’Listen» — «Franz Liszt Superstar»

Em 15 de Junho, o Comité Económico e 

Social Europeu (CESE) realizou o espectá-

culo musical «Come’N’Listen» em celebração 

do 200.º aniversário do nascimento de Franz 

Liszt. O evento foi organizado no âmbito da 

Presidência húngara da União Europeia, 

tendo o discurso de abertura sido feito pelo 

presidente do CESE, Staff an Nilsson.

As interpretações da obra de Franz Liszt levaram os espectadores a fazer uma viagem musical 

no tempo e no espaço de regresso ao passado que foi também uma viagem pela Europa. Deram 

também a conhecer Franz Liszt — a sua vida, a sua música, as suas mulheres e a sua espiritu-

alidade. Estes quatro aspectos da vida de Franz Liszt foram apresentados por um conselheiro 

e uma funcionária do CESE, nomeadamente, Ákos Topolansky, membro húngaro, e Caroline 

Henault, do Serviço Médico do CESE.

Foram interpretadas composições e peças para piano representativas da obra de Franz Liszt 

pelo pianista ucraniano Dmytro Sukhovienko e por Hanna Bardos-Feltoronyi, mezzo-soprano 

de origem húngara.

O CESE pretende continuar a apostar na organização de espectáculos musicais, conside-

rando-os uma parte importante do seu programa cultural. A música é um elemento crucial do 

património cultural europeu que tem contribuído para a formação da identidade europeia. No 

programa «Come’N’Listen», são apresentados num contexto europeu compositores selecciona-

dos que deixaram a sua marca. Enquanto cidadãos europeus, as suas vidas e obras integram-se 

em tradições europeias e as suas composições musicais inspiraram gerações futuras. (sb) ●

mukk.

Necessidades reais dos 
cidadãos são o foco do CESE, 
não fazer política

Entrevista com Tomasz 
Jasiński (TJ), membro do 
Grupo dos Trabalhadores 
do CESE, conselheiro 
internacional da Aliança dos 
Sindicatos Polacos (OPZZ)

CESE Info: Qual foi o seu 
primeiro contacto com a 
União Europeia?

TJ: A primeira vez que lidei com 

assuntos relacionados com a 

União Europeia foi no âmbito do 

meu trabalho no Comité Consul-

tivo Misto UE-Polónia, entre 2001 

e 2004, como representante da Aliança dos Sindicatos Polacos (OPZZ). 

Foi uma experiência muito útil para mim, pois quando me tornei mem-

bro do CESE, não tive qualquer problema de adaptação.

CESE Info: Em poucas palavras, como explicaria aos 
cidadãos o papel desempenhado pelo CESE?

TJ: É a voz sociedade civil organizada. Não é uma voz política, mas 

transmite as necessidades reais dos cidadãos, que devem ser tomadas 

em consideração pelos responsáveis políticos a nível da União Europeia.

CESE Info: Ser membro do CESE infl uencia o seu 
trabalho diário na Polónia? Em que medida? Quais 
são os benefícios do CESE a nível nacional?

TJ: Há um grande número de viagens associadas ao meu trabalho para 

o CESE, o que evidentemente tem impacto quer no meu trabalho para 

a OPZZ, quer na minha vida privada. O aspecto mais construtivo e 

útil da minha actividade em Bruxelas é ter acesso à fase preliminar dos 

trabalhos empreendidos pela União Europeia. Desta forma, a Polónia 

pode preparar-se para possíveis mudanças e tomar uma posição com 

bastante mais antecedência. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Ser membro do CESE signifi ca 
trabalhar a horários longos e 
irregulares

Entrevista a Krzysztof Ostrowski 
(KO), membro do Grupo dos 
Empregadores do CESE, director 
do Gabinete de Intervenções do 
Business Centre Club.

CESE Info: Qual foi o seu 
primeiro contacto com a UE?

KO: O meu primeiro contacto foi 

enquanto turista, quando era estu-

dante. Fiquei muito impressionado 

com a facilidade com que se podia 

viajar entre Estados-Membros e acho 

que isso me ajudou na minha primeira 

experiência profi ssional com a União Europeia, enquanto membro de 

uma equipa que negociou um acordo com a União Europeia.

CESE Info: Em poucas palavras, como explicaria aos 
cidadãos o papel desempenhado pelo CESE?

KO: O CESE funciona como uma «ponte» entre as instituições euro-

peias e as organizações da sociedade civil nos Estados-Membros, e dá a 

todos a oportunidade de manifestarem, junto do nível europeu, todas 

as suas preocupações sobre questões económicas e sociais, bem como 

de proporem novas ideias e sugerirem melhorias à legislação europeia.

CESE Info: Ser membro do CESE infl uencia o seu 
trabalho diário na Polónia? Em que medida? Quais 
são os benefícios do CESE a nível nacional?

KO: O principal impacto foi no meu horário de trabalho, que se tornou 

muito irregular. Muitas vezes, o meu dia de trabalho começa às qua-

tro horas da manhã, quando tenho de apanhar um avião, e acabo por 

regressar à Polónia já muito tarde, ou ter de passar a noite em Bruxelas. 

Isso signifi ca que as questões urgentes relacionadas com o meu trabalho 

na Polónia têm de ser tratadas no avião de e para Bruxelas. Para ser 

membro do CESE, há que gostar de viajar e estar disposto a voar muito 

frequentemente e a visitar vários países.

A nível nacional, o maior benefício é a oportunidade que as empresas 

que fazem parte da nossa organização têm para partilharem as suas opi-

niões em relação à legislação europeia e receberem informações sobre os 

assuntos mais importantes que o CESE debate. Os pareceres do nosso 

comité sobre sectores específi cos do mercado, como a biomassa ou as 

TI, ajudam as empresas interessadas a levar estas informações em conta 

quando elaboram os seus planos empresariais. (mb/nk) 

 ●

Temos de ouvir 
atentamente a sociedade 
civil dos nossos países

Entrevista com Marzena 
Mendza-Drozd (MMD), 
membro do Grupo dos 
Interesses Diversos, vice-
presidente da Federação 
Nacional de ONG polacas

CESE Info: Que razões 
levaram a que se 
tornasse membro do 
CESE?

MMD: Tornei-me membro do 

CESE em 2004 por recomenda-

ção do fórum polaco de inicia-

tivas não governamentais, que, juntamente com outras organizações, 

começou a representar as ONG polacas em Bruxelas. Estive directamente 

envolvida nesses trabalhos, por isso o CESE não me era completamente 

desconhecido, se bem que, como é evidente, não estivesse totalmente a 

par de como funcionava na prática.

CESE Info: Em poucas palavras, como explicaria aos 
cidadãos o papel desempenhado pelo CESE?

MMD: Para ser totalmente honesta, eu diria que é uma organização 

bem pensada que, na prática, por uma série de razões, não aproveita ao 

máximo o seu potencial para representar os pontos de vista da sociedade 

civil. Evidentemente, as causas são múltiplas. Ao cabo de sete anos no 

CESE, acho que poderíamos e deveríamos ouvir mais atentamente as 

organizações nos Estados-Membros e ser mais vigorosos ao exprimir 

as nossas opiniões.

Ser membro do CESE infl uencia o seu trabalho diário 
na Polónia? Em que medida? Quais são os benefícios 
do CESE a nível nacional?

MMD: Ser membro do Comité infl uencia não só o meu trabalho na 

Polónia mas também a minha vida privada. Felizmente, hoje em dia, 

podem-se resolver muitas coisas em linha, mas interrogo-me muitas 

vezes como é que os nossos antecessores no CESE, há uns 30 anos, 

conseguiam dar conta do recado. Actualmente, enquanto membro da 

Federação Polaca de ONG, posso ajudar as ONG a prepararem-se para 

os desafi os que se avizinham, graças às informações actualizadas a que 

tenho acesso. (mb/nk) 

 

 

 

 ●

sindicatos e do sector informal, com ven-

dedores ambulantes, organismos euro-

peus e grupos de refl exão.

No fi nal chegou-se à conclusão de que 

é necessário realizar um debate e uma 

análise em profundidade para examinar 

alguns aspectos sobre os quais as partes 

têm uma perspectiva completamente 

diferente e que, por isso mesmo, entra-

vam as relações entre a União Europeia e 

a Índia. É o caso do desenvolvimento sus-

ções de pobreza. A declaração conjunta 

da nona mesa-redonda UE-China está 

disponível no sítio do CESE. (cc) 

 

 

 ●

Jillian van Turnhout

Delegação do CESE na mesa-redonda UE-China

Delegação do CESE na Índia

Enikő Győri, ministro húngaro dos 
Assuntos Europeus

Comissário Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Para mais informações ver: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Valorizar o voluntariado

Mesa-redonda UE-China

O CESE encoraja diálogo aberto com a Índia

Sê voluntário! Faz a diferença. A 

segunda conferência temática da União 

Europeia no âmbito do Ano Europeu do 

Voluntariado (2011) realizou-se em 23 

e 24 de Maio de 2011 e teve um enorme 

sucesso.

O objectivo geral da conferência era 

reunir voluntários de toda a Europa e 

possibilitar a criação de redes, a partilha 

e a aprendizagem através da troca de 

Entre 9 e 12 de Maio, os membros da 

mesa-redonda UE-China reuniram-se 

em Xi’an para debater questões relacio-

nadas com o desenvolvimento regional 

inclusivo e a economia ecológica no 

contexto do desenvolvimento susten-

Uma delegação do CESE, 

liderada por Xavier Verbo-

ven, presidente do Comité de 

Acompanhamento UE-Índia, 

deslocou-se a este país numa 

missão que decorreu de 20 a 

25 de Março de 2011. A visita 

teve um duplo objectivo: dialo-

gar com várias partes interes-

sadas sobre a possibilidade de 

relançar a Mesa Redonda UE-

Índia e auscultar a sociedade 

civil indiana sobre as actuais 

negociações com vista à cele-

bração de um Acordo de Livre 

Comércio com a Índia. A dele-

gação do CESE reuniu-se com 

a delegação da União Europeia 

na Índia, câmaras de comércio, 

representantes da indústria, dos 

experiências na área do voluntariado. O 

CESE e a Comissão Europeia organiza-

ram em conjunto um seminário na sede 

do Comité sobre cidadania das empresas 

e voluntariado dos trabalhadores.

Em 2006, o CESE foi a primeira ins-

tituição a apresentar a ideia de um «ano 

europeu» consagrado ao voluntariado. 

Esta conferência é um marco importante 

deste «ano europeu» para o reconheci-

mento das competências e dos contri-

butos dos trabalhadores voluntários. O 

CESE tem dedicado atenção especial ao 

tema do voluntariado, considerando-o 

como um contributo indispensável para a 

sociedade. Na sua comunicação aos par-

ticipantes na conferência, o presidente 

do CESE, Staffan Nilsson, manifestou 

o seu agrado pelo facto de haver tantas 

pessoas interessadas em avaliar o papel 

do sector empresarial na promoção do 

voluntariado. No segundo dia da reunião 

tável, com base em relatórios apresen-

tados por ambas as partes. «Mesmo que 

não estejamos de acordo em todos os 

temas, podemos tentar compreender-

nos e aprender uns com os outros», 

afirmou o presidente do CESE, Sta-

tentável e, em particular, da sua dimensão 

social.

Um segundo desafi o é a ronda de dis-

cussões sobre o acordo de comércio livre 

entre a UE-Índia, que tem implicações 

económicas e sociais para os cidadãos 

deste país e a necessidade de, por um 

lado, se conhecer melhor uma economia 

que depende em 92% do sector informal 

(que não foi sufi cientemente analisado 

nos estudos de impacto realizados antes 

plenária, interveio igualmente na sessão 

de encerramento.

« […] o CESE ocupa uma boa posição 

para apoiar e debater o valor do volun-

tariado. No Comité Económico e Social 

Europeu, muitos membros representam 

organizações de voluntariado, a maior 

parte de nós realiza trabalho voluntário 

no Comité e todos nós estivemos envol-

vidos em actividades de voluntariado em 

determinada altura nas nossas vidas. O 

voluntariado é, provavelmente, o melhor 

exemplo de cidadania activa, além de ofe-

recer um sentimento positivo a quem o 

pratica. Mas talvez o mais importante 

sejam os benefícios que o voluntariado 

traz para a sociedade», Presidente Staff an 

Nilsson. (cc/mv) 

 

 

 

 ●

ffan Nilsson, no início da 

sua intervenção. O presi-

dente, que liderou a dele-

gação do CESE, apelou aos 

homólogos chineses para 

que se comprometessem a 

dialogar de forma aberta e 

franca e a trocar pontos de 

vista sobre questões econó-

micas e sociais difíceis a fi m 

de reforçar a compreensão 

mútua e assegurar uma coo-

peração mais intensa. Wang 

Gang, presidente do Conse-

lho Económico e Social da 

China, destacou o processo 

de reforma e de moderni-

zação do país, que reduziu 

em milhões o número de 

cidadãos a viver em condi-

do início das negociações) e, por outro, 

de dispor de um instrumento adequado 

para acompanhar tal acordo.

Os sindicatos, as organizações de 

empregadores e outros actores da socie-

dade civil têm um papel fundamental a 

desempenhar na resposta a estes desafi os, 

tanto na Europa como na Índia. (xv/as)

 

 

 ●

Notícias dos membros

Jillian van Turnhout, membro do CESE, 
a caminho do Senado irlandês

Tudo tem um lado positivo. Apesar de lamentar a recente saída da irlandesa 

Jillian van Turnhout, o CESE congratula-se com a sua nomeação para senadora 

no seu país de origem, felicitando-a e desejando-lhe muito sucesso na sua nova 

função no Seanad Éireann.

Jillian van Turnhout foi nomeada pelo Taoiseach, primeiro-ministro irlandês, 

pelo trabalho que realizou na Children’s Rights Alliance (Aliança dos Direitos 

da Criança). «Receber esta honra pelo meu trabalho na Aliança dos Direitos da 

Criança é uma realização profi ssional que muito me apraz. Acredito que a minha 

nomeação pode fazer, e fará com certeza, a diferença pela positiva», declarou.

Jillian van Turnhout foi vice-presidente do CESE, tendo sido membro activo 

do Comité (Grupo dos Interesses Diversos — Grupo III) nos últimos doze anos. 

O seu lugar como membro da Mesa foi ocupado por Padraig Walshe. (ail) 

 

 

 ●

CESE elabora quatro pareceres exploratórios a pedido da Presidência polaca

O CESE visto pelos membros polacos

Desafi os demográfi cos requerem soluções amplas e duráveis

No seu parecer sobre os futuros efeitos do envelhecimento da população no mercado de trabalho, elaborado 

por Wolfgang Greif (Grupo dos Trabalhadores, Áustria), o CESE manifesta cepticismo quanto a soluções 

fáceis como o aumento da idade legal de reforma ou a utilização de regimes de pensão por capitalização. 

Apela a que a União Europeia adopte, ao invés, uma política de crescimento bem defi nida e se concentre 

em alargar as oportunidades de emprego.

Na maioria dos Estados-Membros, a reserva de mão-de-obra disponível é amplamente sufi ciente e há 

estratégias de integração que podem limitar as futuras pressões fi nanceiras associadas ao envelhecimento 

da população.

Reforçar o sector agrícola nos países da Parceria Oriental

O relator do segundo parecer exploratório, Seppo Kallio (Finlândia, Grupo de Interesses Diversos), 

destaca a interacção entre a Parceria Oriental e a dimensão oriental das políticas da União Europeia. O 

CESE gostaria que a agricultura, a produção alimentar e a política agrícola tivessem maior destaque na 

estratégia de negociação da União Europeia com os países da Parceria Oriental, dada a sua importância 

para reforçar o desenvolvimento económico, social e regional.

Uma vez que os países da parceria têm tido difi culdades em cumprir os padrões e critérios das normas 

sanitárias e fi tossanitárias da União Europeia, o CESE propõe que as questões sanitárias e fi tossanitárias 

sejam incluídas como um novo ponto especial no âmbito da cooperação da Parceria Oriental.

Que futuro para os investimentos das empresas a favor do clima?

No pedido de elaboração deste terceiro parecer exploratório, o governo polaco convida o CESE a tratar 

a difícil questão do impacto da crise económica na capacidade de as empresas europeias realizarem 

investimentos adicionais a favor do clima.

No seu documento sobre a «Análise das opções para ir além do objectivo de 20% de redução das 

emissões de gases com efeito de estufa e avaliação do risco de fuga de carbono», a Comissão Europeia 

apresentou as várias opções para atingir a meta dos 30%. No entanto, o documento da Comissão não 

examina o impacto da crise nos investimentos “ecológicos” das empresas. Um grupo de estudo, que tem 

como relator Josef Zbořil (Grupo dos Empregadores, República Checa), está a dedicar-se a fundo a esta 

questão e espera-se que apresente um parecer em Outubro de 2011.

«União Europeia não dá prioridade sufi ciente à RTE-T nos novos Estados-Membros»

Um parecer elaborado pelo vice-presidente do CESE, Jacek Krawczyk (Grupo dos Empregadores, Poló-

nia), sobre o desenvolvimento sustentável da política europeia de transportes e da RTE-T, lamenta que a 

União Europeia não dê prioridade sufi ciente ao desenvolvimento de redes transeuropeias efi cientes nos 

Estados-Membros mais novos. Deve prestar-se especial atenção à chamada política de vizinhança, isto é, 

às ligações entre as partes oriental e meridional da União Europeia, concentrando a acção principalmente 

na rede, e não em projectos de infra-estruturas isolados. (mb/ma) 

 

 ●

Vamos comunicar 
com os jovens

Jovens desempregados 
na mira do CESE

Em Junho, o Comité organizou um 

evento «Agir a nível local» em Malta. 

Em conjunto com uma reunião do 

Grupo da Comunicação e uma reunião 

dos pontos de contacto para a comu-

nicação, os membros do CESE reuni-

ram-se com a sociedade civil maltesa 

para discutir a questão de promover 

a participação dos jovens no projecto 

europeu. Um locutor muito conhe-

cido em Malta, Andrew Azzopardi, foi 

o moderador do debate que se realizou 

na Casa da Europa, em La Valeta. A 

sala estava cheia e o evento pode ser 

seguido através do Facebook e do Twit-

ter. Os membros do CESE, incluindo os 

vice-presidentes Anna Maria Darma-

nin e Jacek Krawczyk, os membros do 

Grupo da Comunicação e os pontos de 

contacto para a comunicação tiveram 

a oportunidade de trocar pontos de 

vista e opiniões com jovens cidadãos 

da União Europeia.

Alguns Estados-Membros estão 

a sair-se bem no que toca a garantir 

elevadas taxas de emprego, incluindo 

entre os jovens. Mas o panorama varia 

Como combater na União Europeia as taxas 

de desemprego de 20% entre os jovens e 

ainda mais altas em alguns Estados-Mem-

bros? Em 6 de Junho, o CESE, em parceria 

com o Conselho Económico e Social espa-

nhol, organizou uma conferência sobre o 

desemprego juvenil em Madrid, para deba-

ter este tema tão premente. Em Espanha, a 

taxa de desemprego entre os jovens chega 

aos 40%. Esta tendência é uma das principais 

preocupações da geração mais jovem.

de país para país — em 

Espanha, o desemprego 

entre os jovens ascende 

a um nível dramático de 

45%.

A reunião em Malta 

abordou também a difícil 

questão do desinteresse 

cada vez maior pelo pro-

jecto europeu. A ideia da 

Europa enquanto projecto 

de paz pode já não moti-

var os jovens. É por esta razão que a 

União Europeia precisa de uma nova 

narrativa. Neste sentido, Claus Søren-

sen, diretor-geral para a Comunicação 

na Comissão Europeia, sugeriu uma 

Europa sustentável, ecológica, próspera 

e social, que permita aos jovens viver 

em liberdade, respirar ar puro, beber 

água limpa, alimentar-se com comida 

de boa qualidade e a preços acessíveis, 

viajar, trabalhar e estudar.

A União Europeia tem histórias 

de sucesso, como o programa Eras-

mus que, desde 1987, beneficiou 2,3 

milhões de estudantes. Desde o seu 

início, o CESE sempre apoiou este tipo 

de projectos. No parecer sobre a inicia-

tiva emblemática da estratégia «Europa 

2020, Juventude em movimento» e no 

parecer de 2009 sobre uma estratégia 

«União Europeia para a juventude», 

o CESE sublinhou a necessidade de 

desenvolver uma estratégia para a 

juventude não apenas para os jovens, 

mas com eles. (pln) 

 

 ●

O Observatório do Mercado de Traba-

lho do CESE esteve directamente envolvido 

nesta conferência de uma dia, presidida pelo 

seu presidente Krzysztof Pater (Grupo dos 

Interesses Diversos, Polónia). Houve mais de 

130 participantes nos debates. Os meios de 

comunicação espanhóis também estiveram 

presentes, transmitindo às suas audiências 

informação sobre a conferência.

A conferência arrancou com uma 

sessão de boas-vindas, em que participa-

ram Krzysztof Pater, Valeriano Gómez 

Sánchez, ministro do Trabalho e da Imi-

gração espanhol, e Marcos Peña Pinto, 

presidente do Conselho Económico e 

Social espanhol.

«Céu único europeu II»: Será apenas uma miragem?
Foi com um enorme 

sentimento de urgên-

cia que os principais 

intervenientes do 

sector da aviação 

participaram numa 

audição sobre a apli-

cação do «Céu único 

europeu II», organizada pelo Comité Económico e Social Euro-

peu (CESE). Dois anos após a sua adopção pelos legisladores da 

União Europeia, este pacote legislativo destinado a solucionar 

as falhas da aviação europeia continua por aplicar.

«Os atrasos e a congestão de tráfego aéreo na Europa são uma 

triste realidade que tem consequências negativas para os utentes 

do espaço aéreo, os reguladores e os aeroportos. Seria possível 

reduzir as emissões de CO
2
 em 12% por voo e, ao mesmo tempo, 

aumentar grandemente a efi ciência, segurança e capacidade se 

todos os envolvidos adoptassem os ambiciosos objectivos a favor 

de um futuro sustentável da gestão do tráfego aéreo europeu”, 

argumentou Jacek Krawczyk, vice-presidente do CESE e relator 

do parecer sobre o «Céu único europeu II».

Os participantes da audição assinalaram que a aplicação 

rápida e plena do segundo pacote do «Céu único europeu» 

impulsionaria a mobilidade, melhoraria o conforto no trans-

porte aéreo e aumentaria a competitividade da Europa. Sem 

estas reformas, a Europa não conseguirá manter a sua posição 

na corrida mundial rumo aos transportes sustentáveis e a uma 

economia hipocarbónica.

Assim, os participantes exortaram a Comissão Europeia a 

demonstrar, em todo o processo, a liderança necessária. «Insto a 

Comissão Europeia a fazer uso da sua posição de liderança para 

eliminar os vários obstáculos e problemas políticos existentes 

em toda a aplicação prática do ‘Céu único europeu’», declarou 

Stéphane Buff etaut, presidente da secção especializada de Trans-

portes, Energia, Infra-Estruturas e Sociedade da Informação.

Krzysztof Kapis, director no Ministério polaco de Infra-

Estruturas, salientou que a próxima Presidência polaca da União 

Europeia envidará esforços para garantir que a aplicação do «Céu 

único europeu»cumpra o ambicioso calendário estabelecido. 

Prevê-se que o mercado de aviação na Polónia seja dos que mais 

cresça nos próximos 20 anos: «Queremos estar preparados para 

esse aumento de tráfego», declarou.

Vários delegados da Agência Federal de Aviação dos Estados 

Unidos (FAA) estiveram presentes na audição e destacaram a 

importância de um ambiente seguro para os investidores de 

ambos os lados do Atlântico.

A audição no CESE reuniu reguladores do transporte aéreo, 

utentes do espaço aéreo, trabalhadores do sector dos transportes, 

operadores aeroportuários e prestadores de serviços de navega-

ção aérea, bem como representantes da Comissão Europeia, do 

Parlamento Europeu e da próxima Presidência polaca da União 

Europeia. O CESE deverá adoptar o seu parecer sobre o Céu 

Único Europeu II em Julho de 2011. (mb) 
 
 ●

A REUNIÃO PLENÁRIA EM POUCAS PALAVRAS
Sociedade civil pode dar ímpeto 
à Parceria Oriental

Em parecer elaborado por Gintaras Morkis (Grupo dos Empregado-

res, Lituânia), a Parceria Oriental é considerada como uma excelente 

oportunidade para alargar as redes existentes entre a União Europeia 

e países parceiros. O parecer foi adoptado na presença de Enikő 

Győri, ministro húngaro de Assuntos Europeus, que veio ao CESE 

debater os resultados da Presidência húngara. O CESE destaca o seu 

apoio à Parceria como uma necessidade estratégica e um investi-

mento político. Desejoso de dar o seu contributo para o êxito deste 

processo, o Comité apela ao reforço do diálogo entre os governos 

e a sociedade civil.

Os eventos recentes na região do Mediterrâneo comprovam 

que o contributo da sociedade civil é inestimável no progresso das 

sociedades, tanto em termos de reformas constitucionais como de 

desenvolvimento das instituições. É essencial melhorar o nível de 

diálogo no plano nacional. O CESE propõe a introdução de um meca-

nismo de consulta da sociedade civil em todos os países da Parceria 

Oriental, estabelecendo um diálogo em que participem organizações 

que refl ictam as condições 

específicas de cada país. 

O Comité está pronto 

a partilhar experiências 

com a sociedade civil dos 

países da Parceria Oriental 

e muito entusiástico ante 

esta perspectiva. (ma) ●

Estratégia para a integração dos Romes

No dia em que o Comissário Johannes Hahn, responsável pela Polí-

tica Regional, debateu com os membros do CESE a política de coe-

são, o Comité adoptou dois pareceres oportunos sobre a integração 

dos Romes. O CESE analisou a 

abordagem da União Europeia 

à integração dos Romes em 

dois pareceres elaborados por 

Ákos Topolánszky (Grupo de 

Interesses Diversos, Hungria) e 

Anne-Marie Sigmund (Grupo 

de Interesses Diversos, Áustria). 

Decidiu-se que, para corrigir esta 

difícil situação, a abordagem teria 

de consistir numa estratégia inte-

grada, coerente e coordenada a nível europeu, assim como num pro-

grama aplicado tanto a nível nacional, como local. Importa salientar 

que foi decidido que as futuras medidas deviam ser desenvolvidas em 

conjunto com os Romes e as organizações que os representam.

Embora se congratule com as intenções da Comissão, o CESE julga 

que a sua tão esperada estratégia não correspondeu às expectativas, 

podendo ter sido mais ambiciosa, mais específi ca e mais bem estru-

turada. Qualquer política deve ser reforçada pela participação de um 

amplo leque de representantes a todos os níveis do debate, incluindo 

a sociedade civil local, especialistas dos meios científi cos, parceiros 

sociais e sobretudo representantes e membros dos Romes. (ma) 

 ●

Reforçar a plataforma contra a pobreza

No âmbito da luta contra a pobreza e a exclusão social defi nida na 

estratégia «Europa 2020», a Comissão Europeia lançou uma comu-

nicação sobre a Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 

Social. O CESE analisou esta comunicação num parecer redigido 

por Maureen O’Neill (Grupo dos Interesses Diversos, Reino Unido) 

e propôs acções para cumprir a meta de redução da pobreza (redu-

ção de, pelo menos, 20 milhões de pessoas afectadas pela pobreza 

até 2020).

Responsabilidade e coerência são as palavras-chave nas reco-

mendações do CESE. A pobreza é considerada uma violação dos 

direitos humanos, pelo que os governos, os parceiros sociais e a 

sociedade civil têm de assumir responsabilidades partilhadas pela 

sua erradicação. Assim sendo, as medidas de austeridade não devem 

comprometer a luta contra a pobreza. Além disso, a participação da 

sociedade civil na plataforma tem de ser reforçada. O CESE apelou 

à coerência entre as medidas económicas, fi nanceiras, sociais e de 

emprego na estratégia «Europa 2020», salientando a necessidade de 

aumentar e simplifi car o fi nanciamento da União Europeia, parti-

cularmente os fundos sociais. (ma) 

 

 

 

 

 

 

 ●

«In Between. Austria Contemporary» no CESE

A exposição «In Between. Aus-

tria Contemporary» foi inaugu-

rada no CESE em parceria com 

o Ministério Federal da Educa-

ção, Arte e Cultura da Áustria. 

Esta exposição apresenta várias 

tendências da arte contemporâ-

nea austríaca, dando a conhecer 

melhor aos visitantes o pano-

rama artístico do país. Dezas-

sete obras de jovens artistas austríacos promissores puderam ser apreciadas por um 

público numeroso durante a exposição no CESE.

Entre os visitantes estavam vários funcionários ansiosos por conhecer e celebrar 

as obras expostas. Claudia Schmied, ministra federal da Educação, Arte e Cultura da 

República da Áustria e Staff an Nilsson, presidente do Comité Económico e Social 

Europeu estiveram presentes na inauguração. Entre os convidados estiveram ainda 

Androulla Vassiliou, comissária europeia para a Educação, Cultura, Multilinguismo 

e Juventude e Johannes Hahn, comissário europeu para a Política Regional. (ma) 

Para mais informações sobre a exposição, consulte: www.bmukk.gv.at. 

 

 

 ●

NOTÍCIAS BREVES

Entre os participantes, encontravam-

se Javier Ferrer Dufol, vice-presidente da 

CEOE (Confederação Espanhola de Orga-

nizações Empresariais), Paloma Lopez, 

secretária para o Emprego da CCOO (Con-

federação Sindical das Comissões Operárias) 

e Antonio Ferrer, secretário para a acção dos 

sindicatos da UGT (sindicato espanhol).

Os participantes concordaram em que 

era necessário envidar mais esforços na 

área da educação, formação e centros de 

emprego públicos e privados. Além disso, 

o crescimento económico tem de arrancar 

e é necessário rever o quadro regulamentar 

dos nossos mercados de trabalho, sem mais 

demoras. (ail) ●

«Come’N’Listen» — «Franz Liszt Superstar»

Em 15 de Junho, o Comité Económico e 

Social Europeu (CESE) realizou o espectá-

culo musical «Come’N’Listen» em celebração 

do 200.º aniversário do nascimento de Franz 

Liszt. O evento foi organizado no âmbito da 

Presidência húngara da União Europeia, 

tendo o discurso de abertura sido feito pelo 

presidente do CESE, Staff an Nilsson.

As interpretações da obra de Franz Liszt levaram os espectadores a fazer uma viagem musical 

no tempo e no espaço de regresso ao passado que foi também uma viagem pela Europa. Deram 

também a conhecer Franz Liszt — a sua vida, a sua música, as suas mulheres e a sua espiritu-

alidade. Estes quatro aspectos da vida de Franz Liszt foram apresentados por um conselheiro 

e uma funcionária do CESE, nomeadamente, Ákos Topolansky, membro húngaro, e Caroline 

Henault, do Serviço Médico do CESE.

Foram interpretadas composições e peças para piano representativas da obra de Franz Liszt 

pelo pianista ucraniano Dmytro Sukhovienko e por Hanna Bardos-Feltoronyi, mezzo-soprano 

de origem húngara.

O CESE pretende continuar a apostar na organização de espectáculos musicais, conside-

rando-os uma parte importante do seu programa cultural. A música é um elemento crucial do 

património cultural europeu que tem contribuído para a formação da identidade europeia. No 

programa «Come’N’Listen», são apresentados num contexto europeu compositores selecciona-

dos que deixaram a sua marca. Enquanto cidadãos europeus, as suas vidas e obras integram-se 

em tradições europeias e as suas composições musicais inspiraram gerações futuras. (sb) ●

mukk.

Necessidades reais dos 
cidadãos são o foco do CESE, 
não fazer política

Entrevista com Tomasz 
Jasiński (TJ), membro do 
Grupo dos Trabalhadores 
do CESE, conselheiro 
internacional da Aliança dos 
Sindicatos Polacos (OPZZ)

CESE Info: Qual foi o seu 
primeiro contacto com a 
União Europeia?

TJ: A primeira vez que lidei com 

assuntos relacionados com a 

União Europeia foi no âmbito do 

meu trabalho no Comité Consul-

tivo Misto UE-Polónia, entre 2001 

e 2004, como representante da Aliança dos Sindicatos Polacos (OPZZ). 

Foi uma experiência muito útil para mim, pois quando me tornei mem-

bro do CESE, não tive qualquer problema de adaptação.

CESE Info: Em poucas palavras, como explicaria aos 
cidadãos o papel desempenhado pelo CESE?

TJ: É a voz sociedade civil organizada. Não é uma voz política, mas 

transmite as necessidades reais dos cidadãos, que devem ser tomadas 

em consideração pelos responsáveis políticos a nível da União Europeia.

CESE Info: Ser membro do CESE infl uencia o seu 
trabalho diário na Polónia? Em que medida? Quais 
são os benefícios do CESE a nível nacional?

TJ: Há um grande número de viagens associadas ao meu trabalho para 

o CESE, o que evidentemente tem impacto quer no meu trabalho para 

a OPZZ, quer na minha vida privada. O aspecto mais construtivo e 

útil da minha actividade em Bruxelas é ter acesso à fase preliminar dos 

trabalhos empreendidos pela União Europeia. Desta forma, a Polónia 

pode preparar-se para possíveis mudanças e tomar uma posição com 

bastante mais antecedência. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Ser membro do CESE signifi ca 
trabalhar a horários longos e 
irregulares

Entrevista a Krzysztof Ostrowski 
(KO), membro do Grupo dos 
Empregadores do CESE, director 
do Gabinete de Intervenções do 
Business Centre Club.

CESE Info: Qual foi o seu 
primeiro contacto com a UE?

KO: O meu primeiro contacto foi 

enquanto turista, quando era estu-

dante. Fiquei muito impressionado 

com a facilidade com que se podia 

viajar entre Estados-Membros e acho 

que isso me ajudou na minha primeira 

experiência profi ssional com a União Europeia, enquanto membro de 

uma equipa que negociou um acordo com a União Europeia.

CESE Info: Em poucas palavras, como explicaria aos 
cidadãos o papel desempenhado pelo CESE?

KO: O CESE funciona como uma «ponte» entre as instituições euro-

peias e as organizações da sociedade civil nos Estados-Membros, e dá a 

todos a oportunidade de manifestarem, junto do nível europeu, todas 

as suas preocupações sobre questões económicas e sociais, bem como 

de proporem novas ideias e sugerirem melhorias à legislação europeia.

CESE Info: Ser membro do CESE infl uencia o seu 
trabalho diário na Polónia? Em que medida? Quais 
são os benefícios do CESE a nível nacional?

KO: O principal impacto foi no meu horário de trabalho, que se tornou 

muito irregular. Muitas vezes, o meu dia de trabalho começa às qua-

tro horas da manhã, quando tenho de apanhar um avião, e acabo por 

regressar à Polónia já muito tarde, ou ter de passar a noite em Bruxelas. 

Isso signifi ca que as questões urgentes relacionadas com o meu trabalho 

na Polónia têm de ser tratadas no avião de e para Bruxelas. Para ser 

membro do CESE, há que gostar de viajar e estar disposto a voar muito 

frequentemente e a visitar vários países.

A nível nacional, o maior benefício é a oportunidade que as empresas 

que fazem parte da nossa organização têm para partilharem as suas opi-

niões em relação à legislação europeia e receberem informações sobre os 

assuntos mais importantes que o CESE debate. Os pareceres do nosso 

comité sobre sectores específi cos do mercado, como a biomassa ou as 

TI, ajudam as empresas interessadas a levar estas informações em conta 

quando elaboram os seus planos empresariais. (mb/nk) 

 ●

Temos de ouvir 
atentamente a sociedade 
civil dos nossos países

Entrevista com Marzena 
Mendza-Drozd (MMD), 
membro do Grupo dos 
Interesses Diversos, vice-
presidente da Federação 
Nacional de ONG polacas

CESE Info: Que razões 
levaram a que se 
tornasse membro do 
CESE?

MMD: Tornei-me membro do 

CESE em 2004 por recomenda-

ção do fórum polaco de inicia-

tivas não governamentais, que, juntamente com outras organizações, 

começou a representar as ONG polacas em Bruxelas. Estive directamente 

envolvida nesses trabalhos, por isso o CESE não me era completamente 

desconhecido, se bem que, como é evidente, não estivesse totalmente a 

par de como funcionava na prática.

CESE Info: Em poucas palavras, como explicaria aos 
cidadãos o papel desempenhado pelo CESE?

MMD: Para ser totalmente honesta, eu diria que é uma organização 

bem pensada que, na prática, por uma série de razões, não aproveita ao 

máximo o seu potencial para representar os pontos de vista da sociedade 

civil. Evidentemente, as causas são múltiplas. Ao cabo de sete anos no 

CESE, acho que poderíamos e deveríamos ouvir mais atentamente as 

organizações nos Estados-Membros e ser mais vigorosos ao exprimir 

as nossas opiniões.

Ser membro do CESE infl uencia o seu trabalho diário 
na Polónia? Em que medida? Quais são os benefícios 
do CESE a nível nacional?

MMD: Ser membro do Comité infl uencia não só o meu trabalho na 

Polónia mas também a minha vida privada. Felizmente, hoje em dia, 

podem-se resolver muitas coisas em linha, mas interrogo-me muitas 

vezes como é que os nossos antecessores no CESE, há uns 30 anos, 

conseguiam dar conta do recado. Actualmente, enquanto membro da 

Federação Polaca de ONG, posso ajudar as ONG a prepararem-se para 

os desafi os que se avizinham, graças às informações actualizadas a que 

tenho acesso. (mb/nk) 

 

 

 

 ●

sindicatos e do sector informal, com ven-

dedores ambulantes, organismos euro-

peus e grupos de refl exão.

No fi nal chegou-se à conclusão de que 

é necessário realizar um debate e uma 

análise em profundidade para examinar 

alguns aspectos sobre os quais as partes 

têm uma perspectiva completamente 

diferente e que, por isso mesmo, entra-

vam as relações entre a União Europeia e 

a Índia. É o caso do desenvolvimento sus-

ções de pobreza. A declaração conjunta 

da nona mesa-redonda UE-China está 

disponível no sítio do CESE. (cc) 

 

 

 ●

Jillian van Turnhout

Delegação do CESE na mesa-redonda UE-China

Delegação do CESE na Índia

Enikő Győri, ministro húngaro dos 
Assuntos Europeus

Comissário Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Para mais informações ver: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Entrevista com Jerzy Buzek (JB), presidente do Parlamento Europeu

CESE Info: Qual é a sua mensagem aos representantes da sociedade 
civil de toda a Europa? A cooperação entre os deputados europeus e 
os representantes da sociedade civil continuará a ser reforçada?

JB: Gostaria de voltar a sublinhar o papel da sociedade civil organizada na democracia. 

Pronunciei-me sobre este tema na abertura da Ágora dos Cidadãos, em Janeiro deste ano, e 

nas inúmeras ocasiões em que condenei os regimes do Norte de África e da Bielorrússia. Na 

altura, frisei a necessidade de reforçar o apoio às organizações da sociedade civil, posi-

ção que se refl ectiu em várias resoluções do Parlamento Europeu. Na União Europeia 

sabemos que sem sociedade civil não pode haver democracia.

Os membros do CESE são os porta-vozes da sociedade civil e representam impor-

tantes interesses sociais. Ajudam a lograr um diálogo genuíno entre a União Europeia 

e os cidadãos e promovem a União Europeia nos países de origem, sem o que não 

haveria vontade de uma maior integração. O Parlamento Europeu precisa de vós. Esta 

cooperação tem de continuar para benefício dos cidadãos da União Europeia. As nos-

sas experiências comuns serão úteis para os países que estão actualmente a enveredar 

pelo caminho da reforma democrática e para os que o vierem a fazer no futuro. Esta é 

a nossa grande conquista.

CESE Info: Quais são as suas expectativas para a Presidência 
polaca da União Europeia?

JB: Tenho dito muito vezes que a União Europeia conta com a Polónia para incutir na 

Europa um espírito novo e para ser uma fonte de inspiração através do seu empreende-

dorismo, abertura e entusiasmo. São estes os traços que distinguem a Polónia. Queremos 

que a Europa seja a economia mais competitiva do mundo. É por isso que me congratulo 

com os objectivos da Polónia para a Presidência: um orçamento efi caz e solidário, um 

mercado interno mais forte e uma valorização das potencialidades do capital humano.

Regozijo-me com o empenho da Polónia na política de vizinhança, incluindo a 

Parceria Oriental e a vizinhança meridional, graças à qual os nossos valores e a nossa 

mensagem estão a ser promovidos para lá das fronteiras europeias.

Enquanto presidente do Parlamento Europeu, conto com a boa colaboração entre 

o Parlamento e o Governo polaco, uma vez que, após a entrada em vigor do Tratado 

de Lisboa, nos cabe a nós decidir sobre a maior parte da legislação em conjunto com o 

Conselho da União Europeia. Também faço votos para que a Polónia consiga conciliar 

efectivamente os interesses dos Estados-Membros, o que não é fácil, sobretudo em 

tempos de crise. Desafi os não faltam, mas a Polónia tem dado sobejas provas de ser um 

membro da União Europeia efi caz e solidário, dotado de imenso potencial. (mb) 

 ●

EDITORIAL

EDITORIAL

Em busca de equilíbrio orçamental

Polónia trabalhará para uma Europa competitiva, segura e aberta 

Caro leitor,
A taxa de desemprego em Espanha é, neste momento, 
superior a 44% (de acordo com o Eurostat). Este é 
obviamente um número deprimente e a situação não é 
muito melhor nos outros países de UE. O desemprego 
entre os jovens está acima dos 20% em mais de metade 
dos Estados-Membros. Em todos os países da União 

Europeia para os quais há dados disponíveis, a taxa de desemprego entre os jovens 
é invariavelmente superior à taxa geral de desemprego.

O desemprego entre os jovens é um desperdício trágico de potencial, que não só 
prejudica o crescimento económico, mas tem também consequências graves para a 
coesão social no futuro. Além disso, o desemprego é um problema que diz respeito 
a toda a sociedade e que tem elevados custos individuais. De acordo com Danny 
Dorling, professor de Geografi a Humana na Universidade de Sheffi  eld, difi cilmente 
há algo de tão prejudicial para a juventude como o desemprego, uma vez que deixa 
uma cicatriz duradoura e poderá ter efeitos a longo prazo, como por exemplo, um 
elevado risco de desemprego no futuro e rendimentos ao longo da vida mais baixos.

O CESE organizou recentemente uma série de eventos, especialmente em 
Espanha e Malta (sobre os quais poderá encontrar informação neste número), onde 
se enfrentou este problema de forma directa. Consideramos que não existe apenas 
uma solução miraculosa para o problema e que há que actuar em diversas áreas ao 
mesmo tempo.

Em primeiro lugar, temos de relançar um crescimento económico que 
permita criar postos de trabalho. O crescimento económico aumentará também 
as perspectivas de emprego para os jovens. Em segundo lugar, há que combater 
o problema do abandono escolar precoce e acabar com o desfasamento entre a 
educação e as necessidades do mercado de trabalho. Neste contexto, a educação 
informal é muito importante. Em terceiro lugar, o quadro regulamentar dos 
nossos mercados de trabalho tem de ser reconsiderado no espírito dos princípios 
da fl exigurança. Temos de oferecer aos jovens perspectivas claras de conversão dos 
seus contratos a tempo parcial ou a tempo inteiro, após algum tempo e com base 
em condições bem defi nidas, em contratos sem termo, a tempo inteiro. Os jovens 
deverão ter a perspectiva clara de alcançar uma situação mais estável.

Por último, é necessário examinar os centros de emprego. A intervenção precoce 
sempre que um jovem está em perigo de perder o seu emprego é importante, tal 
como o é também o conceito de emprego subsidiado para grupos vulneráveis que 
tenham difi culdade em aceder ao mercado de trabalho normal, particularmente os 
jovens com poucas ou nenhumas qualifi cações. Uma medida que serve de exemplo 
é o «mecanismo de garantia para a juventude», previsto na iniciativa Juventude em 
Movimento, segundo o qual os Estados-Membros são encorajados a assegurar que 
os jovens conseguem um emprego, formação adicional ou experiência de trabalho 
no espaço de seis meses após terminarem os seus estudos.

Anna Maria Darmanin
Vice-presidente

Caro leitor,
Como vice-presidente do CESE, cidadão europeu e 
polaco, aguardo com expectativa a primeira Presidência 
da Polónia no Conselho da União Europeia.

Congratulo-me com a decisão da Polónia de agir 
de forma decisiva em prol do crescimento e de não se 

preocupar apenas com o pagamento das dívidas da União Europeia que, ainda 
que importante, não garantirá por si só um crescimento sólido. Diagnosticámos as 
causas profundas da crise e é agora chegado o momento de enfrentarmos o futuro 
e de formularmos estratégias sólidas para manter o crescimento, assegurando ao 
mesmo tempo a competitividade da Europa.

Espero verdadeiramente que a Presidência polaca realize progressos numa 
série de áreas cruciais como, por exemplo, o mercado único, cuja realização plena 
impulsionaria o crescimento económico. Da mesma forma, um orçamento da 
União Europeia ambicioso aumentaria o potencial económico da Europa. Confi o 
em que a Presidência polaca tornará esta ideia clara nas próximas negociações 
orçamentais sobre as futuras perspectivas fi nanceiras.

Em antecipação destas negociações, o CESE destacou desde já que é preciso 
abandonar o princípio da «contrapartida justa», que é contrário aos valores da 
solidariedade e do benefício mútuo que estão na base da integração europeia. 
O Comité apoia o princípio de direccionar os recursos próprios da União 
Europeia para o seu orçamento, substituindo assim as contribuições nacionais. 
As modalidades de fi nanciamento do orçamento da União Europeia refl ectem de 
forma clara o nível de progressão da integração europeia.

Nos últimos dois anos, o Comité tem apelado insistentemente a que seja 
atribuído à sociedade civil um papel mais importante na aplicação da legislação de 
inspiração europeia e na promoção da integração económica nos países abrangidos 
pela iniciativa da Parceria Oriental. É por esta razão que constato com prazer que 
a Parceria Oriental, em parte renegada para segundo plano nos últimos tempos, 
ocupa um lugar importante na agenda da Presidência. Os acontecimentos recentes 
no sul do Mediterrâneo demonstraram que a estabilidade nos países vizinhos é 
importante a vários níveis e não apenas no que respeita ao comércio ou à segurança 
do abastecimento energético.

Neste contexto, a revolução pacífi ca da Polónia contra o comunismo em 1989 
e o êxito da sua transição podem servir de exemplo para promover a democracia 
no mundo árabe. Tal como na Polónia no passado, os acontecimentos no mundo 
árabe demonstram o papel fulcral da sociedade civil para fazer História; com 
letra maiúscula. É com alegria e orgulho que reconheço que a sociedade civil, 
representada pelo CESE a nível da União Europeia, está preparada e pronta para 
ajudar a Presidência polaca a alcançar os seus objectivos, tão ambiciosos quanto 
relevantes.

Jacek Krawczyk
Vice-presidente

20 de Julho de 2011
em Varsóvia, Polónia: 
conferência de seguimento 
sobre o parecer do CESE 
«Desenvolvimento sustentável 
da política de transportes da 
UE e da RTE-T», co-organizada 
pelo Ministério polaco de Infra-
Estruturas

13 de Setembro de 2011
no CESE, em Bruxelas: reunião 
do Comité de Pilotagem para a 
estratégia «Europa 2020», com os 
representantes nacionais dos CES

21 e 22 de Setembro de 2011
 no CESE, em Bruxelas: entrega 
dos prémios «EESC Design Eleven» 
e inauguração da exposição

NESTA EDIÇÃO
Ano Europeu do Voluntariado: 
Valorizar o voluntariado

Presidência polaca: Mikołaj 
Dowgielewicz: «Polónia 
trabalhará para uma Europa 
competitiva, segura e aberta»

CESE elabora quatro pareceres 
exploratórios a pedido da 
Presidência polaca

Jovens desempregados na mira 
do CESE

 «Workshop» UE-Rússia: dar 
força à sociedade civil em busca 
da sustentabilidade
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A reapreciação do orçamento da União 

Europeia tem lugar num momento de 

grande incerteza fi nanceira em todo o 

continente. O CESE publicou as suas 

recomendações num parecer elaborado 

por Henri Malosse (Grupo dos Emprega-

dores, França) e Gérard Dantin (Grupo 

dos Trabalhadores, França). Devido à 

crise económica e fi nanceira e aos défi ces 

crescentes na maioria dos Estados-Mem-

bros, considera-se que a União Europeia 

não tem actualmente ao seu dispor meios 

orçamentais que lhe permitam levar a 

A principal missão de que a Presidência polaca se incumbiu consiste em reforçar o crescimento 

económico e reconquistar a confi ança dos cidadãos. A Europa aprendeu as lições da crise e 

reformou o seu pilar económico. Deve agora agir com fi rmeza em prol do crescimento e de 

uma economia competitiva. Para tal, a Polónia apostará acima de tudo em alargar e aprofundar 

o mercado único europeu, em promover a política de investimento e em reforçar o capital 

intelectual. Todas estas medidas decorrem da primeira prioridade da Presidência polaca: «Uma 

integração europeia fonte de crescimento». Para podermos concretizar efi cazmente as nossas 

ambições neste domínio, que também inclui políticas activas de emprego, damos a maior 

importância às recomendações que solicitámos ao Comité Económico e Social Europeu.

«Uma Europa segura» constitui a segunda questão que pretendemos abordar. Este aspecto 

abrange tanto a segurança energética — uma causa que a Polónia tem vindo a defender na 

União Europeia há vários anos — como a segurança alimentar e o reforço da política europeia 

de segurança e de defesa. É nossa ambição consolidar a posição da União Europeia na cena 

mundial, tomando todas as medidas necessárias para a consecução de tal objectivo.

Uma Europa que tira partido da abertura é a terceira e a mais vasta das grandes prioridades 

da Presidência polaca da União Europeia. Queremos fazer entrar a Croácia na União Europeia e apoiar o processo de adesão de 

outros países. Pretendemos também aprofundar a Parceria Oriental, que coloca a Ucrânia, a Bielorrússia, a Moldávia, o Azerbaijão, 

a Arménia e a Geórgia na órbita da União Europeia. Envidaremos esforços, no âmbito desta parceria, para concluir acordos de 

associação e para criar zonas de comércio livre. Neste contexto, o CESE está a elaborar para a Presidência polaca um parecer sobre 

a interacção entre a Parceria Oriental e a dimensão oriental das políticas da União Europeia.

O exercício da Presidência não passa apenas por planear o futuro mas, antes de mais, por reagir de forma adequada ao presente. 

Neste aspecto, acompanharemos atentamente a evolução da situação nos vizinhos meridionais da União Europeia e apoiaremos acções 

destinadas a estabelecer novas relações entre a União Europeia e o mundo árabe. Pretendemos também delinear uma estratégia global 

de acção em prol da democratização e da criação de estruturas de Estado modernas nos países desta região.

Em suma, a Presidência polaca deseja construir uma Europa forte no plano económico, a fi m de poder enfrentar o futuro com 

confi ança e de elevar o moral dos cidadãos europeus. É evidente que nada disto é possível sem a participação activa da sociedade 

civil, representada a nível europeu pelo Comité Económico e Social Europeu. 

 ●

Mikołaj Dowgielewicz, secretário de Estado dos Assuntos Europeus e da Política Europeia no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia.

cabo uma estratégia política e cumprir 

os compromissos que assumiu com o 

novo Tratado de Lisboa. Consequen-

temente, é necessário um «orçamento 

inteligente» que dote a União Europeia 

dos meios para atingir os seus objectivos, 

sem aumentar a carga fi scal que impende 

sobre os cidadãos e as empresas a nível 

europeu.

O conceito da «contrapartida justa» 

deve ser arredado, pois é contrário aos 

valores de solidariedade e benefício 

mútuo subjacentes à integração europeia. 

Ao invés, importa aplicar o princípio da 

subsidiariedade que defende que as ques-

tões devem ser tratadas pela autoridade 

mais descentralizada e mais próxima do 

cidadão. O CESE é a favor da proposta da 

Comissão Europeia de utilizar recursos 

próprios, que podem ser estabelecidos ex 

nihilo ou substituir impostos nacionais. 

Deve haver uma complementaridade 

entre os orçamentos nacionais e euro-

peus para maximizar as possibilidades 

de a União Europeia alcançar os seus 

objectivos políticos.

Para um orçamento bem-sucedido, 

é essencial ganhar a batalha da opinião 

pública. Sublinhar os custos da não-

Europa seria uma das formas mais efi -

cazes de conseguir o apoio do público. 

Daí que, na sequência da iniciativa do 

Parlamento Europeu, o CESE pretenda 

que sejam realizados e publicados estu-

dos sobre os custos da não-Europa, no 

intuito de evidenciar as duplicações de 

esforços nos orçamentos nacionais. O 

Comité empenhar-se-ia nestes estudos e 

forneceria material promocional adicio-

nal para os cidadãos europeus. (ma) 

 

 ●

NOTÍCIAS BREVES

IN MEMORIAM

CESE no G20: soluções globais para 
a volatilidade dos preços

Os ministros da Agricultura do G20 reu-

niram-se em Paris, em 22 e 23 de Junho, 

para examinar a evolução dos mercados 

agrícolas mundiais e as negociações 

comerciais conexas. A França, país que 

preside actualmente ao G20, fez da 

segurança alimentar uma das suas prin-

cipais prioridades políticas e solicitou ao 

CESE que manifestasse as suas opiniões 

antes da reunião de Junho. As questões 

da segurança alimentar são igualmente 

importantes para as políticas agrícola, 

comercial e de desenvolvimento elabo-

radas pela União Europeia.

Para lançar as bases da posição que o 

CESE assumirá, o Comité realizou, em 

23 de Maio, uma conferência sobre «Ali-

mentação para todos — Para um pacto 

global». Representantes das 

Nações Unidas, da FAO, do 

G20 e da União Europeia, 

entre outros, reuniram-se 

em Bruxelas para trocar 

ideias sobre como combater 

a crise agrícola a nível mun-

dial. A conferência reuniu 

líderes e peritos de alto nível 

com o objectivo de preparar 

recomendações da União 

Europeia a apresentar na 

reunião dos ministros da 

Agricultura do G20 de 22 e 23 de Junho.

«ão nos podemos permitir uma nova 

crise agrícola nos mercados mundiais. A 

especulação descontrolada tem efeitos 

devastadores para os países em desenvol-

vimento, provoca carências alimentares e 

empobrece os nossos agricultores. Temos 

de a deter e a União Europeia está deter-

minada a fazer isso mesmo» declarou 

Staff an Nilsson, presidente do Comité 

Económico e Social Europeu, que pre-

sidiu à conferência.

As ideias concretas debatidas e acor-

dadas em Paris em 22 e 23 de Junho, no 

seguimento da proposta que o CESE 

apresentou à Presidência francesa, 

abrangem seis pilares: promoção da 

agricultura sustentável, papel crucial 

da sociedade civil, reconhecimento do 

direito à alimentação, necessidade de 

garantir a coerência política, melhoria do 

funcionamento dos mercados agrícolas e 

protecção dos mais vulneráveis.

Além disso, o CESE encorajou viva-

mente uma melhor coordenação e 

cooperação entre as organizações inter-

nacionais, sobretudo, uma maior coe-

rência nas iniciativas que empreendem, 

e destacou a necessidade de facilitar o 

acesso dos agricultores, incluindo os 

pequenos agricultores, a fi nanciamento 

internacional e europeu, bem como de 

assegurar às mulheres um acesso igual e 

livre aos recursos produtivos. (ail)

As conclusões da conferência «Ali-

mentação para todos» estão disponíveis 

no seguinte sítio web:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/. 
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União Europeia conta com a Polónia 
para trazer novo ímpeto à Europa

«Workshop» UE-Rússia

Em 28 de Junho, realizou-se em Bruxelas um «workshop» con-

junto do CESE e da Câmara Civil Russa. Esta foi a quarta vez que 

as duas instituições se reuniram. Desta feita, o principal assunto 

em foco foi o progresso em direcção a economias mais ecoló-

gicas. O debate, que teve lugar no contexto da conferência das 

Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável a realizar 

no próximo ano no Rio de Janeiro, é uma grande oportunidade 

para demonstrar até que ponto as sociedades civis da União 

Europeia e da Rússia estão em acordo.

Antecipando a conferência da ONU, os participantes deste 

workshop enviaram uma mensagem resoluta, apelando a que 

as questões ambientais sejam mais tidas em conta durante a 

elaboração das políticas nacionais. Além disso, destacaram a 

importância de incluir a sociedade civil organizada na elaboração 

dessas políticas ambientais sustentáveis. Os participantes deba-

teram também outras questões de grande importância, como as 

migrações e o papel da sociedade civil na parceria UE-Rússia em 

prol da modernização.

Para mais informações e para consultar as conclusões 

do «workshop», ver: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

fr.eastern-neighbours-and-russia. (ti) 

 

 ●

Visita do Comité Consultivo do Espaço 
Económico Europeu à Estónia

O Comité Consultivo do Espaço Eco-

nómico Europeu (CC-EEE) realizou 

a décima nona reunião em Tartu, na 

Estónia, no seguimento da proposta 

elaborada pela sua mesa. A reunião teve 

lugar em 12 e 13 de Maio e incluiu duas 

visitas, uma ao centro de reabilitação da 

Fundação Agrenska Estónia para crian-

ças com defi ciência e suas famílias e outra 

ao parque científi co de Tartu.

Na reunião, debateu-se o Acordo 

sobre o Espaço Económico Europeu e 

estiveram presentes Lars Erik Nordga-

ard, director do Secretariado da EFTA, 

e Per Sanderud, presidente do Órgão de 

Fiscalização da EFTA. A adesão da Islân-

dia à União Europeia esteve também na 

ordem do dia.

Os membros do CC-EEE debateram 

ainda duas resoluções sobre o Acto para 

o Mercado Único e um documento de 

trabalho sobre a governação económica 

europeia. Raul Eamets, da Universidade 

de Tartu, fez uma apresentação detalhada 

sobre a situação económica e a disciplina 

orçamental e analisou as medidas pro-

postas para ajudar a zona euro.

A necessidade de generalizar mais o 

conhecimento sobre tecnologias de efi -

ciência energética e de aumentar a sua 

utilização foram os temas destacados 

numa nova resolução e num relatório 

sobre a inovação no domínio da ener-

gia, que apelavam também ao aumento 

do investimento em I&D, especialmente 

por parte do sector privado. Este é um 

domínio em que a Europa está a perder 

terreno e em que não há empresas euro-

peias activas, o que é preocupante.

Depois das reuniões, os participan-

tes visitaram o centro de reabilitação da 

Fundação Agrenska Estónia para crian-

ças com defi ciência e suas famílias, em 

Tammistu. O co-presidente do CC-EEE, 

Meelis Joost, explicou o objectivo e as 

actividades da cooperação permanente 

entre a Estónia e a Suécia, iniciada em 

2003. Acima de tudo, a visita foi uma 

oportunidade de conhecer o investi-

mento realizado pelo mecanismo fi nan-

ceiro norueguês/EEE, que financiou a 

criação de uma cozinha-ateliê para jovens 

adultos com defi ciência a fi m de apren-

derem a cozinhar, servir comida, planear 

menus, etc.

A segunda visita foi ao parque cien-

tífico de Tartu, onde o grupo ficou a 

conhecer o número e o tipo de empresas, 

já estabelecidas ou em fase de arranque, 

que recorrem aos seus serviços. O par-

que científi co de Tartu criou laboratórios 

para ajudar estas empresas a desenvolve-

rem produtos. (mj) ●

Reunião plenária do Fórum Europeu da Energia Nuclear

Na última reunião plenária do Fórum Europeu da Energia Nuclear (FEEN), que se 

realizou em 19 e 20 de Maio de 2011, em Praga, Richard Adams foi nomeado presidente 

do Grupo de Estudo do FEEN para a Transparência, sucedendo a János Tóth, o antigo 

presidente da secção TEN, cuja ausência é muito sentida.

O FEEN é uma plataforma única para um debate amplo, livre de tabus, sobre questões 

relacionadas com a transparência e com as oportunidades e os riscos da energia nuclear. 

Em 2009 o tema foi 1A opinião da sociedade civil europeia sobre a energia nuclear» e, 

em 2010, a «Energia nuclear, oportunidades e riscos: pontos de vista da sociedade civil 

europeia e das partes interessadas».

O futuro da energia com baixas emissões de carbono é um tema de grande interesse 

para todos os Estados-Membros e o Comité prevê que as partes interessadas contri-

buam mais para a segurança nuclear, em Novembro de 2011, e para a futura geração 

de combinação energética com emissões baixas de carbono, em 2012. (ak) ●

Educação fi nanceira e consumo responsável de produtos 
fi nanceiros (ECO/297)

Num contexto de crescente sofi sticação e opacidade do sistema fi nanceiro, a educação 

fi nanceira é essencial para um consumo responsável de produtos fi nanceiros.

As estratégias e iniciativas lançadas pela Comissão Europeia e pela OCDE para col-

matar as carências do sistema fi nanceiro devem ser acompanhadas de um compromisso 

claro por parte do sector fi nanceiro. A aplicação correcta de novas regras contribuirá 

também para que os produtos fi nanceiros sejam mais transparentes.

A educação fi nanceira deve ser concebida como uma política integral, presente ao 

longo do ciclo de vida, incorporada nos programas de ensino do sistema educativo e 

prosseguida no reforço das capacidades e na reciclagem dos trabalhadores. Deverá, 

também, encorajar a inclusão fi nanceira e fomentar uma poupança consciente. (ctp)

 

 ●

Membros húngaros e eslovenos encontram-se com os meios de comunicação nacionais
Em 15 e 16 de Junho realizaram-se duas reuniões entre membros do 

CESE e jornalistas da Hungria e da Eslovénia, respectivamente, nas 

instalações do Comité das Regiões. Convidados por Kinga Joó, membro 

húngaro do CESE do grupo Interesses Diversos, os jornalistas tiveram 

também oportunidade de assistir às sessões plenárias e obter informa-

ção em primeira mão sobre o papel do Comité e seu funcionamento.

Anna Maria Darmanin, vice-presidente, organizou um almoço de 

imprensa, tendo aproveitado a oportunidade para apresentar os traba-

lhos do Comité e conhecer pessoalmente os jornalistas. Esta iniciativa 

faz parte de uma série de reuniões informais organizadas pela vice-

presidente, que têm por objectivo ajudar os membros e os jornalistas a 

relacionarem-se directamente e facilitar a troca de pontos de vista entre 

si, num ambiente informal. (ail) ●

Tributo a Zenonas Rokus Rudzikas

A notícia da súbita e inesperada morte do nosso querido colega 

e amigo, Zenonas Rudzikas, aos 71 anos, deixou-nos a todos em 

profundo choque. Zenonas era um homem excepcional que mar-

cou profundamente os nossos corações e espíritos, assim como a 

comunidade científi ca. O seu extraordinário intelecto escondia-se 

atrás de uma personalidade calma e humilde que completava o seu 

lado intelectual. Era membro activo do CESE em representação 

da Lituânia desde 2006 e os seus contributos para a actividade do 

Comité foram muitos, incluindo o seu valioso trabalho enquanto 

membro das secções NAT, REX e TEN.

Além do trabalho e tempo despendido no CESE, Zenonas Rudzikas viveu uma 

vida académica frutuosa, tendo sido presidente da Academia das Ciências da Lituânia. 

Desfrutou de grande êxito na área da ciência e era um reconhecido especialista em 

espectroscopia nuclear, bem como um perito do mais alto renome em física teórica 

na Lituânia, tendo ganho numerosos prémios pelas suas investigações e descobertas. 

Este extraordinário físico teórico e homem muito apreciado foi distinguido por dois 

colegas que deram o seu nome a um asteróide da cintura principal: o «167960 Rudzikas».

Zenonas Rudzikas não era apenas um cientista brilhante e muito respeitado, mas 

também um homem modesto e sociável e um cidadão europeu convicto. Este facto 

torna-se evidente quando constatamos que ele foi um dos fundadores do Conselho 

Económico e Social da Lituânia.

Todos os que tiveram o privilégio de conhecer e de trabalhar com Zenonas Rokus 

Rudzikas, aqui no CESE e não só, sentirão, com certeza, a falta do seu grande entusiasmo 

e das suas capacidades intelectuais e humanas fora do comum.

Luca Jahier
Presidente do Grupo dos Interesses Diversos
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Aguardam-nos as mais duras negociações orçamentais da União Europeia
mais duras negociações orçamentais da 

história da União Europeia e é nos ombros 

do governo polaco que recai a responsabi-

lidade de tudo fazer para reconciliar posi-

ções divergentes no Conselho e apresentar 

um projecto de regulamento susceptível de 

ser aprovado pelo Parlamento Europeu. 

Aguardo, igualmente, o contributo do 

Comité Económico e Social Europeu para 

as discussões sobre as próximas perspectivas 

fi nanceiras a fi m de tomar conhecimento 

das preocupações e expectativas da socie-

dade civil, incluindo dos parceiros sociais.

Numa altura de parcos recursos fi nan-

ceiros, os Estados-Membros apelam regu-

larmente à União Europeia para fazer mais 

em domínios como a energia, o ambiente, a 

migração ou a diplomacia, mas afi rmam ao 

mesmo tempo que querem um orçamento 

da União Europeia mais reduzido (e não 

será nos custos administrativos, que repre-

sentam apenas 5,8% do orçamento, que 

encontrarão formas de fazer economias 

signifi cativas). Resolver este cubo de Rubik 

orçamental será um dos principais desafi os 

da Presidência polaca.

Já estive em contacto com o primeiro-

ministro e a sua equipa e sei que estão à 

altura do desafi o. ●

A Presidência polaca da União Europeia 

será tudo menos um passeio calmo e tran-

quilo durante seis meses! Se pensarmos 

bem, o governo de Donald Tusk assume 

as rédeas da presidência rotativa numa 

altura em que vários Estados-Membros se 

deparam com as consequências de terem 

repetidamente dispendido mais do que 

aquilo que receberam ao longo de vários 

anos; numa altura em que a União Euro-

peia se questiona quanto aos controlos 

fronteiriços e ao seu papel no Mediterrâ-

neo e numa altura em que começa a «época 

orçamental»!

No que se refere ao orçamento, a Pre-

sidência polaca será posta à prova de ime-

diato, pois o Conselho está na iminência 

de adoptar a sua posição quanto ao orça-

mento da União Europeia para 2012. No 

final de Abril, a Comissão solicitou um 

aumento de 4,9%, sobretudo porque vários 

projectos fi nanciados pela União Europeia 

estão a chegar ao seu termo, pelo que, no 

próximo ano, a União terá de reembol-

sar os Estados-Membros que concluíram 

os seus projectos em domínios como as 

infra-estruturas, o emprego e o ambiente. 

Contudo, muitos Estados-Membros já afi r-

maram que não querem ver o orçamento 

da União aumentado desta forma. A Presi-

dência polaca terá de encontrar uma forma 

de acomodar as prioridades contraditórias 

dos Estados-Membros: muitos querem um 

aumento mínimo do orçamento desde que 

as respectivas regiões, empresas, meios cien-

tífi cos, ONG, etc., mantenham a sua parte 

do fi nanciamento comunitário!

Quase simultaneamente, a Presidência 

polaca enfrentará o pontapé de partida das 

negociações do próximo quadro finan-

ceiro. Que não haja ilusões: estas serão as 
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Entrevista com Jerzy Buzek (JB), presidente do Parlamento Europeu

CESE Info: Qual é a sua mensagem aos representantes da sociedade 
civil de toda a Europa? A cooperação entre os deputados europeus e 
os representantes da sociedade civil continuará a ser reforçada?

JB: Gostaria de voltar a sublinhar o papel da sociedade civil organizada na democracia. 

Pronunciei-me sobre este tema na abertura da Ágora dos Cidadãos, em Janeiro deste ano, e 

nas inúmeras ocasiões em que condenei os regimes do Norte de África e da Bielorrússia. Na 

altura, frisei a necessidade de reforçar o apoio às organizações da sociedade civil, posi-

ção que se refl ectiu em várias resoluções do Parlamento Europeu. Na União Europeia 

sabemos que sem sociedade civil não pode haver democracia.

Os membros do CESE são os porta-vozes da sociedade civil e representam impor-

tantes interesses sociais. Ajudam a lograr um diálogo genuíno entre a União Europeia 

e os cidadãos e promovem a União Europeia nos países de origem, sem o que não 

haveria vontade de uma maior integração. O Parlamento Europeu precisa de vós. Esta 

cooperação tem de continuar para benefício dos cidadãos da União Europeia. As nos-

sas experiências comuns serão úteis para os países que estão actualmente a enveredar 

pelo caminho da reforma democrática e para os que o vierem a fazer no futuro. Esta é 

a nossa grande conquista.

CESE Info: Quais são as suas expectativas para a Presidência 
polaca da União Europeia?

JB: Tenho dito muito vezes que a União Europeia conta com a Polónia para incutir na 

Europa um espírito novo e para ser uma fonte de inspiração através do seu empreende-

dorismo, abertura e entusiasmo. São estes os traços que distinguem a Polónia. Queremos 

que a Europa seja a economia mais competitiva do mundo. É por isso que me congratulo 

com os objectivos da Polónia para a Presidência: um orçamento efi caz e solidário, um 

mercado interno mais forte e uma valorização das potencialidades do capital humano.

Regozijo-me com o empenho da Polónia na política de vizinhança, incluindo a 

Parceria Oriental e a vizinhança meridional, graças à qual os nossos valores e a nossa 

mensagem estão a ser promovidos para lá das fronteiras europeias.

Enquanto presidente do Parlamento Europeu, conto com a boa colaboração entre 

o Parlamento e o Governo polaco, uma vez que, após a entrada em vigor do Tratado 

de Lisboa, nos cabe a nós decidir sobre a maior parte da legislação em conjunto com o 

Conselho da União Europeia. Também faço votos para que a Polónia consiga conciliar 

efectivamente os interesses dos Estados-Membros, o que não é fácil, sobretudo em 

tempos de crise. Desafi os não faltam, mas a Polónia tem dado sobejas provas de ser um 

membro da União Europeia efi caz e solidário, dotado de imenso potencial. (mb) 

 ●

EDITORIAL

EDITORIAL

Em busca de equilíbrio orçamental

Polónia trabalhará para uma Europa competitiva, segura e aberta 

Caro leitor,
A taxa de desemprego em Espanha é, neste momento, 
superior a 44% (de acordo com o Eurostat). Este é 
obviamente um número deprimente e a situação não é 
muito melhor nos outros países de UE. O desemprego 
entre os jovens está acima dos 20% em mais de metade 
dos Estados-Membros. Em todos os países da União 

Europeia para os quais há dados disponíveis, a taxa de desemprego entre os jovens 
é invariavelmente superior à taxa geral de desemprego.

O desemprego entre os jovens é um desperdício trágico de potencial, que não só 
prejudica o crescimento económico, mas tem também consequências graves para a 
coesão social no futuro. Além disso, o desemprego é um problema que diz respeito 
a toda a sociedade e que tem elevados custos individuais. De acordo com Danny 
Dorling, professor de Geografi a Humana na Universidade de Sheffi  eld, difi cilmente 
há algo de tão prejudicial para a juventude como o desemprego, uma vez que deixa 
uma cicatriz duradoura e poderá ter efeitos a longo prazo, como por exemplo, um 
elevado risco de desemprego no futuro e rendimentos ao longo da vida mais baixos.

O CESE organizou recentemente uma série de eventos, especialmente em 
Espanha e Malta (sobre os quais poderá encontrar informação neste número), onde 
se enfrentou este problema de forma directa. Consideramos que não existe apenas 
uma solução miraculosa para o problema e que há que actuar em diversas áreas ao 
mesmo tempo.

Em primeiro lugar, temos de relançar um crescimento económico que 
permita criar postos de trabalho. O crescimento económico aumentará também 
as perspectivas de emprego para os jovens. Em segundo lugar, há que combater 
o problema do abandono escolar precoce e acabar com o desfasamento entre a 
educação e as necessidades do mercado de trabalho. Neste contexto, a educação 
informal é muito importante. Em terceiro lugar, o quadro regulamentar dos 
nossos mercados de trabalho tem de ser reconsiderado no espírito dos princípios 
da fl exigurança. Temos de oferecer aos jovens perspectivas claras de conversão dos 
seus contratos a tempo parcial ou a tempo inteiro, após algum tempo e com base 
em condições bem defi nidas, em contratos sem termo, a tempo inteiro. Os jovens 
deverão ter a perspectiva clara de alcançar uma situação mais estável.

Por último, é necessário examinar os centros de emprego. A intervenção precoce 
sempre que um jovem está em perigo de perder o seu emprego é importante, tal 
como o é também o conceito de emprego subsidiado para grupos vulneráveis que 
tenham difi culdade em aceder ao mercado de trabalho normal, particularmente os 
jovens com poucas ou nenhumas qualifi cações. Uma medida que serve de exemplo 
é o «mecanismo de garantia para a juventude», previsto na iniciativa Juventude em 
Movimento, segundo o qual os Estados-Membros são encorajados a assegurar que 
os jovens conseguem um emprego, formação adicional ou experiência de trabalho 
no espaço de seis meses após terminarem os seus estudos.

Anna Maria Darmanin
Vice-presidente

Caro leitor,
Como vice-presidente do CESE, cidadão europeu e 
polaco, aguardo com expectativa a primeira Presidência 
da Polónia no Conselho da União Europeia.

Congratulo-me com a decisão da Polónia de agir 
de forma decisiva em prol do crescimento e de não se 

preocupar apenas com o pagamento das dívidas da União Europeia que, ainda 
que importante, não garantirá por si só um crescimento sólido. Diagnosticámos as 
causas profundas da crise e é agora chegado o momento de enfrentarmos o futuro 
e de formularmos estratégias sólidas para manter o crescimento, assegurando ao 
mesmo tempo a competitividade da Europa.

Espero verdadeiramente que a Presidência polaca realize progressos numa 
série de áreas cruciais como, por exemplo, o mercado único, cuja realização plena 
impulsionaria o crescimento económico. Da mesma forma, um orçamento da 
União Europeia ambicioso aumentaria o potencial económico da Europa. Confi o 
em que a Presidência polaca tornará esta ideia clara nas próximas negociações 
orçamentais sobre as futuras perspectivas fi nanceiras.

Em antecipação destas negociações, o CESE destacou desde já que é preciso 
abandonar o princípio da «contrapartida justa», que é contrário aos valores da 
solidariedade e do benefício mútuo que estão na base da integração europeia. 
O Comité apoia o princípio de direccionar os recursos próprios da União 
Europeia para o seu orçamento, substituindo assim as contribuições nacionais. 
As modalidades de fi nanciamento do orçamento da União Europeia refl ectem de 
forma clara o nível de progressão da integração europeia.

Nos últimos dois anos, o Comité tem apelado insistentemente a que seja 
atribuído à sociedade civil um papel mais importante na aplicação da legislação de 
inspiração europeia e na promoção da integração económica nos países abrangidos 
pela iniciativa da Parceria Oriental. É por esta razão que constato com prazer que 
a Parceria Oriental, em parte renegada para segundo plano nos últimos tempos, 
ocupa um lugar importante na agenda da Presidência. Os acontecimentos recentes 
no sul do Mediterrâneo demonstraram que a estabilidade nos países vizinhos é 
importante a vários níveis e não apenas no que respeita ao comércio ou à segurança 
do abastecimento energético.

Neste contexto, a revolução pacífi ca da Polónia contra o comunismo em 1989 
e o êxito da sua transição podem servir de exemplo para promover a democracia 
no mundo árabe. Tal como na Polónia no passado, os acontecimentos no mundo 
árabe demonstram o papel fulcral da sociedade civil para fazer História; com 
letra maiúscula. É com alegria e orgulho que reconheço que a sociedade civil, 
representada pelo CESE a nível da União Europeia, está preparada e pronta para 
ajudar a Presidência polaca a alcançar os seus objectivos, tão ambiciosos quanto 
relevantes.

Jacek Krawczyk
Vice-presidente

20 de Julho de 2011
em Varsóvia, Polónia: 
conferência de seguimento 
sobre o parecer do CESE 
«Desenvolvimento sustentável 
da política de transportes da 
UE e da RTE-T», co-organizada 
pelo Ministério polaco de Infra-
Estruturas

13 de Setembro de 2011
no CESE, em Bruxelas: reunião 
do Comité de Pilotagem para a 
estratégia «Europa 2020», com os 
representantes nacionais dos CES

21 e 22 de Setembro de 2011
 no CESE, em Bruxelas: entrega 
dos prémios «EESC Design Eleven» 
e inauguração da exposição
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Ano Europeu do Voluntariado: 
Valorizar o voluntariado

Presidência polaca: Mikołaj 
Dowgielewicz: «Polónia 
trabalhará para uma Europa 
competitiva, segura e aberta»

CESE elabora quatro pareceres 
exploratórios a pedido da 
Presidência polaca

Jovens desempregados na mira 
do CESE

 «Workshop» UE-Rússia: dar 
força à sociedade civil em busca 
da sustentabilidade
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A reapreciação do orçamento da União 

Europeia tem lugar num momento de 

grande incerteza fi nanceira em todo o 

continente. O CESE publicou as suas 

recomendações num parecer elaborado 

por Henri Malosse (Grupo dos Emprega-

dores, França) e Gérard Dantin (Grupo 

dos Trabalhadores, França). Devido à 

crise económica e fi nanceira e aos défi ces 

crescentes na maioria dos Estados-Mem-

bros, considera-se que a União Europeia 

não tem actualmente ao seu dispor meios 

orçamentais que lhe permitam levar a 

A principal missão de que a Presidência polaca se incumbiu consiste em reforçar o crescimento 

económico e reconquistar a confi ança dos cidadãos. A Europa aprendeu as lições da crise e 

reformou o seu pilar económico. Deve agora agir com fi rmeza em prol do crescimento e de 

uma economia competitiva. Para tal, a Polónia apostará acima de tudo em alargar e aprofundar 

o mercado único europeu, em promover a política de investimento e em reforçar o capital 

intelectual. Todas estas medidas decorrem da primeira prioridade da Presidência polaca: «Uma 

integração europeia fonte de crescimento». Para podermos concretizar efi cazmente as nossas 

ambições neste domínio, que também inclui políticas activas de emprego, damos a maior 

importância às recomendações que solicitámos ao Comité Económico e Social Europeu.

«Uma Europa segura» constitui a segunda questão que pretendemos abordar. Este aspecto 

abrange tanto a segurança energética — uma causa que a Polónia tem vindo a defender na 

União Europeia há vários anos — como a segurança alimentar e o reforço da política europeia 

de segurança e de defesa. É nossa ambição consolidar a posição da União Europeia na cena 

mundial, tomando todas as medidas necessárias para a consecução de tal objectivo.

Uma Europa que tira partido da abertura é a terceira e a mais vasta das grandes prioridades 

da Presidência polaca da União Europeia. Queremos fazer entrar a Croácia na União Europeia e apoiar o processo de adesão de 

outros países. Pretendemos também aprofundar a Parceria Oriental, que coloca a Ucrânia, a Bielorrússia, a Moldávia, o Azerbaijão, 

a Arménia e a Geórgia na órbita da União Europeia. Envidaremos esforços, no âmbito desta parceria, para concluir acordos de 

associação e para criar zonas de comércio livre. Neste contexto, o CESE está a elaborar para a Presidência polaca um parecer sobre 

a interacção entre a Parceria Oriental e a dimensão oriental das políticas da União Europeia.

O exercício da Presidência não passa apenas por planear o futuro mas, antes de mais, por reagir de forma adequada ao presente. 

Neste aspecto, acompanharemos atentamente a evolução da situação nos vizinhos meridionais da União Europeia e apoiaremos acções 

destinadas a estabelecer novas relações entre a União Europeia e o mundo árabe. Pretendemos também delinear uma estratégia global 

de acção em prol da democratização e da criação de estruturas de Estado modernas nos países desta região.

Em suma, a Presidência polaca deseja construir uma Europa forte no plano económico, a fi m de poder enfrentar o futuro com 

confi ança e de elevar o moral dos cidadãos europeus. É evidente que nada disto é possível sem a participação activa da sociedade 

civil, representada a nível europeu pelo Comité Económico e Social Europeu. 

 ●

Mikołaj Dowgielewicz, secretário de Estado dos Assuntos Europeus e da Política Europeia no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia.

cabo uma estratégia política e cumprir 

os compromissos que assumiu com o 

novo Tratado de Lisboa. Consequen-

temente, é necessário um «orçamento 

inteligente» que dote a União Europeia 

dos meios para atingir os seus objectivos, 

sem aumentar a carga fi scal que impende 

sobre os cidadãos e as empresas a nível 

europeu.

O conceito da «contrapartida justa» 

deve ser arredado, pois é contrário aos 

valores de solidariedade e benefício 

mútuo subjacentes à integração europeia. 

Ao invés, importa aplicar o princípio da 

subsidiariedade que defende que as ques-

tões devem ser tratadas pela autoridade 

mais descentralizada e mais próxima do 

cidadão. O CESE é a favor da proposta da 

Comissão Europeia de utilizar recursos 

próprios, que podem ser estabelecidos ex 

nihilo ou substituir impostos nacionais. 

Deve haver uma complementaridade 

entre os orçamentos nacionais e euro-

peus para maximizar as possibilidades 

de a União Europeia alcançar os seus 

objectivos políticos.

Para um orçamento bem-sucedido, 

é essencial ganhar a batalha da opinião 

pública. Sublinhar os custos da não-

Europa seria uma das formas mais efi -

cazes de conseguir o apoio do público. 

Daí que, na sequência da iniciativa do 

Parlamento Europeu, o CESE pretenda 

que sejam realizados e publicados estu-

dos sobre os custos da não-Europa, no 

intuito de evidenciar as duplicações de 

esforços nos orçamentos nacionais. O 

Comité empenhar-se-ia nestes estudos e 

forneceria material promocional adicio-

nal para os cidadãos europeus. (ma) 

 

 ●

NOTÍCIAS BREVES

IN MEMORIAM

CESE no G20: soluções globais para 
a volatilidade dos preços

Os ministros da Agricultura do G20 reu-

niram-se em Paris, em 22 e 23 de Junho, 

para examinar a evolução dos mercados 

agrícolas mundiais e as negociações 

comerciais conexas. A França, país que 

preside actualmente ao G20, fez da 

segurança alimentar uma das suas prin-

cipais prioridades políticas e solicitou ao 

CESE que manifestasse as suas opiniões 

antes da reunião de Junho. As questões 

da segurança alimentar são igualmente 

importantes para as políticas agrícola, 

comercial e de desenvolvimento elabo-

radas pela União Europeia.

Para lançar as bases da posição que o 

CESE assumirá, o Comité realizou, em 

23 de Maio, uma conferência sobre «Ali-

mentação para todos — Para um pacto 

global». Representantes das 

Nações Unidas, da FAO, do 

G20 e da União Europeia, 

entre outros, reuniram-se 

em Bruxelas para trocar 

ideias sobre como combater 

a crise agrícola a nível mun-

dial. A conferência reuniu 

líderes e peritos de alto nível 

com o objectivo de preparar 

recomendações da União 

Europeia a apresentar na 

reunião dos ministros da 

Agricultura do G20 de 22 e 23 de Junho.

«ão nos podemos permitir uma nova 

crise agrícola nos mercados mundiais. A 

especulação descontrolada tem efeitos 

devastadores para os países em desenvol-

vimento, provoca carências alimentares e 

empobrece os nossos agricultores. Temos 

de a deter e a União Europeia está deter-

minada a fazer isso mesmo» declarou 

Staff an Nilsson, presidente do Comité 

Económico e Social Europeu, que pre-

sidiu à conferência.

As ideias concretas debatidas e acor-

dadas em Paris em 22 e 23 de Junho, no 

seguimento da proposta que o CESE 

apresentou à Presidência francesa, 

abrangem seis pilares: promoção da 

agricultura sustentável, papel crucial 

da sociedade civil, reconhecimento do 

direito à alimentação, necessidade de 

garantir a coerência política, melhoria do 

funcionamento dos mercados agrícolas e 

protecção dos mais vulneráveis.

Além disso, o CESE encorajou viva-

mente uma melhor coordenação e 

cooperação entre as organizações inter-

nacionais, sobretudo, uma maior coe-

rência nas iniciativas que empreendem, 

e destacou a necessidade de facilitar o 

acesso dos agricultores, incluindo os 

pequenos agricultores, a fi nanciamento 

internacional e europeu, bem como de 

assegurar às mulheres um acesso igual e 

livre aos recursos produtivos. (ail)

As conclusões da conferência «Ali-

mentação para todos» estão disponíveis 

no seguinte sítio web:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/. 

 

 

 

 ●

União Europeia conta com a Polónia 
para trazer novo ímpeto à Europa

«Workshop» UE-Rússia

Em 28 de Junho, realizou-se em Bruxelas um «workshop» con-

junto do CESE e da Câmara Civil Russa. Esta foi a quarta vez que 

as duas instituições se reuniram. Desta feita, o principal assunto 

em foco foi o progresso em direcção a economias mais ecoló-

gicas. O debate, que teve lugar no contexto da conferência das 

Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável a realizar 

no próximo ano no Rio de Janeiro, é uma grande oportunidade 

para demonstrar até que ponto as sociedades civis da União 

Europeia e da Rússia estão em acordo.

Antecipando a conferência da ONU, os participantes deste 

workshop enviaram uma mensagem resoluta, apelando a que 

as questões ambientais sejam mais tidas em conta durante a 

elaboração das políticas nacionais. Além disso, destacaram a 

importância de incluir a sociedade civil organizada na elaboração 

dessas políticas ambientais sustentáveis. Os participantes deba-

teram também outras questões de grande importância, como as 

migrações e o papel da sociedade civil na parceria UE-Rússia em 

prol da modernização.

Para mais informações e para consultar as conclusões 

do «workshop», ver: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

fr.eastern-neighbours-and-russia. (ti) 

 

 ●

Visita do Comité Consultivo do Espaço 
Económico Europeu à Estónia

O Comité Consultivo do Espaço Eco-

nómico Europeu (CC-EEE) realizou 

a décima nona reunião em Tartu, na 

Estónia, no seguimento da proposta 

elaborada pela sua mesa. A reunião teve 

lugar em 12 e 13 de Maio e incluiu duas 

visitas, uma ao centro de reabilitação da 

Fundação Agrenska Estónia para crian-

ças com defi ciência e suas famílias e outra 

ao parque científi co de Tartu.

Na reunião, debateu-se o Acordo 

sobre o Espaço Económico Europeu e 

estiveram presentes Lars Erik Nordga-

ard, director do Secretariado da EFTA, 

e Per Sanderud, presidente do Órgão de 

Fiscalização da EFTA. A adesão da Islân-

dia à União Europeia esteve também na 

ordem do dia.

Os membros do CC-EEE debateram 

ainda duas resoluções sobre o Acto para 

o Mercado Único e um documento de 

trabalho sobre a governação económica 

europeia. Raul Eamets, da Universidade 

de Tartu, fez uma apresentação detalhada 

sobre a situação económica e a disciplina 

orçamental e analisou as medidas pro-

postas para ajudar a zona euro.

A necessidade de generalizar mais o 

conhecimento sobre tecnologias de efi -

ciência energética e de aumentar a sua 

utilização foram os temas destacados 

numa nova resolução e num relatório 

sobre a inovação no domínio da ener-

gia, que apelavam também ao aumento 

do investimento em I&D, especialmente 

por parte do sector privado. Este é um 

domínio em que a Europa está a perder 

terreno e em que não há empresas euro-

peias activas, o que é preocupante.

Depois das reuniões, os participan-

tes visitaram o centro de reabilitação da 

Fundação Agrenska Estónia para crian-

ças com defi ciência e suas famílias, em 

Tammistu. O co-presidente do CC-EEE, 

Meelis Joost, explicou o objectivo e as 

actividades da cooperação permanente 

entre a Estónia e a Suécia, iniciada em 

2003. Acima de tudo, a visita foi uma 

oportunidade de conhecer o investi-

mento realizado pelo mecanismo fi nan-

ceiro norueguês/EEE, que financiou a 

criação de uma cozinha-ateliê para jovens 

adultos com defi ciência a fi m de apren-

derem a cozinhar, servir comida, planear 

menus, etc.

A segunda visita foi ao parque cien-

tífico de Tartu, onde o grupo ficou a 

conhecer o número e o tipo de empresas, 

já estabelecidas ou em fase de arranque, 

que recorrem aos seus serviços. O par-

que científi co de Tartu criou laboratórios 

para ajudar estas empresas a desenvolve-

rem produtos. (mj) ●

Reunião plenária do Fórum Europeu da Energia Nuclear

Na última reunião plenária do Fórum Europeu da Energia Nuclear (FEEN), que se 

realizou em 19 e 20 de Maio de 2011, em Praga, Richard Adams foi nomeado presidente 

do Grupo de Estudo do FEEN para a Transparência, sucedendo a János Tóth, o antigo 

presidente da secção TEN, cuja ausência é muito sentida.

O FEEN é uma plataforma única para um debate amplo, livre de tabus, sobre questões 

relacionadas com a transparência e com as oportunidades e os riscos da energia nuclear. 

Em 2009 o tema foi 1A opinião da sociedade civil europeia sobre a energia nuclear» e, 

em 2010, a «Energia nuclear, oportunidades e riscos: pontos de vista da sociedade civil 

europeia e das partes interessadas».

O futuro da energia com baixas emissões de carbono é um tema de grande interesse 

para todos os Estados-Membros e o Comité prevê que as partes interessadas contri-

buam mais para a segurança nuclear, em Novembro de 2011, e para a futura geração 

de combinação energética com emissões baixas de carbono, em 2012. (ak) ●

Educação fi nanceira e consumo responsável de produtos 
fi nanceiros (ECO/297)

Num contexto de crescente sofi sticação e opacidade do sistema fi nanceiro, a educação 

fi nanceira é essencial para um consumo responsável de produtos fi nanceiros.

As estratégias e iniciativas lançadas pela Comissão Europeia e pela OCDE para col-

matar as carências do sistema fi nanceiro devem ser acompanhadas de um compromisso 

claro por parte do sector fi nanceiro. A aplicação correcta de novas regras contribuirá 

também para que os produtos fi nanceiros sejam mais transparentes.

A educação fi nanceira deve ser concebida como uma política integral, presente ao 

longo do ciclo de vida, incorporada nos programas de ensino do sistema educativo e 

prosseguida no reforço das capacidades e na reciclagem dos trabalhadores. Deverá, 

também, encorajar a inclusão fi nanceira e fomentar uma poupança consciente. (ctp)

 

 ●

Membros húngaros e eslovenos encontram-se com os meios de comunicação nacionais
Em 15 e 16 de Junho realizaram-se duas reuniões entre membros do 

CESE e jornalistas da Hungria e da Eslovénia, respectivamente, nas 

instalações do Comité das Regiões. Convidados por Kinga Joó, membro 

húngaro do CESE do grupo Interesses Diversos, os jornalistas tiveram 

também oportunidade de assistir às sessões plenárias e obter informa-

ção em primeira mão sobre o papel do Comité e seu funcionamento.

Anna Maria Darmanin, vice-presidente, organizou um almoço de 

imprensa, tendo aproveitado a oportunidade para apresentar os traba-

lhos do Comité e conhecer pessoalmente os jornalistas. Esta iniciativa 

faz parte de uma série de reuniões informais organizadas pela vice-

presidente, que têm por objectivo ajudar os membros e os jornalistas a 

relacionarem-se directamente e facilitar a troca de pontos de vista entre 

si, num ambiente informal. (ail) ●

Tributo a Zenonas Rokus Rudzikas

A notícia da súbita e inesperada morte do nosso querido colega 

e amigo, Zenonas Rudzikas, aos 71 anos, deixou-nos a todos em 

profundo choque. Zenonas era um homem excepcional que mar-

cou profundamente os nossos corações e espíritos, assim como a 

comunidade científi ca. O seu extraordinário intelecto escondia-se 

atrás de uma personalidade calma e humilde que completava o seu 

lado intelectual. Era membro activo do CESE em representação 

da Lituânia desde 2006 e os seus contributos para a actividade do 

Comité foram muitos, incluindo o seu valioso trabalho enquanto 

membro das secções NAT, REX e TEN.

Além do trabalho e tempo despendido no CESE, Zenonas Rudzikas viveu uma 

vida académica frutuosa, tendo sido presidente da Academia das Ciências da Lituânia. 

Desfrutou de grande êxito na área da ciência e era um reconhecido especialista em 

espectroscopia nuclear, bem como um perito do mais alto renome em física teórica 

na Lituânia, tendo ganho numerosos prémios pelas suas investigações e descobertas. 

Este extraordinário físico teórico e homem muito apreciado foi distinguido por dois 

colegas que deram o seu nome a um asteróide da cintura principal: o «167960 Rudzikas».

Zenonas Rudzikas não era apenas um cientista brilhante e muito respeitado, mas 

também um homem modesto e sociável e um cidadão europeu convicto. Este facto 

torna-se evidente quando constatamos que ele foi um dos fundadores do Conselho 

Económico e Social da Lituânia.

Todos os que tiveram o privilégio de conhecer e de trabalhar com Zenonas Rokus 

Rudzikas, aqui no CESE e não só, sentirão, com certeza, a falta do seu grande entusiasmo 

e das suas capacidades intelectuais e humanas fora do comum.

Luca Jahier
Presidente do Grupo dos Interesses Diversos
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Aguardam-nos as mais duras negociações orçamentais da União Europeia
mais duras negociações orçamentais da 

história da União Europeia e é nos ombros 

do governo polaco que recai a responsabi-

lidade de tudo fazer para reconciliar posi-

ções divergentes no Conselho e apresentar 

um projecto de regulamento susceptível de 

ser aprovado pelo Parlamento Europeu. 

Aguardo, igualmente, o contributo do 

Comité Económico e Social Europeu para 

as discussões sobre as próximas perspectivas 

fi nanceiras a fi m de tomar conhecimento 

das preocupações e expectativas da socie-

dade civil, incluindo dos parceiros sociais.

Numa altura de parcos recursos fi nan-

ceiros, os Estados-Membros apelam regu-

larmente à União Europeia para fazer mais 

em domínios como a energia, o ambiente, a 

migração ou a diplomacia, mas afi rmam ao 

mesmo tempo que querem um orçamento 

da União Europeia mais reduzido (e não 

será nos custos administrativos, que repre-

sentam apenas 5,8% do orçamento, que 

encontrarão formas de fazer economias 

signifi cativas). Resolver este cubo de Rubik 

orçamental será um dos principais desafi os 

da Presidência polaca.

Já estive em contacto com o primeiro-

ministro e a sua equipa e sei que estão à 

altura do desafi o. ●

A Presidência polaca da União Europeia 

será tudo menos um passeio calmo e tran-

quilo durante seis meses! Se pensarmos 

bem, o governo de Donald Tusk assume 

as rédeas da presidência rotativa numa 

altura em que vários Estados-Membros se 

deparam com as consequências de terem 

repetidamente dispendido mais do que 

aquilo que receberam ao longo de vários 

anos; numa altura em que a União Euro-

peia se questiona quanto aos controlos 

fronteiriços e ao seu papel no Mediterrâ-

neo e numa altura em que começa a «época 

orçamental»!

No que se refere ao orçamento, a Pre-

sidência polaca será posta à prova de ime-

diato, pois o Conselho está na iminência 

de adoptar a sua posição quanto ao orça-

mento da União Europeia para 2012. No 

final de Abril, a Comissão solicitou um 

aumento de 4,9%, sobretudo porque vários 

projectos fi nanciados pela União Europeia 

estão a chegar ao seu termo, pelo que, no 

próximo ano, a União terá de reembol-

sar os Estados-Membros que concluíram 

os seus projectos em domínios como as 

infra-estruturas, o emprego e o ambiente. 

Contudo, muitos Estados-Membros já afi r-

maram que não querem ver o orçamento 

da União aumentado desta forma. A Presi-

dência polaca terá de encontrar uma forma 

de acomodar as prioridades contraditórias 

dos Estados-Membros: muitos querem um 

aumento mínimo do orçamento desde que 

as respectivas regiões, empresas, meios cien-

tífi cos, ONG, etc., mantenham a sua parte 

do fi nanciamento comunitário!

Quase simultaneamente, a Presidência 

polaca enfrentará o pontapé de partida das 

negociações do próximo quadro finan-

ceiro. Que não haja ilusões: estas serão as 
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Valorizar o voluntariado

Mesa-redonda UE-China

O CESE encoraja diálogo aberto com a Índia

Sê voluntário! Faz a diferença. A 

segunda conferência temática da União 

Europeia no âmbito do Ano Europeu do 

Voluntariado (2011) realizou-se em 23 

e 24 de Maio de 2011 e teve um enorme 

sucesso.

O objectivo geral da conferência era 

reunir voluntários de toda a Europa e 

possibilitar a criação de redes, a partilha 

e a aprendizagem através da troca de 

Entre 9 e 12 de Maio, os membros da 

mesa-redonda UE-China reuniram-se 

em Xi’an para debater questões relacio-

nadas com o desenvolvimento regional 

inclusivo e a economia ecológica no 

contexto do desenvolvimento susten-

Uma delegação do CESE, 

liderada por Xavier Verbo-

ven, presidente do Comité de 

Acompanhamento UE-Índia, 

deslocou-se a este país numa 

missão que decorreu de 20 a 

25 de Março de 2011. A visita 

teve um duplo objectivo: dialo-

gar com várias partes interes-

sadas sobre a possibilidade de 

relançar a Mesa Redonda UE-

Índia e auscultar a sociedade 

civil indiana sobre as actuais 

negociações com vista à cele-

bração de um Acordo de Livre 

Comércio com a Índia. A dele-

gação do CESE reuniu-se com 

a delegação da União Europeia 

na Índia, câmaras de comércio, 

representantes da indústria, dos 

experiências na área do voluntariado. O 

CESE e a Comissão Europeia organiza-

ram em conjunto um seminário na sede 

do Comité sobre cidadania das empresas 

e voluntariado dos trabalhadores.

Em 2006, o CESE foi a primeira ins-

tituição a apresentar a ideia de um «ano 

europeu» consagrado ao voluntariado. 

Esta conferência é um marco importante 

deste «ano europeu» para o reconheci-

mento das competências e dos contri-

butos dos trabalhadores voluntários. O 

CESE tem dedicado atenção especial ao 

tema do voluntariado, considerando-o 

como um contributo indispensável para a 

sociedade. Na sua comunicação aos par-

ticipantes na conferência, o presidente 

do CESE, Staffan Nilsson, manifestou 

o seu agrado pelo facto de haver tantas 

pessoas interessadas em avaliar o papel 

do sector empresarial na promoção do 

voluntariado. No segundo dia da reunião 

tável, com base em relatórios apresen-

tados por ambas as partes. «Mesmo que 

não estejamos de acordo em todos os 

temas, podemos tentar compreender-

nos e aprender uns com os outros», 

afirmou o presidente do CESE, Sta-

tentável e, em particular, da sua dimensão 

social.

Um segundo desafi o é a ronda de dis-

cussões sobre o acordo de comércio livre 

entre a UE-Índia, que tem implicações 

económicas e sociais para os cidadãos 

deste país e a necessidade de, por um 

lado, se conhecer melhor uma economia 

que depende em 92% do sector informal 

(que não foi sufi cientemente analisado 

nos estudos de impacto realizados antes 

plenária, interveio igualmente na sessão 

de encerramento.

« […] o CESE ocupa uma boa posição 

para apoiar e debater o valor do volun-

tariado. No Comité Económico e Social 

Europeu, muitos membros representam 

organizações de voluntariado, a maior 

parte de nós realiza trabalho voluntário 

no Comité e todos nós estivemos envol-

vidos em actividades de voluntariado em 

determinada altura nas nossas vidas. O 

voluntariado é, provavelmente, o melhor 

exemplo de cidadania activa, além de ofe-

recer um sentimento positivo a quem o 

pratica. Mas talvez o mais importante 

sejam os benefícios que o voluntariado 

traz para a sociedade», Presidente Staff an 

Nilsson. (cc/mv) 

 

 

 

 ●

ffan Nilsson, no início da 

sua intervenção. O presi-

dente, que liderou a dele-

gação do CESE, apelou aos 

homólogos chineses para 

que se comprometessem a 

dialogar de forma aberta e 

franca e a trocar pontos de 

vista sobre questões econó-

micas e sociais difíceis a fi m 

de reforçar a compreensão 

mútua e assegurar uma coo-

peração mais intensa. Wang 

Gang, presidente do Conse-

lho Económico e Social da 

China, destacou o processo 

de reforma e de moderni-

zação do país, que reduziu 

em milhões o número de 

cidadãos a viver em condi-

do início das negociações) e, por outro, 

de dispor de um instrumento adequado 

para acompanhar tal acordo.

Os sindicatos, as organizações de 

empregadores e outros actores da socie-

dade civil têm um papel fundamental a 

desempenhar na resposta a estes desafi os, 

tanto na Europa como na Índia. (xv/as)

 

 

 ●

Notícias dos membros

Jillian van Turnhout, membro do CESE, 
a caminho do Senado irlandês

Tudo tem um lado positivo. Apesar de lamentar a recente saída da irlandesa 

Jillian van Turnhout, o CESE congratula-se com a sua nomeação para senadora 

no seu país de origem, felicitando-a e desejando-lhe muito sucesso na sua nova 

função no Seanad Éireann.

Jillian van Turnhout foi nomeada pelo Taoiseach, primeiro-ministro irlandês, 

pelo trabalho que realizou na Children’s Rights Alliance (Aliança dos Direitos 

da Criança). «Receber esta honra pelo meu trabalho na Aliança dos Direitos da 

Criança é uma realização profi ssional que muito me apraz. Acredito que a minha 

nomeação pode fazer, e fará com certeza, a diferença pela positiva», declarou.

Jillian van Turnhout foi vice-presidente do CESE, tendo sido membro activo 

do Comité (Grupo dos Interesses Diversos — Grupo III) nos últimos doze anos. 

O seu lugar como membro da Mesa foi ocupado por Padraig Walshe. (ail) 

 

 

 ●

CESE elabora quatro pareceres exploratórios a pedido da Presidência polaca

O CESE visto pelos membros polacos

Desafi os demográfi cos requerem soluções amplas e duráveis

No seu parecer sobre os futuros efeitos do envelhecimento da população no mercado de trabalho, elaborado 

por Wolfgang Greif (Grupo dos Trabalhadores, Áustria), o CESE manifesta cepticismo quanto a soluções 

fáceis como o aumento da idade legal de reforma ou a utilização de regimes de pensão por capitalização. 

Apela a que a União Europeia adopte, ao invés, uma política de crescimento bem defi nida e se concentre 

em alargar as oportunidades de emprego.

Na maioria dos Estados-Membros, a reserva de mão-de-obra disponível é amplamente sufi ciente e há 

estratégias de integração que podem limitar as futuras pressões fi nanceiras associadas ao envelhecimento 

da população.

Reforçar o sector agrícola nos países da Parceria Oriental

O relator do segundo parecer exploratório, Seppo Kallio (Finlândia, Grupo de Interesses Diversos), 

destaca a interacção entre a Parceria Oriental e a dimensão oriental das políticas da União Europeia. O 

CESE gostaria que a agricultura, a produção alimentar e a política agrícola tivessem maior destaque na 

estratégia de negociação da União Europeia com os países da Parceria Oriental, dada a sua importância 

para reforçar o desenvolvimento económico, social e regional.

Uma vez que os países da parceria têm tido difi culdades em cumprir os padrões e critérios das normas 

sanitárias e fi tossanitárias da União Europeia, o CESE propõe que as questões sanitárias e fi tossanitárias 

sejam incluídas como um novo ponto especial no âmbito da cooperação da Parceria Oriental.

Que futuro para os investimentos das empresas a favor do clima?

No pedido de elaboração deste terceiro parecer exploratório, o governo polaco convida o CESE a tratar 

a difícil questão do impacto da crise económica na capacidade de as empresas europeias realizarem 

investimentos adicionais a favor do clima.

No seu documento sobre a «Análise das opções para ir além do objectivo de 20% de redução das 

emissões de gases com efeito de estufa e avaliação do risco de fuga de carbono», a Comissão Europeia 

apresentou as várias opções para atingir a meta dos 30%. No entanto, o documento da Comissão não 

examina o impacto da crise nos investimentos “ecológicos” das empresas. Um grupo de estudo, que tem 

como relator Josef Zbořil (Grupo dos Empregadores, República Checa), está a dedicar-se a fundo a esta 

questão e espera-se que apresente um parecer em Outubro de 2011.

«União Europeia não dá prioridade sufi ciente à RTE-T nos novos Estados-Membros»

Um parecer elaborado pelo vice-presidente do CESE, Jacek Krawczyk (Grupo dos Empregadores, Poló-

nia), sobre o desenvolvimento sustentável da política europeia de transportes e da RTE-T, lamenta que a 

União Europeia não dê prioridade sufi ciente ao desenvolvimento de redes transeuropeias efi cientes nos 

Estados-Membros mais novos. Deve prestar-se especial atenção à chamada política de vizinhança, isto é, 

às ligações entre as partes oriental e meridional da União Europeia, concentrando a acção principalmente 

na rede, e não em projectos de infra-estruturas isolados. (mb/ma) 

 

 ●

Vamos comunicar 
com os jovens

Jovens desempregados 
na mira do CESE

Em Junho, o Comité organizou um 

evento «Agir a nível local» em Malta. 

Em conjunto com uma reunião do 

Grupo da Comunicação e uma reunião 

dos pontos de contacto para a comu-

nicação, os membros do CESE reuni-

ram-se com a sociedade civil maltesa 

para discutir a questão de promover 

a participação dos jovens no projecto 

europeu. Um locutor muito conhe-

cido em Malta, Andrew Azzopardi, foi 

o moderador do debate que se realizou 

na Casa da Europa, em La Valeta. A 

sala estava cheia e o evento pode ser 

seguido através do Facebook e do Twit-

ter. Os membros do CESE, incluindo os 

vice-presidentes Anna Maria Darma-

nin e Jacek Krawczyk, os membros do 

Grupo da Comunicação e os pontos de 

contacto para a comunicação tiveram 

a oportunidade de trocar pontos de 

vista e opiniões com jovens cidadãos 

da União Europeia.

Alguns Estados-Membros estão 

a sair-se bem no que toca a garantir 

elevadas taxas de emprego, incluindo 

entre os jovens. Mas o panorama varia 

Como combater na União Europeia as taxas 

de desemprego de 20% entre os jovens e 

ainda mais altas em alguns Estados-Mem-

bros? Em 6 de Junho, o CESE, em parceria 

com o Conselho Económico e Social espa-

nhol, organizou uma conferência sobre o 

desemprego juvenil em Madrid, para deba-

ter este tema tão premente. Em Espanha, a 

taxa de desemprego entre os jovens chega 

aos 40%. Esta tendência é uma das principais 

preocupações da geração mais jovem.

de país para país — em 

Espanha, o desemprego 

entre os jovens ascende 

a um nível dramático de 

45%.

A reunião em Malta 

abordou também a difícil 

questão do desinteresse 

cada vez maior pelo pro-

jecto europeu. A ideia da 

Europa enquanto projecto 

de paz pode já não moti-

var os jovens. É por esta razão que a 

União Europeia precisa de uma nova 

narrativa. Neste sentido, Claus Søren-

sen, diretor-geral para a Comunicação 

na Comissão Europeia, sugeriu uma 

Europa sustentável, ecológica, próspera 

e social, que permita aos jovens viver 

em liberdade, respirar ar puro, beber 

água limpa, alimentar-se com comida 

de boa qualidade e a preços acessíveis, 

viajar, trabalhar e estudar.

A União Europeia tem histórias 

de sucesso, como o programa Eras-

mus que, desde 1987, beneficiou 2,3 

milhões de estudantes. Desde o seu 

início, o CESE sempre apoiou este tipo 

de projectos. No parecer sobre a inicia-

tiva emblemática da estratégia «Europa 

2020, Juventude em movimento» e no 

parecer de 2009 sobre uma estratégia 

«União Europeia para a juventude», 

o CESE sublinhou a necessidade de 

desenvolver uma estratégia para a 

juventude não apenas para os jovens, 

mas com eles. (pln) 

 

 ●

O Observatório do Mercado de Traba-

lho do CESE esteve directamente envolvido 

nesta conferência de uma dia, presidida pelo 

seu presidente Krzysztof Pater (Grupo dos 

Interesses Diversos, Polónia). Houve mais de 

130 participantes nos debates. Os meios de 

comunicação espanhóis também estiveram 

presentes, transmitindo às suas audiências 

informação sobre a conferência.

A conferência arrancou com uma 

sessão de boas-vindas, em que participa-

ram Krzysztof Pater, Valeriano Gómez 

Sánchez, ministro do Trabalho e da Imi-

gração espanhol, e Marcos Peña Pinto, 

presidente do Conselho Económico e 

Social espanhol.

«Céu único europeu II»: Será apenas uma miragem?
Foi com um enorme 

sentimento de urgên-

cia que os principais 

intervenientes do 

sector da aviação 

participaram numa 

audição sobre a apli-

cação do «Céu único 

europeu II», organizada pelo Comité Económico e Social Euro-

peu (CESE). Dois anos após a sua adopção pelos legisladores da 

União Europeia, este pacote legislativo destinado a solucionar 

as falhas da aviação europeia continua por aplicar.

«Os atrasos e a congestão de tráfego aéreo na Europa são uma 

triste realidade que tem consequências negativas para os utentes 

do espaço aéreo, os reguladores e os aeroportos. Seria possível 

reduzir as emissões de CO
2
 em 12% por voo e, ao mesmo tempo, 

aumentar grandemente a efi ciência, segurança e capacidade se 

todos os envolvidos adoptassem os ambiciosos objectivos a favor 

de um futuro sustentável da gestão do tráfego aéreo europeu”, 

argumentou Jacek Krawczyk, vice-presidente do CESE e relator 

do parecer sobre o «Céu único europeu II».

Os participantes da audição assinalaram que a aplicação 

rápida e plena do segundo pacote do «Céu único europeu» 

impulsionaria a mobilidade, melhoraria o conforto no trans-

porte aéreo e aumentaria a competitividade da Europa. Sem 

estas reformas, a Europa não conseguirá manter a sua posição 

na corrida mundial rumo aos transportes sustentáveis e a uma 

economia hipocarbónica.

Assim, os participantes exortaram a Comissão Europeia a 

demonstrar, em todo o processo, a liderança necessária. «Insto a 

Comissão Europeia a fazer uso da sua posição de liderança para 

eliminar os vários obstáculos e problemas políticos existentes 

em toda a aplicação prática do ‘Céu único europeu’», declarou 

Stéphane Buff etaut, presidente da secção especializada de Trans-

portes, Energia, Infra-Estruturas e Sociedade da Informação.

Krzysztof Kapis, director no Ministério polaco de Infra-

Estruturas, salientou que a próxima Presidência polaca da União 

Europeia envidará esforços para garantir que a aplicação do «Céu 

único europeu»cumpra o ambicioso calendário estabelecido. 

Prevê-se que o mercado de aviação na Polónia seja dos que mais 

cresça nos próximos 20 anos: «Queremos estar preparados para 

esse aumento de tráfego», declarou.

Vários delegados da Agência Federal de Aviação dos Estados 

Unidos (FAA) estiveram presentes na audição e destacaram a 

importância de um ambiente seguro para os investidores de 

ambos os lados do Atlântico.

A audição no CESE reuniu reguladores do transporte aéreo, 

utentes do espaço aéreo, trabalhadores do sector dos transportes, 

operadores aeroportuários e prestadores de serviços de navega-

ção aérea, bem como representantes da Comissão Europeia, do 

Parlamento Europeu e da próxima Presidência polaca da União 

Europeia. O CESE deverá adoptar o seu parecer sobre o Céu 

Único Europeu II em Julho de 2011. (mb) 
 
 ●

A REUNIÃO PLENÁRIA EM POUCAS PALAVRAS
Sociedade civil pode dar ímpeto 
à Parceria Oriental

Em parecer elaborado por Gintaras Morkis (Grupo dos Empregado-

res, Lituânia), a Parceria Oriental é considerada como uma excelente 

oportunidade para alargar as redes existentes entre a União Europeia 

e países parceiros. O parecer foi adoptado na presença de Enikő 

Győri, ministro húngaro de Assuntos Europeus, que veio ao CESE 

debater os resultados da Presidência húngara. O CESE destaca o seu 

apoio à Parceria como uma necessidade estratégica e um investi-

mento político. Desejoso de dar o seu contributo para o êxito deste 

processo, o Comité apela ao reforço do diálogo entre os governos 

e a sociedade civil.

Os eventos recentes na região do Mediterrâneo comprovam 

que o contributo da sociedade civil é inestimável no progresso das 

sociedades, tanto em termos de reformas constitucionais como de 

desenvolvimento das instituições. É essencial melhorar o nível de 

diálogo no plano nacional. O CESE propõe a introdução de um meca-

nismo de consulta da sociedade civil em todos os países da Parceria 

Oriental, estabelecendo um diálogo em que participem organizações 

que refl ictam as condições 

específicas de cada país. 

O Comité está pronto 

a partilhar experiências 

com a sociedade civil dos 

países da Parceria Oriental 

e muito entusiástico ante 

esta perspectiva. (ma) ●

Estratégia para a integração dos Romes

No dia em que o Comissário Johannes Hahn, responsável pela Polí-

tica Regional, debateu com os membros do CESE a política de coe-

são, o Comité adoptou dois pareceres oportunos sobre a integração 

dos Romes. O CESE analisou a 

abordagem da União Europeia 

à integração dos Romes em 

dois pareceres elaborados por 

Ákos Topolánszky (Grupo de 

Interesses Diversos, Hungria) e 

Anne-Marie Sigmund (Grupo 

de Interesses Diversos, Áustria). 

Decidiu-se que, para corrigir esta 

difícil situação, a abordagem teria 

de consistir numa estratégia inte-

grada, coerente e coordenada a nível europeu, assim como num pro-

grama aplicado tanto a nível nacional, como local. Importa salientar 

que foi decidido que as futuras medidas deviam ser desenvolvidas em 

conjunto com os Romes e as organizações que os representam.

Embora se congratule com as intenções da Comissão, o CESE julga 

que a sua tão esperada estratégia não correspondeu às expectativas, 

podendo ter sido mais ambiciosa, mais específi ca e mais bem estru-

turada. Qualquer política deve ser reforçada pela participação de um 

amplo leque de representantes a todos os níveis do debate, incluindo 

a sociedade civil local, especialistas dos meios científi cos, parceiros 

sociais e sobretudo representantes e membros dos Romes. (ma) 

 ●

Reforçar a plataforma contra a pobreza

No âmbito da luta contra a pobreza e a exclusão social defi nida na 

estratégia «Europa 2020», a Comissão Europeia lançou uma comu-

nicação sobre a Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 

Social. O CESE analisou esta comunicação num parecer redigido 

por Maureen O’Neill (Grupo dos Interesses Diversos, Reino Unido) 

e propôs acções para cumprir a meta de redução da pobreza (redu-

ção de, pelo menos, 20 milhões de pessoas afectadas pela pobreza 

até 2020).

Responsabilidade e coerência são as palavras-chave nas reco-

mendações do CESE. A pobreza é considerada uma violação dos 

direitos humanos, pelo que os governos, os parceiros sociais e a 

sociedade civil têm de assumir responsabilidades partilhadas pela 

sua erradicação. Assim sendo, as medidas de austeridade não devem 

comprometer a luta contra a pobreza. Além disso, a participação da 

sociedade civil na plataforma tem de ser reforçada. O CESE apelou 

à coerência entre as medidas económicas, fi nanceiras, sociais e de 

emprego na estratégia «Europa 2020», salientando a necessidade de 

aumentar e simplifi car o fi nanciamento da União Europeia, parti-

cularmente os fundos sociais. (ma) 

 

 

 

 

 

 

 ●

«In Between. Austria Contemporary» no CESE

A exposição «In Between. Aus-

tria Contemporary» foi inaugu-

rada no CESE em parceria com 

o Ministério Federal da Educa-

ção, Arte e Cultura da Áustria. 

Esta exposição apresenta várias 

tendências da arte contemporâ-

nea austríaca, dando a conhecer 

melhor aos visitantes o pano-

rama artístico do país. Dezas-

sete obras de jovens artistas austríacos promissores puderam ser apreciadas por um 

público numeroso durante a exposição no CESE.

Entre os visitantes estavam vários funcionários ansiosos por conhecer e celebrar 

as obras expostas. Claudia Schmied, ministra federal da Educação, Arte e Cultura da 

República da Áustria e Staff an Nilsson, presidente do Comité Económico e Social 

Europeu estiveram presentes na inauguração. Entre os convidados estiveram ainda 

Androulla Vassiliou, comissária europeia para a Educação, Cultura, Multilinguismo 

e Juventude e Johannes Hahn, comissário europeu para a Política Regional. (ma) 

Para mais informações sobre a exposição, consulte: www.bmukk.gv.at. 

 

 

 ●

NOTÍCIAS BREVES

Entre os participantes, encontravam-

se Javier Ferrer Dufol, vice-presidente da 

CEOE (Confederação Espanhola de Orga-

nizações Empresariais), Paloma Lopez, 

secretária para o Emprego da CCOO (Con-

federação Sindical das Comissões Operárias) 

e Antonio Ferrer, secretário para a acção dos 

sindicatos da UGT (sindicato espanhol).

Os participantes concordaram em que 

era necessário envidar mais esforços na 

área da educação, formação e centros de 

emprego públicos e privados. Além disso, 

o crescimento económico tem de arrancar 

e é necessário rever o quadro regulamentar 

dos nossos mercados de trabalho, sem mais 

demoras. (ail) ●

«Come’N’Listen» — «Franz Liszt Superstar»

Em 15 de Junho, o Comité Económico e 

Social Europeu (CESE) realizou o espectá-

culo musical «Come’N’Listen» em celebração 

do 200.º aniversário do nascimento de Franz 

Liszt. O evento foi organizado no âmbito da 

Presidência húngara da União Europeia, 

tendo o discurso de abertura sido feito pelo 

presidente do CESE, Staff an Nilsson.

As interpretações da obra de Franz Liszt levaram os espectadores a fazer uma viagem musical 

no tempo e no espaço de regresso ao passado que foi também uma viagem pela Europa. Deram 

também a conhecer Franz Liszt — a sua vida, a sua música, as suas mulheres e a sua espiritu-

alidade. Estes quatro aspectos da vida de Franz Liszt foram apresentados por um conselheiro 

e uma funcionária do CESE, nomeadamente, Ákos Topolansky, membro húngaro, e Caroline 

Henault, do Serviço Médico do CESE.

Foram interpretadas composições e peças para piano representativas da obra de Franz Liszt 

pelo pianista ucraniano Dmytro Sukhovienko e por Hanna Bardos-Feltoronyi, mezzo-soprano 

de origem húngara.

O CESE pretende continuar a apostar na organização de espectáculos musicais, conside-

rando-os uma parte importante do seu programa cultural. A música é um elemento crucial do 

património cultural europeu que tem contribuído para a formação da identidade europeia. No 

programa «Come’N’Listen», são apresentados num contexto europeu compositores selecciona-

dos que deixaram a sua marca. Enquanto cidadãos europeus, as suas vidas e obras integram-se 

em tradições europeias e as suas composições musicais inspiraram gerações futuras. (sb) ●

mukk.

Necessidades reais dos 
cidadãos são o foco do CESE, 
não fazer política

Entrevista com Tomasz 
Jasiński (TJ), membro do 
Grupo dos Trabalhadores 
do CESE, conselheiro 
internacional da Aliança dos 
Sindicatos Polacos (OPZZ)

CESE Info: Qual foi o seu 
primeiro contacto com a 
União Europeia?

TJ: A primeira vez que lidei com 

assuntos relacionados com a 

União Europeia foi no âmbito do 

meu trabalho no Comité Consul-

tivo Misto UE-Polónia, entre 2001 

e 2004, como representante da Aliança dos Sindicatos Polacos (OPZZ). 

Foi uma experiência muito útil para mim, pois quando me tornei mem-

bro do CESE, não tive qualquer problema de adaptação.

CESE Info: Em poucas palavras, como explicaria aos 
cidadãos o papel desempenhado pelo CESE?

TJ: É a voz sociedade civil organizada. Não é uma voz política, mas 

transmite as necessidades reais dos cidadãos, que devem ser tomadas 

em consideração pelos responsáveis políticos a nível da União Europeia.

CESE Info: Ser membro do CESE infl uencia o seu 
trabalho diário na Polónia? Em que medida? Quais 
são os benefícios do CESE a nível nacional?

TJ: Há um grande número de viagens associadas ao meu trabalho para 

o CESE, o que evidentemente tem impacto quer no meu trabalho para 

a OPZZ, quer na minha vida privada. O aspecto mais construtivo e 

útil da minha actividade em Bruxelas é ter acesso à fase preliminar dos 

trabalhos empreendidos pela União Europeia. Desta forma, a Polónia 

pode preparar-se para possíveis mudanças e tomar uma posição com 

bastante mais antecedência. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Ser membro do CESE signifi ca 
trabalhar a horários longos e 
irregulares

Entrevista a Krzysztof Ostrowski 
(KO), membro do Grupo dos 
Empregadores do CESE, director 
do Gabinete de Intervenções do 
Business Centre Club.

CESE Info: Qual foi o seu 
primeiro contacto com a UE?

KO: O meu primeiro contacto foi 

enquanto turista, quando era estu-

dante. Fiquei muito impressionado 

com a facilidade com que se podia 

viajar entre Estados-Membros e acho 

que isso me ajudou na minha primeira 

experiência profi ssional com a União Europeia, enquanto membro de 

uma equipa que negociou um acordo com a União Europeia.

CESE Info: Em poucas palavras, como explicaria aos 
cidadãos o papel desempenhado pelo CESE?

KO: O CESE funciona como uma «ponte» entre as instituições euro-

peias e as organizações da sociedade civil nos Estados-Membros, e dá a 

todos a oportunidade de manifestarem, junto do nível europeu, todas 

as suas preocupações sobre questões económicas e sociais, bem como 

de proporem novas ideias e sugerirem melhorias à legislação europeia.

CESE Info: Ser membro do CESE infl uencia o seu 
trabalho diário na Polónia? Em que medida? Quais 
são os benefícios do CESE a nível nacional?

KO: O principal impacto foi no meu horário de trabalho, que se tornou 

muito irregular. Muitas vezes, o meu dia de trabalho começa às qua-

tro horas da manhã, quando tenho de apanhar um avião, e acabo por 

regressar à Polónia já muito tarde, ou ter de passar a noite em Bruxelas. 

Isso signifi ca que as questões urgentes relacionadas com o meu trabalho 

na Polónia têm de ser tratadas no avião de e para Bruxelas. Para ser 

membro do CESE, há que gostar de viajar e estar disposto a voar muito 

frequentemente e a visitar vários países.

A nível nacional, o maior benefício é a oportunidade que as empresas 

que fazem parte da nossa organização têm para partilharem as suas opi-

niões em relação à legislação europeia e receberem informações sobre os 

assuntos mais importantes que o CESE debate. Os pareceres do nosso 

comité sobre sectores específi cos do mercado, como a biomassa ou as 

TI, ajudam as empresas interessadas a levar estas informações em conta 

quando elaboram os seus planos empresariais. (mb/nk) 

 ●

Temos de ouvir 
atentamente a sociedade 
civil dos nossos países

Entrevista com Marzena 
Mendza-Drozd (MMD), 
membro do Grupo dos 
Interesses Diversos, vice-
presidente da Federação 
Nacional de ONG polacas

CESE Info: Que razões 
levaram a que se 
tornasse membro do 
CESE?

MMD: Tornei-me membro do 

CESE em 2004 por recomenda-

ção do fórum polaco de inicia-

tivas não governamentais, que, juntamente com outras organizações, 

começou a representar as ONG polacas em Bruxelas. Estive directamente 

envolvida nesses trabalhos, por isso o CESE não me era completamente 

desconhecido, se bem que, como é evidente, não estivesse totalmente a 

par de como funcionava na prática.

CESE Info: Em poucas palavras, como explicaria aos 
cidadãos o papel desempenhado pelo CESE?

MMD: Para ser totalmente honesta, eu diria que é uma organização 

bem pensada que, na prática, por uma série de razões, não aproveita ao 

máximo o seu potencial para representar os pontos de vista da sociedade 

civil. Evidentemente, as causas são múltiplas. Ao cabo de sete anos no 

CESE, acho que poderíamos e deveríamos ouvir mais atentamente as 

organizações nos Estados-Membros e ser mais vigorosos ao exprimir 

as nossas opiniões.

Ser membro do CESE infl uencia o seu trabalho diário 
na Polónia? Em que medida? Quais são os benefícios 
do CESE a nível nacional?

MMD: Ser membro do Comité infl uencia não só o meu trabalho na 

Polónia mas também a minha vida privada. Felizmente, hoje em dia, 

podem-se resolver muitas coisas em linha, mas interrogo-me muitas 

vezes como é que os nossos antecessores no CESE, há uns 30 anos, 

conseguiam dar conta do recado. Actualmente, enquanto membro da 

Federação Polaca de ONG, posso ajudar as ONG a prepararem-se para 

os desafi os que se avizinham, graças às informações actualizadas a que 

tenho acesso. (mb/nk) 

 

 

 

 ●

sindicatos e do sector informal, com ven-

dedores ambulantes, organismos euro-

peus e grupos de refl exão.

No fi nal chegou-se à conclusão de que 

é necessário realizar um debate e uma 

análise em profundidade para examinar 

alguns aspectos sobre os quais as partes 

têm uma perspectiva completamente 

diferente e que, por isso mesmo, entra-

vam as relações entre a União Europeia e 

a Índia. É o caso do desenvolvimento sus-

ções de pobreza. A declaração conjunta 

da nona mesa-redonda UE-China está 

disponível no sítio do CESE. (cc) 

 

 

 ●

Jillian van Turnhout

Delegação do CESE na mesa-redonda UE-China

Delegação do CESE na Índia

Enikő Győri, ministro húngaro dos 
Assuntos Europeus

Comissário Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Para mais informações ver: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp


