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EDITORIAL Oito meses de «Primavera árabe»: 
é tempo de parar e refl ectirCaros leitores,

A actual crise fi nanceira tem afectado muitos cidadãos 
da União Europeia (UE). Rapidamente, termos como 
«dívida pública», «medidas de austeridade» e «swaps 
de risco de incumprimento» passaram a ser notícia 
constante, lembrando-nos da triste realidade social. 
As medidas adoptadas pelos políticos e pelas institui-
ções públicas devem ter em conta e procurar resolver 
a situação em que os cidadãos se encontram nos seus 

países. Por esse motivo, no que diz respeito ao futuro orçamento da União, o CESE 
entende que a UE deve ser um modelo de responsabilidade económica e tirar o maior 
partido possível do seu orçamento.

O CESE recomenda uma redução da burocracia para os fundos da União Europeia, 
de forma que esses recursos, destinados a estimular o crescimento e a benefi ciar todos os 
europeus, não sejam desaproveitados. No parecer «Reapreciação do orçamento da União 
Europeia», o Comité solicita aos legisladores da União a criação de uma nova estrutura 
orçamental que satisfaça as expectativas dos cidadãos da UE, defende um novo sistema 
de receitas, baseado inteiramente nos recursos próprios da União, e propõe a eliminação 
do princípio da contrapartida justa. 

A política agrícola comum (PAC) é um bom exemplo de uma política que tem servido 
os europeus durante décadas. Até há relativamente pouco tempo, a PAC representava a 
maior parte do orçamento da União Europeia. Uma vez que o actual fi nanciamento da 
PAC irá terminar em 2013, os debates sobre o seu futuro estão estreitamente relacionados 
com uma reapreciação do orçamento da UE para o período pós-2013.

O CESE considera que a reforma da PAC deve garantir a rentabilidade da agricultura 
e, simultaneamente, um rendimento justo para os agricultores em toda a União Europeia. 
A PAC promove, entre outras coisas, a utilização sustentável dos recursos e a preservação 
da biodiversidade, ao mesmo tempo que reforça o potencial do emprego rural. 

Sabendo-se que apenas 7% dos agricultores têm actualmente idade inferior a 35 anos 
e que um em cada três agricultores tem mais de 65 anos, há que encorajar os jovens a 
optar pela agricultura. O CESE, que representa pessoas verdadeiras, e eu próprio, agri-
cultor de longa data, podemos tentar transmitir a mensagem de que a agricultura vale 
realmente a pena.

Para que serve um orçamento europeu ambicioso?

Para tornar realidade a estratégia para uma Europa inteligente, sustentável e inclu-
siva. Mas para isso, a União deve pôr em prática uma política de coesão sólida, fl exível e 
adaptada às necessidades locais. Ora, há quem apele a uma redução dos recursos afectados 
a esta política, argumentando que a actual percentagem de 38,4% (a média para 2000-
2006) do orçamento da União Europeia é demasiado elevada. Isso é ridículo! «Em todo 
o caso, nunca garantiremos uma Europa sustentável sem um crescimento económico 
de alta qualidade». A concretização do mercado interno é vital, a fi m de estimular o 
crescimento, o investimento, a exportação, a criação de emprego, a indústria sustentável 
e serviços inovadores. 

Jacques Delors disse um dia que «o modelo económico europeu precisa de três prin-
cípios para se manter vivo: a concorrência para o estimular, a cooperação para o reforçar 
e a solidariedade para o unir».

Não confundamos o equilíbrio dos orçamentos nacionais com o equilíbrio do orça-
mento da União Europeia. A competitividade da Europa tem um custo, o do investimento 
a longo prazo, de empregos sustentáveis e de uma visão para o futuro. 

Staff an Nilsson

Presidente
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Este tem sido um ano atarefado para o 
Comité de Acompanhamento para o 
Euromed do CESE, e não se prevê que 
o ritmo abrande. Em Janeiro deste ano, 
quando começaram os acontecimentos 
na Tunísia, e ainda antes de as «revolu-
ções árabes» (como estas sublevações são 
geralmente designadas em árabe) chega-
rem ao Egipto, tornou-se claro para todos 
no CESE, envolvido de perto na região 
euromediterrânica, que algo extraordi-
nário estava a acontecer.

Após uma pausa muito breve para 
refl ectir, o Comité de Acompanhamento 
para o Euromed entabulou os primeiros 
contactos com a sociedade civil livre e 
independente emergente para consoli-
dar o que os cidadãos da região tinham 
conseguido nas ruas. Para isso, o Comité 
de Acompanhamento centrou-se em tirar 
o máximo partido dos pontos fortes do 
CESE: juntar organizações de parceiros 
sociais que estavam, e em alguns casos 
ainda estão, na oposição ao governo 
local; cooperar com outras organizações 
no terreno, como a Fundação Europeia 
para a Formação ou a Organização Inter-
nacional do Trabalho; apelar para acções 
coordenadas com outras instituições da 
União Europeia; e, em geral, pôr a sua 
longa experiência ao serviço dos seus 
parceiros. Mais especifi camente, orga-

nizou viagens exploratórias à Tunísia 
e a Marrocos para cooperar com um 
leque abrangente de representantes da 
sociedade civil e identifi car novos par-
ceiros, nomeadamente para estabelecer 
contactos com o novo CES marroquino. 
No Outono, estão previstas mais visitas 
de estudo ao Líbano e, possivelmente, ao 
Egipto, para preparar a cimeira Euromed 
dos CES e instituições similares. Embora 
estas experiências sejam muito intensas e 
frequentemente extenuantes, é inegável 
que são também muito compensadoras, 
pois permitem conhecer a verdadeira 
sociedade civil nas regiões destes países 

e também dar-lhes a conhecer o papel 
do CESE.

Seria ilusório pensar que tudo está 
decidido. Há ainda desafi os consideráveis 
a superar, sendo por isso essencial manter 
o empenho e a dedicação nos objectivos 
das «revoluções» na região. De momento, 
tudo o que os nossos parceiros e o CESE 
podem fazer é lançar as sementes da 
democracia, com a esperança de que os 
frutos possam ser colhidos num futuro 
próximo. Não percam os próximos epi-
sódios… (gh) ●
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Programa Leader: um modelo para 
parcerias locais de desenvolvimento

A abordagem do programa Leader 
da União Europeia pretende defi nir o 
modelo para o envolvimento das partes 
interessadas no desenvolvimento local. 
Contudo, ainda não realizou totalmente 
o seu potencial no que respeita a inte-
grar as necessidades locais em estra-
tégias de desenvolvimento, mobilizar 
as partes interessadas e promover a 
inovação a nível local. Estas foram as 
principais conclusões de uma audição 
sobre «O programa Leader como ins-

trumento de desenvolvimento rural», 
realizada no CESE, em Bruxelas, em 20 
de Junho. Os participantes manifesta-
ram-se a favor de normas administra-
tivas uniformizadas, claras e simples, 
maior envolvimento dos grupos de 
acção local na programação das acções 
de desenvolvimento rural, mais liber-
dade para escolher as prioridades locais 
e implementar soluções a nível local, 
maior transparência nas operações dos 
grupos de acção local, monitorização 

e avaliação e reforço da capacidade de 
todos os agentes locais. As conclusões 
da audição serão incluídas no parecer 
do CESE sobre «O programa Leader 
como instrumento de desenvolvi-
mento rural», que está a ser elaborado 
no contexto do debate sobre o futuro da 
política agrícola comum e o seu pilar do 
desenvolvimento rural. (rh) ●
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A REUNIÃO PLENÁRIA EM POUCAS PALAVRAS
A Comissão Europeia deve preservar 
a qualidade do emprego

A crise fi nanceira teve um impacto pro-
fundo no mercado de trabalho europeu, 
provocando uma queda das taxas de 
emprego para cerca de 69%. Para paliar 
o problema, a Comissão Europeia elabo-
rou uma iniciativa destinada a aumentar 
a taxa de emprego e repor a confi ança no 
mercado de trabalho europeu. A iniciativa 
«Agenda para novas qualifi cações e novos 
empregos» foi objecto de um parecer do 
CESE elaborado por Vladimíra Drbalová 
(Grupo dos Empregadores, República 
Checa) como relatora e por José María 
Zufi aur Narvaiza (Grupo dos Emprega-
dores, Espanha) como co-relator. 

O trabalho da Comissão neste domínio é muito favoravelmente aco-
lhido, e o CESE exorta os Estados-Membros a dar-lhe continuidade, 
valendo-se do diálogo social e civil para promover a sua intervenção. 
Contudo, o CESE considera que a iniciativa não refl ecte a urgência de 
criar emprego de elevada qualidade e destaca a importância de assegurar 
que os direitos dos trabalhadores sejam protegidos, e não sacrifi cados em 
nome de um mercado de trabalho mais efi ciente. (ma) ●

Protecção fi nanceira dos consumidores: uma das maiores 
preocupações do CESE

A crise económica pôs a nu a proliferação maciça de produtos fi nanceiros 
verifi cada nos últimos tempos. Ora, todos os consumidores acabam por 
entrar mais tarde ou mais cedo em contacto com produtos deste tipo, por 
exemplo, quando adquirem um bem imobiliário ou investem as suas pou-
panças. É justamente por isso que o CESE gostaria de criar um novo quadro 
de referência que torne os consumidores e os mutuários mais conscientes 
em relação a estes produtos e dos direitos que lhes assistem, para além de 
lhes garantir plena protecção. Com os dois novos pareceres adoptados na 
reunião plenária de Julho, o CESE dará o seu contributo para a harmo-
nização do mercado de crédito hipotecário da União Europeia e para a 
informação dos consumidores sobre quais os seus direitos relativamente 
aos novos produtos fi nanceiros.

No primeiro deles, que trata dos «Contratos de crédito para imóveis 
de habitação» e foi elaborado por Reine-Claude Mader (Grupo dos Inte-

resses Diversos, França), o CESE refere que, para restaurar a confi ança 
dos consumidores e a estabilidade fi nanceira, será necessário um mercado 
único efi ciente e competitivo. No segundo, sobre «Educação fi nanceira 
e consumo responsável», elaborado por Carlos Trías Pinto (Grupo dos 
Interesses Diversos, Espanha), o CESE apela à correcta compreensão dos 
produtos fi nanceiros mediante uma educação apropriada. (ail) ●

Assegurar o futuro energético da Europa

O desafio de assegurar o aprovisio-
namento energético da Europa é o 
tema de dois pareceres que acentuam 
a importância de efectuar um planea-
mento a longo prazo e a necessidade de 
resolver efi cazmente o dilema cada vez 
maior da energia na Europa. Um pare-
cer elaborado por Josef Zbořil (Grupo 
dos Empregadores, República Checa), 
relator, e por Enrico Gibellieri (dele-
gado, Itália), co-relator, insta a Comissão 
Europeia a adoptar uma abordagem pro-
activa no que toca a assegurar e melho-
rar o acesso a matérias-primas. O CESE 
defende uma política externa mais activa 

neste domínio, que permita não só acompanhar a situação do comércio 
internacional como também encorajar negociações internacionais por meio 
da Organização Mundial do Comércio. 

A questão de como melhorar a efi ciência energética foi levantada num 
parecer elaborado por Ulla Sirkeinen (Grupo dos Empregadores, Finlândia), 
relatora. Ainda que apoie sem reservas o objectivo da efi ciência energética, 
o CESE levanta várias questões, nomeadamente o facto de a efi ciência ener-
gética e a poupança de energia dependerem em grande medida da mudança 
de hábitos. Assim, o CESE está preocupado por a abordagem da Comissão 
se centrar demasiadamente na regulamentação, sem dar o devido valor 
a incentivos positivos que possam alterar os comportamentos. O CESE 
gostaria também que se desse mais importância a projectos sustentáveis a 
longo prazo e menos à obtenção de resultados de curto prazo. (ma) ●

Cooperar para combater a discriminação

Verifi cou-se em alguns Estados-Membros uma falta de integração que 
causa problemas alarmantes. Nos últimos tempos, tem-se assistido a 
um aumento generalizado dos níveis de xenofobia e discriminação, e os 
Estados-Membros e a União Europeia estão a procurar uma solução para 

estes problemas. Para contribuir para o debate sobre este tema, Luis Miguel 
Pariza Castaños (Grupo dos Trabalhadores, Espanha) elaborou um pare-
cer do CESE. O documento destaca a importância de envolver os órgãos 
de poder local e regional e a sociedade civil no combate a este problema, 
uma vez que estas são as principais partes interessadas e as que estão mais 
próximas dos cidadãos. 

O CESE considera que a integração não é um acto jurídico, mas sim 
um processo social complexo a longo prazo, com uma multiplicidade de 
dimensões e de actores envolvidos. Como tal, promover a coexistência e a 
integração implica cooperação a todos os níveis. Nesta base, o CESE propõe 
a criação de conselhos consultivos, fóruns e plataformas para assegurar 
que o contributo da sociedade civil é levado em conta na formulação das 
políticas de integração. (ma) 

Resolver a confusão transfronteiriça

O Comité adoptou dois pareceres 
sobre como combater os problemas 
transfronteiras com que as empresas 
e os cidadãos europeus se deparam. 
O primeiro, elaborado por Vincent 
Farrugia (Grupo dos Empregadores, 
Malta), diz respeito à fiscalidade. É 
comum os cidadãos receberem pouca 
assistência em matéria de procedimen-
tos fi scais, e o CESE entende que devem 
ser tomadas medidas para tornar esses 
procedimentos simples e claros. Uma 
dessas medidas, proposta no parecer, 
é a criação de balcões únicos em toda 
a União Europeia nos quais as pessoas 

possam obter a informação e a documentação de que precisam e pagar 
os seus impostos.

A racionalização dos serviços transfronteiras foi outro tema em debate, 
com base no parecer elaborado por Martin Siecker (Grupo dos Emprega-
dores, Países Baixos). O CESE louva o empenho da Comissão Europeia em 
melhorar o mercado único dos serviços, sobretudo mediante a criação de 
balcões únicos. Estes facilitam o acesso a informação específi ca por país em 
cada Estado-Membro e permitem aos fornecedores de serviços completar 
as formalidades administrativas por via electrónica. (ma) ●

«Design Eleven» do CESE: design intemporal — Para todas as gerações
Pediu-se aos estudantes e designers 

residentes num dos 27 Estados-Mem-
bros e aos designers europeus residentes 
fora da União Europeia que refl ectissem 
sobre a «solidariedade entre gerações 
numa época marcada pelo envelheci-
mento da população», criando soluções 
inovadoras e pertinentes centradas num 
«design intemporal», através de um 
processo de concepção participativa 
(em que os utilizadores fi nais partici-
pam na elaboração do produto) e/ou 
de co-design (com a criação de equipas 
intergeracionais em que designers mais 
jovens colaboram com profissionais 
mais velhos).

O prazo terminou em 31 de Maio 
de 2011. O CESE recebeu mais de 250 
candidaturas de toda a Europa e mais 
de 100 produtos. No início de Junho, 
foram pré-seleccionadas 26 criações e a 
decisão fi nal foi tomada em 18 de Julho, 
em Bruxelas.

Fizeram parte do júri Anna Maria 
Darmanin (presidente do painel), os 
membros do CESE Anne-Marie Sig-
mund, Marie Zvolska e Alexander Graf 
von Schwerin, assim como vários peritos 
externos de renome activos em todos os 
domínios do tema deste concurso.

Os vencedores são: «KeepCool», 
de Vincent Gerkens (1.º prémio); 
«ORTOgether», de Francesco di Luzio 
(2.º prémio) e «Darning Pear», de Mari 
Korgesaar (3.º prémio).

A cerimónia de entrega dos prémios 
e a inauguração da exposição que exibirá 
os 20 melhores protótipos, incluindo os 
produtos vencedores, terá lugar na sede 

Eventos culturais no CESE durante a 
presidência polaca
Tendo como pano de fundo a presidência 
polaca da União Europeia, o CESE está a 
organizar vários eventos culturais, incluindo 
exposições dedicadas à arte contemporânea 
polaca e a outros temas, sessões literárias de 
literatura polaca, bem como uma apresen-
tação de bandas sonoras polacas.

Alguns dos eventos já tiveram lugar este 
Verão, como por exemplo, o lançamento, 
em 13 de Junho de 2011, da exposição 
«Paweł Kuczyński, Desenhos satíricos», que 
contou com a presença dos vice-presidentes 
do CESE, Anna Maria Darmanin e Jacek 
Krawczyk, bem como de Piotr Wojtczak em 
representação da embaixada da Polónia, e 
ao qual se seguiu um serão nacional polaco. 

Em 14 de Julho de 2011, o poeta, escritor 
e tradutor polaco Jacek Dehnel participou 
na série de almoços literários do CESE deste 
ano. O membro polaco do CESE Andrzej 
Adamczyk deu as boas-vindas aos quase 
100 convidados que compareceram a esta 
sessão literária.

O prémio de design, lançado pelo Comité 
Económico e Social Europeu em 2009, 
pretende sensibilizar o público em geral 
para assuntos sociais e cívicos. O pro-
jecto vencedor será fabricado numa edi-
ção limitada e distribuído como parte da 
estratégia de comunicação do CESE em 
2012, Ano Europeu do Envelhecimento 
Activo e da Solidariedade entre as 
Gerações.

A Direção-Geral das Empresas e 
da Indústria da Comissão Europeia, a 
Associação Internacional de Univer-
sidades e Escolas Superiores de Arte, 
Design e Media (Cumulus) e a Design 
for All Europe (EIDD) uniram forças 
para incrementar o impacto da comu-
nicação e aumentar o envolvimento das 
instituições e organizações europeias 
nas práticas de design sustentável e na 
inovação.

Vladimíra Drbalová, 
membro do CESE

Vincent Farrugia, 
membro do CESE

Ulla Sirkeinen, 
membro do CESE

Entre 3 e 7 de Outubro de 2011, estará 
patente no CESE uma exposição sobre 
Marie Sklodowska-Curie, durante a semana 
temática «Química e cultura», organi-
zada no âmbito do Ano Internacional da 
Química. 

Em 25 de Outubro de 2011, o CESE 
lançará, em colaboração com vários parcei-
ros polacos e internacionais, a campanha 
«Poemas no Metro». O programa cultural a 
longo prazo do Comité incluirá uma activi-
dade intitulada «Escolha um poema», como 
parte de uma forma interactiva de abordar 
a cultura literária na Europa.

Em 26 de Outubro, vários convidados 
poderão descobrir algumas bandas sono-
ras polacas, num evento integrado na série 
«Come’N’Listen» que, mais uma vez, se 
realizará no La Brasserie, no edifício VM2.

Haverá ainda uma exposição comemo-
rativa do 100.º aniversário do nascimento 
do poeta, romancista e tradutor polaco 

do CESE em Bruxelas (rue Belliard, 99), 
em 21 de Setembro de 2011, como parte 
do programa ofi cial do festival «Design 
September» (www.designseptember.be).

Para mais informações, consulte: 
www.design-competition.eesc.europa.
eu. (sb) ●

«KeepCool»: O projecto vencedor 
do concurso «Design Eleven» do CESE

Czesław Miłosz, vencedor do prémio Nobel 
da Literatura. Além disso, a exposição de 
fotografi a «Artists for Europe», que já foi 
exibida em ecrãs durante a reunião plenária 
de Julho, no edifício Charlemagne, estará 
patente no CESE em Dezembro. (sb) ●

Para mais informações, consulte: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-
and-activities-culture-polish-presidency

Almoço literário do CESE com o escritor 
e tradutor polaco Jacek Dehnel

embe
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EDITORIAL

Ambiciosa reforma da PAC sob pressão

Novo pacto entre 
agricultura e ambiente 
para construir o futuro
A política agrícola comum (PAC) não é um tema 
que interesse apenas a alguns. Primeiro na Comu-
nidade Económica Europeia e agora na União Euro-

peia, a PAC foi e continua a ser um dos pilares que sustenta a construção de uma 
Europa unida e deverá, no futuro, continuar a cumprir este papel.

Uma política comum resulta de um pacto entre as regiões da União, agindo em 
prol da saúde dos cidadãos europeus e do futuro da agricultura europeia.

Se os agricultores são os principais agentes da agricultura europeia, esta não 
deixa de ser um aspecto importante que diz respeito à sociedade no seu conjunto. 
Os objectivos da política agrícola comum são numerosos, mas convergem num só, 
nomeadamente, fornecer à União Europeia produtos alimentares e sistemas agrícolas 
competitivos, sustentáveis e orientados para o futuro.

A PAC actual ainda é, em larga medida, uma política focada no passado. É, por-
tanto, necessária mais determinação e concentração na reforma das suas medidas 
e instrumentos, de modo a promover a competitividade. Há que passar de uma 
mentalidade centrada em subsídios para uma mentalidade centrada em incentivos.

Só assim será possível os jovens darem um contributo importante para a inovação, 
procurando novas oportunidades e lidando com as forças de mercados abertos e 
regulados. Na verdade, não há lugar na PAC actual para os jovens empresários. Não 
me refi ro aqui a subsídios específi cos, mas ao sistema em si. Este tem que mudar 
para que possa inspirar uma nova geração de empresários a apostar o seu futuro 
neste formidável sector da economia e sociedade europeias que é o mundo rural e 
a produção de alimentos.

A Comissão apresentou uma proposta satisfatória para reformar o orçamento. 

Cabe agora ao Parlamento (a voz que defende os interesses dos cidadãos europeus) 
equilibrar e suprir a grande diversidade de necessidades económicas e sociais de 
toda a economia europeia. Este é um assunto que deve ser tratado pelo Parlamento 
no seu conjunto, porque o tempo das comissões sectoriais já passou. A sociedade 
civil europeia, cujos interesses complexos e interligados se deparam todos os dias 
com as consequências reais da crise para vários estratos sociais da União, vigiará o 
comportamento do Parlamento no seu todo e das restantes instituições europeias. 
Além disso, fará a sua avaliação.

Mario Campli 
Presidente da secção especializada de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Ambiente

A política agrícola comum está a ser subme-
tida novamente a revisão e passará a fazer 
parte da legislação europeia em Janeiro de 
2014. As últimas propostas apresentadas 
pela Comissão Europeia destinam-se a 
reconfi gurar uma política que seja capaz de 

antecipar desafi os económicos, ambientais 
e territoriais. 

Segundo previsões da Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e a Ali-
mentação (FAO), a população mundial 
alcançará em 2050 os 9 mil milhões. A PAC 
terá, por conseguinte, de encontrar uma res-
posta para os sérios problemas mundiais e 
regionais que isso implicará.

Estes números signifi cam que cada dia 
que passa há no mundo mais 140 000 habi-
tantes. Dacian Cioloş, comissário responsá-
vel pela Agricultura e o Desenvolvimento 
Rural, assinala que, até 2030, a procura de 
alimentos terá um crescimento de 50%. 
Entre os factores envolvidos encontram-se 
as alterações climáticas, a evolução dos hábi-
tos alimentares, a preservação dos recursos 
naturais e a sua utilização sustentável, os 
resultados das negociações da Ronda de 
Doha para o Desenvolvimento e, por último, 
a segurança alimentar.

A Comissão está, por isso, a tentar con-
fi gurar uma PAC que converta estes núme-
ros astronómicos e estes resultados ainda 
incertos em oportunidades para a agricul-
tura europeia. Ao mesmo tempo, propõe-se 
fazer face aos problemas que poderão com-
prometer a PAC dentro da própria Europa. 
Trata-se de tarefas de extrema difi culdade e, 
para levá-las a bom termo, a Comissão apela a 
uma PAC mais sustentável, mais efi caz, equi-
librada, direccionada e fi ável. São, com efeito, 
todas elas áreas que terão de ser examinadas a 
fundo. Mas o que implica isso exactamente? 
E onde é exercida a pressão política? 

A PAC está dividida em dois pilares. O 
primeiro diz respeito aos montantes pagos 
directamente aos produtores agrícolas que 
satisfaçam determinadas condições estabe-
lecidas pela legislação da União Europeia. 

Financiar o agricultor
a natureza», afi rma, recordando que os 
actuais regimes de pagamento não são 
ainda justos. «Na Alemanha, 1,6% dos 
agricultores recebem mais de 100 mil 
euros em pagamentos directos por ano, 
ou seja, 30% de todos os pagamentos. Por 
outro lado, cerca de 50% de todos os agri-
cultores alemães recebem menos de 5 mil 
euros por ano, num total de menos de 5% 
de todos os pagamentos. Será isto justo»?

Estas medidas têm o apoio do CESE, 
cujo parecer salienta que os agricultores 
activos devem envolver-se «na criação 
de bens e serviços públicos de interesse 
social». Esses serviços também podem 
incluir a protecção do ambiente, a segu-
rança alimentar e a defesa do consumidor. 
Assim, os pagamentos seriam justifi cados 
com base nestes critérios amplos e não 
comerciais. É exactamente isso que a 
Comissão conta fazer.

«O dinheiro deve ser empregue numa 
agricultura sustentável que produza ali-
mentos de qualidade e gere benefícios 
públicos, como a preservação da biodi-
versidade», declara Lutz Ribbe. 

Até 1992, os pagamentos directos 
destinavam-se exclusivamente a susten-
tar os preços, mas posteriormente foram 
reduzidos. Esta situação manteve-se até 
2003, ano em que a PAC foi reformada e 
os pagamentos directos foram dissociados 
ou deixaram de estar ligados à produção 
alimentar. Mais de 90% dos pagamentos 
agrícolas europeus estão dissociados da 
produção. Agora, a questão de um sistema 
de pagamentos directos e da sua pertinên-
cia volta a estar na baila. 

Se a Comissão decidir avançar com as 
suas propostas, talvez seja fi nalmente pos-
sível pôr em prática um modelo agrícola 
europeu mais sustentável, como preconi-
zado pelo CESE. ●

Milhares de milhões de euros das receitas 
fi scais europeias são pagos aos agriculto-
res sob a forma de ajudas ao rendimento. 
Conhecido como pagamentos directos, 
este sistema gerou várias controvérsias ao 
longo das décadas. Segundo a Comissão, 
a União Europeia contribui, em média, 
com cerca de 40% para os rendimentos 
dos agricultores.

O Tribunal de Contas da União Euro-
peia descobriu que entre estes benefi ciá-
rios da PAC se contavam companhias de 
transporte ferroviário, clubes de equitação 
ou criação de cavalos, clubes de golfe ou 
lazer e assembleias municipais. O desvio 
fraudulento de fundos públicos urgente-
mente necessários para os agricultores em 
difi culdades comprometeu seriamente a 
credibilidade da PAC.

A Comissão propõe agora que os 
pagamentos directos sejam associados a 
práticas agrícolas sustentáveis e ecológi-
cas. «Para serem credíveis, os pagamen-
tos directos devem ser equitativamente 
divididos entre Estados-Membros, regi-
ões, tipos de agricultura e categorias de 

agricultores. Isto não quer dizer um paga-
mento idêntico em toda a Europa», expli-
cou Dacian Cioloş, comissário europeu 
responsável pela Agricultura e Desenvol-
vimento Rural, salientando que a política 
se deve centrar nos agricultores activos. 

O CESE salienta, contudo, que não há 
ainda uma defi nição clara de actividade 
agrícola activa tal como referida pela 
Comissão. 

Entretanto, os pagamentos directos 
continuarão a ser um dos elementos 
essenciais da PAC. Porém, os novos cri-
térios obrigatórios para esses pagamentos 
signifi cam que os agricultores da União 
Europeia só beneficiarão deles se, por 
exemplo, promoverem a biodiversidade 
e reduzirem as emissões de CO

2
. 

«Por que motivo devem os paga-
mentos directos continuar no futuro?», 
interroga-se Lutz Ribbe, relator do CESE 
para o parecer sobre a reforma da PAC 
em 2013. «É preciso tornar os pagamentos 
directos mais ecológicos para encorajar 
práticas agrícolas mais compatíveis com 

O segundo pilar, para o qual contribuem 
também os Estados-Membros, destina-se a 
fi nanciar o desenvolvimento rural, mediante, 
por exemplo, a promoção da biodiversidade 
e a protecção ambiental das terras agrícolas. 
As subvenções ao abrigo deste pilar não são 
pagas directamente aos agricultores. 

Em Bruxelas, porém, alguns dos grandes 
Estados-Membros estão a exercer uma pres-
são considerável para reduzir o orçamento 
do segundo pilar e reafectar os fundos a 
outras rubricas orçamentais, como a inves-
tigação. Já se nota, aliás, uma diminuição 
considerável nas dotações que o orçamento 
da União Europeia destina à PAC. Enquanto 
em 1985 representavam ainda uma percen-
tagem de 75% do orçamento, prevê-se para 
2013 a sua descida para 39,3%. Seja como 
for, o comissário Dacian Cioloş terá de 

oferecer resistência a esta pressão e fá-lo-á 
promovendo um segundo pilar ainda mais 
ecológico e sustentável. 

A PAC foi modelada largamente segundo 
uma política orientada para o mercado livre, 
que o CESE pôs em causa repetidas vezes. O 
CESE propugna, em vez disso, um modelo 
agrícola europeu que siga os princípios da 
multifuncionalidade e da sustentabilidade 
a longo prazo. 

A missão prioritária da PAC é, de acordo 
com o parecer do CESE sobre o futuro da 
PAC, «valorizar o papel dos agricultores 
enquanto produtores de bens alimentares 
de uso quotidiano, assim como, e cada vez 
mais, de energia verde e sustentável». E isso 
exige um segundo pilar dotado de recursos 
fi nanceiros adequados. ●
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Planeta em morte lenta

A utilização muito intensiva dos solos ou 
a sua ocupação pela indústria agrícola são 
responsáveis pelo declínio da biodiversi-
dade em muitas regiões europeias. A agri-
cultura industrial está a acelerar a perda de 
biodiversidade, devido ao crescente escoa-
mento de águas com excesso de nutrientes 
e de produtos químicos, que têm um efeito 
negativo na natureza.

A intensificação da agricultura na 
Europa está a produzir uma série de efei-
tos adversos. Naturalmente, os agricultores 
querem que as suas culturas produzam o 
máximo possível, pelo que plantam uma 
única variedade agrícola em grandes áreas. 
Esta prática, conhecida por monocultura, 
acaba por deixar o solo mais vulnerável a 
agentes patogénicos, o que leva os agricul-
tores a recorrer a fertilizantes artifi ciais para 
enriquecer a terra. No entanto, a utilização 
sistemática de uma série de herbicidas e 
pesticidas (produtos agroquímicos) acaba 
por ter um efeito negativo nos solos. Além 
disso, os afl uentes poluem as reservas de 
água subterrâneas, afectando a flora e a 
fauna.

Devido à intensifi cação da agricultura 
na Europa durante a década de 1970, a bio-
diversidade das terras agrícolas diminuiu 
signifi cativamente. Esta conclusão é refor-
çada por estudos sobre populações de aves 
de terras agrícolas, cujas espécies registaram 
um declínio gradual contínuo nos últimos 
40 anos. Esta questão é importante, já que 
as terras agrícolas na Europa ocupam cerca 
de metade da superfície terrestre da União 
Europeia e constituem o habitat de diversas 
espécies de animais e plantas. 

No entanto, nos últimos tempos, a polí-
tica agrícola comum da União Europeia 
tem-se tornado mais ecológica, trazendo 
a biodiversidade para primeiro plano. «Se 
os agricultores receberem mais dinheiro 
por preservarem a biodiversidade ou se a 
manutenção de determinados níveis de bio-
diversidade for uma condição prévia para 
a atribuição de fundos da PAC, é provável 
que contribuam para esse objectivo», afi rma 
Stanka Becheva, que dinamiza campanhas 
sobre a alimentação e a agricultura na ONG 
«Amigos da Terra Europa».

Stanka Becheva argumenta ainda que, 
para proteger a biodiversidade, é necessário 
reservar 10% das explorações agrícolas para 
servirem de zonas de protecção de biodiver-
sidade. Além disso, para evitar a monocul-
tura, as explorações não devem ocupar mais 
de 50% da sua superfície com uma mesma 
cultura. A rotação de culturas e o cultivo 
de plantas que possam ser utilizadas como 
alimento para os animais servirão também 
para reduzir a dependência de importações 
na Europa. Stanka Becheva assinala que a 
Comissão Europeia está progressivamente 
a procurar fazer da protecção da biodiversi-
dade uma condição prévia para a atribuição 
de pagamentos directos a agricultores. 

Uma vez que o Conselho «Agricultura» 
e o Parlamento Europeu também apoiam 
esta medida, as atenções estão agora vira-
das para a Comissão, que apresentará as 
suas propostas para a PAC ainda este ano. 
Essas propostas deverão incluir medidas 
de protecção da biodiversidade e medidas 
adicionais de protecção do ambiente. ●

Uma profi ssão em perigo de extinção

seus vinhos. O relator teme que a falta 
de agricultores leve a um êxodo das 
zonas rural, deixando para trás vas-
tas áreas agrícolas abandonadas. Sem 
agricultores em número sufi ciente, a 
Europa seria forçada ou a intensifi car a 
exploração industrial em grande escala 
ou a depender mais de importações.

Os decisores políticos em Bruxelas 
também estão preocupados. Dacian 
Cioloş, comissário responsável pela 
Agricultura, está a fazer dos jovens 
agricultores uma prioridade. Para lhes 
garantir uma linha directa de fi nancia-
mento, o comissário quer incluí-los no 
âmbito do primeiro pilar da política 
agrícola comum. A ideia tem bastante 
apoio, mas iniciativas anteriores, como 
o fundo de desenvolvimento rural da 
PAC 2008, destinado a aumentar a 
ajuda ao investimento para os jovens 
agricultores, obtiveram resultados 
diversos. Muitos jovens agricultores 
não receberam os 70 mil euros que lhes 
eram destinados.

«Temos dúvidas acerca do fundo 
de desenvolvimento rural», afirma 
Joris Baecke, presidente do Conselho 
Europeu de Jovens Agricultores. «Por 
um lado, é sempre encorajador ver 
que é concedido mais apoio aos jovens 
agricultores, mas o processo exige que 
metade do fi nanciamento provenha dos 
Estados-Membros. Dada a actual crise 
fi nanceira, em muitos Estados-Membros 
esse fi nanciamento simplesmente não 
existe.» 

Joris Baecke, de 33 anos, é co-pro-
prietário do terreno agrícola da sua 
família no sudoeste dos Países Baixos, 
onde tem trabalhado a tempo parcial 
desde 1994 e espera que pelo menos 80% 
de fi nanciamento directo para jovens 
agricultores seja concedido ao abrigo 
do primeiro pilar da PAC. A organiza-
ção a que pertence defende também que 
os jovens agricultores devem ter direito 
a um rendimento garantido durante os 
primeiros cinco anos da sua actividade 
agrícola. 

Pondo de lado o apoio fi nanceiro e 
institucional, tanto Pedro Narro como 
Joris Baecke consideram que um pro-
grama Erasmus poderia atrair mais 
jovens para esta profi ssão. Aprender a 
profi ssão num ambiente educativo, com 
experiência prática, daria a conhecer aos 
alunos novas técnicas e as tecnologias 
mais avançadas. «Os jovens agriculto-
res estão na melhor posição para utili-
zar novas tecnologias e inovação para 
enfrentar os novos desafi os relacionados 
com alimentação», disse Pedro Narro.

O acesso a fi nanciamento, a capaci-
dade de obtenção de capital, o apoio à 
formação em geral e o auxílio institu-
cional são obstáculos comuns com que 
se deparam os jovens agricultores. Um 
em cada três agricultores tem mais de 65 
anos. Para garantir o futuro desta profi s-
são, é essencial que se ultrapassem estes 
obstáculos. ●

Turismo rural: uma janela de 
oportunidades

Os agricultores europeus têm cada vez 
mais difi culdade em adaptar-se e sobrevi-
ver num mundo cada vez mais competitivo. 
Se a isto se acrescentar a concorrência mais 
barata oriunda do estrangeiro e a redução 
dos subsídios estatais e da União, o cená-
rio é ainda menos animador. É por isso 
que muitos agricultores se estão a voltar 
para outras actividades, registando-se um 

A iminente falta de agricultores na 
União Europeia poderá prejudicar a 
agricultura europeia. Apenas 6% dos 
agricultores da União têm menos de 35 
anos e quase metade tem 55 ou mais. 
Cerca de cinco milhões de agriculto-
res reformar-se-ão durante os próxi-
mos dez anos. Atrair os jovens para a 
agricultura implicará mais incentivos 
fi nanceiros e um maior apoio institu-
cional.

«Ninguém substituirá os nossos 
agricultores. Se pensam que outros 
países como o Brasil, a Argentina ou 
a China os vão substituir, estão com-
pletamente enganados. Há que pensar 
profundamente nas consequências da 
redução massiva do número de agricul-
tores», avisa Pedro Narro, membro de 
CESE e relator do parecer de iniciativa 
sobre o futuro dos jovens agricultores. 

A família de Pedro Narro gere uma 
vinha há gerações, em Castela-Mancha, 
uma região espanhola conhecida pelos 

Família de Pedro Narro na sua vinha em Castela-Mancha

«Bed and Breakfast» na Common Barn Farm, no Reino Unido

grande desenvolvimento do turismo rural 
em muitos países da União Europeia.

Actualmente, segundo a Comissão, 
mais de um terço dos agricultores da União 
Europeia (36,4%) precisa de uma actividade 
paralela para complementar os seus rendi-
mentos. O turismo reveste-se de grande 
importância neste contexto, especialmente 
em áreas naturais de grande beleza como as 

regiões montanhosas de pastoreio. Efecti-
vamente, os agricultores estão cada vez 
mais em sintonia com as necessidades dos 
turistas e já não se limitam a satisfazer a 
procura de alojamento e alimentação, tendo 
começado a oferecer igualmente activida-
des de lazer. Isto é muito conveniente para 
as férias em família, em que pais e fi lhos 
podem desfrutar do contacto com os ani-
mais, a natureza e o ar livre.

Na sua comunicação sobre a PAC até 
2020, a Comissão sublinha que a agricul-
tura desempenha um papel importante em 
atrair e gerar actividades económicas e que 
o turismo é parte integrante da economia 
rural em algumas zonas da Europa. 

O turismo rural constitui igualmente 
um nicho de mercado para os agricultores. 
No que se refere aos produtos produzidos 
localmente, as especialidades regionais das 
explorações agrícolas raramente se encon-
tram nas prateleiras dos supermercados 
locais. Isto traz valor acrescentado às férias 
rurais, atraindo cada vez mais europeus.

Em Inglaterra, segundo as estatísticas 
mais recentes, 50% das explorações agrí-
colas possuem agora «actividades diver-
sifi cadas», para além da agricultura. Essas 
actividades, que incluem o turismo rural, 
geram em média 15% do total dos rendi-
mentos da exploração agrícola. 

Os agricultores optam pela diversifi-
cação por diversos motivos, incluindo as 
condições difíceis que o sector tem vivido 
nos últimos anos. «Se não tivéssemos diver-
sifi cado as nossas actividades há seis anos, 
quando a situação no sector agrícola estava 
tão má, não estaríamos aqui hoje», reco-
nhece Rona Cooper, agricultora e proprie-
tária da «Common Barn Farm», no Peak 
District, em Cheshire. 

A geração de receitas adicionais «refor-
çou e acrescentou valor à nossa exploração 
agrícola», continua ela. Todavia, o turismo 
rural chegou tarde ao Reino Unido e tem-se 
mantido relativamente estável ao longo dos 
últimos anos. Na verdade, a percentagem 
global das explorações agrícolas que diver-
sifi caram as suas actividades, para além do 

arrendamento de edifícios, não mudou 
assim tanto nos últimos cinco anos.

Um problema que Rona Cooper 
enfrenta é a legislação: a burocracia só 
permite aos agricultores diversificarem 
até um certo limite, uma preocupação que 
encontra eco em toda a Europa. «A única 
coisa que levanta problemas é a legislação 
em excesso. Estamos situados no parque 
nacional de Peak District, com imensa 
burocracia, que podíamos dispensar per-
feitamente», explica. 

O turismo pode ser um contributo 
valioso para os seus rendimentos, mas ela 
continua a dedicar se à agricultura. «Os 
agricultores têm de continuar a cultivar», 
acrescenta Rona, em jeito de conclusão. ●
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Abalado pela crise fi nanceira Importações prejudicam 
agricultores da União Europeia

Os agricultores da União Europeia estão 
a ter difi culdade em manter uma posição 
competitiva num mercado mundial em 
que, muitas vezes, são os preços que ditam 
as decisões de compra e em que os países 
exteriores à União não têm de cumprir as 
mesmas elevadas normas de qualidade. Os 
produtos agrícolas provenientes de paí-
ses exportadores altamente competitivos, 
como a Argentina, o Brasil, os Estados 
Unidos e a China, suscitaram tensões polí-
ticas e chegaram a causar protestos entre os 
agricultores de toda a Europa. 

O parecer do CESE sobre a reforma 
da PAC em 2013 afirma que os produtos 
importados para a Europa têm de cumprir as 
mesmas normas que os produtos europeus. 
É imperativo manter um nível adequado de 
higiene e respeitar o bem-estar dos animais e o 
ambiente, mas estes requisitos não são neces-
sariamente impostos aos agricultores de países 
terceiros. Os preços dos produtos importados 
são, consequentemente, mais baixos do que os 
dos produtos europeus. O custo de produção 
de cereais nos países da América Latina, por 
exemplo, encontra-se abaixo dos 80 euros por 
tonelada, ao passo que, na União Europeia, se 
eleva a 120 euros por tonelada.

Tanto o Brasil como a Argentina são gran-
des exportadores de produtos agrícolas para 
a União Europeia e estão, desde 2007, entre 
os três principais exportadores, juntamente 
com os Estados Unidos. Em 2010, a União 
importou produtos agrícolas no valor de 78 
mil milhões de euros. Só o sector das frutas 
e dos produtos hortícolas representou, no 
ano passado, um montante acima dos 20 mil 
milhões de euros.

A Comissão está empenhada na libe-
ralização bilateral do comércio, conforme 
prevista pela OMC, mas os agricultores da 
União Europeia estão a contestar os acordos 
bilaterais como o que a União celebrou com 
os países latino americanos do Mercosul. A 
União Europeia constitui o maior mercado de 
exportação agrícola do Mercosul. Os produ-
tos provenientes destes países representaram, 
em 2009, quase 20% do total de importações 
da União. Cerca de 86% das importações de 
carne bovina e 70% das importações de aves 
de capoeira provêm da América Latina, de 
acordo com a Copa-Cogeca, a organização 

Agricultor tosquiando ovelhas na República Checa

O sector agrícola europeu está a atraves-
sar uma crise financeira que continua 
a ter repercussões sérias. Toda a cadeia 
alimentar, desde a exploração agrícola ao 
tratamento, distribuição e transporte, foi 
afectada. E no entanto, apesar das perdas, 
surpreendentemente, o sector agrícola 
ainda resiste. 

«Os debates no CESE revelam que a 
crise financeira na Europa atingiu em 
cheio o sector agrícola, ainda que não tão 
gravemente como outros sectores econó-
micos. Os nossos agricultores viram-se 
forçados a aceitar reduções drásticas dos 
preços para o produtor para muitos pro-
dutos agrícolas essenciais. Entretanto, a 
situação melhorou», declarou Adalbert 
Kienle, membro do CESE e secretário-

havia pelo menos um restaurante, bar ou 
café por cada 157 habitantes, ao mesmo 
nível que a Itália e mais do que em qual-
quer outro Estado-Membro. 

Cada vez mais europeus vão a restau-
rantes, embora esta tendência tenha sido 
bruscamente interrompida pela diminui-
ção de 5,4% nas despesas dos agregados 
familiares com serviços de restauração 
entre 2008 e 2009, comparada com uma 
diminuição de 2,4% das despesas totais 
com alimentos e bebidas. Quando o 
poder de compra diminui, as pessoas 
preferem ficar em casa do que comer 
fora. Este efeito directo da crise fi nanceira 
teve repercussões no emprego. Assim, a 
segurança do emprego na cadeia ali-
mentar mantém-se num equilíbrio mais 
precário em certos Estados-Membros do 
que noutros. 

É óbvio que este é apenas um exem-
plo. As pessoas que trabalham nas 
explorações agrícolas também são direc-
tamente afectadas por condições macroe-
conómicas que não podem controlar. Os 
preços dos combustíveis e dos alimentos, 
por exemplo, fazem aumentar os custos 
de produção. Os rendimentos agrícolas 
diminuíram 40% em 2009. Segundo a 
Comissão, os rendimentos dos traba-
lhadores das zonas rurais desceram para 
metade. 

«A evolução da PAC em 2014-2020 
dependerá em grande medida do futuro 
dos fundos europeus disponíveis», afi r-
mou Adalbert Kienle. Acrescentou que 
qualquer diminuição dos pagamentos 
poderia levar a que muitos agricultores 
perdessem o emprego e os rendimen-
tos. «Se os pagamentos forem reduzidos 
e sujeitos a requisitos adicionais que 
aumentem a burocracia, isso terá um 
claro impacto negativo nos postos de 
trabalho na agricultura». ●

geral adjunto da Associação dos Agricul-
tores da Alemanha. 

Segundo o Eurostat, pouco mais de 
48 milhões de pessoas trabalhavam na 
cadeia alimentar em 2008. Actualmente, 
um em cada seis postos de trabalho na 
União Europeia depende da produção 
agrícola. Estes postos de trabalho con-
centram-se e repartem-se por sectores 
diferentes na Europa. Por exemplo, o 
Reino Unido tinha, em 2008, a mão-de-
obra mais numerosa da União no sector 
da venda a retalho de alimentos e bebidas, 
assim como a mais numerosa no sector 
dos serviços alimentares. A título compa-
rativo, a Espanha tinha o maior número 
de pessoas empregadas na venda por 
grosso de alimentos e bebidas. Em média, 

de cúpula de corporações agrícolas da União 
Europeia. 

Os agricultores da União Europeia estão 
contra este acordo porque, na sua opinião, paí-
ses como o Brasil excedem em larga medida 
os actuais contingentes pautais. Actualmente, 
o Mercosul está a reclamar uma liberalização 
do mercado ainda maior, solicitando contin-
gentes pautais adicionais. O facto de os países 
desta associação não obedecerem às mesmas 
normas de rastreabilidade da União só vem 
agravar o problema. 

«Se os agricultores europeus cumprissem 
os mesmos requisitos que os produtores de 
gado brasileiros, acabariam em tribunal», 
afi rmou o secretário-geral da Copa-Cogeca, 
Pekka Pesonen, ao CESE info, acrescentando 
que os agricultores da União Europeia não 
podem aceitar que existam dois pesos e duas 
medidas. 

Os protestos contra estes acordos atingi-
ram uma grande dimensão. Em 2009, ima-
gens de agricultores espanhóis a vandalizarem 
camiões carregados de tomate marroquino 
foram manchete de jornais. Estes agriculto-
res acusaram Marrocos de invadir o mercado 
da União Europeia com tomate demasiado 
barato, quando este produto representa cerca 
de 23% da produção hortícola total de Espa-
nha. 

Depois disso, no ano passado, o acordo 
de liberalização do comércio entre a União 
Europeia e Marrocos veio introduzir contin-
gentes de importação muito mais elevados 
para tomate, curgetes, pepinos, alho, clemen-
tinas e morangos. Num sector que já enfrenta 
difi culdades, estes acordos de liberalização 
podem prejudicar ainda mais os agriculto-
res da União. Aliás, o volume de negócios 
da União Europeia neste sector já decresceu 
7,7% em 2009. 

A manutenção de padrões elevados de 
qualidade alimentar contraria muitas vezes 
a competitividade no mercado mundial. Os 
acordos de liberalização do comércio têm um 
impacto directo nos agricultores da União 
Europeia e têm um impacto igualmente 
importante nos consumidores, que adquirem 
e consomem produtos mais baratos mas, pos-
sivelmente, de pior qualidade. ●

Novos Estados-Membros exigem igualdade

Os Estados-Membros que aderiram à 
União Europeia em 2004 e 2007 rece-
beram pagamentos directos por hectare 
de terrenos agrícolas consideravelmente 
inferiores aos recebidos pelos países da 
UE-15. As críticas rapidamente emiti-
das levaram a Comissão a rever a forma 
como os pagamentos directos seriam 
efectuados na PAC pós-2013.

A reforma da PAC em 2003 «disso-
ciou» os pagamentos directos, ou seja, 
estes deixaram de se basear na produ-
ção. Em vez disso, passaram a ser efec-

tuados com base no montante que cada 
exploração agrícola recebia tradicional-
mente da PAC (modelo histórico) ou, em 
alternativa, os Estados-Membros podiam 
repartir os pagamentos equitativamente 
entre todos os agricultores de uma região 
(modelo regional).

Podendo optar por um dos dois 
modelos, os novos Estados-Membros 
viram-se perante uma escolha difícil. 
Esses modelos tiveram que ser revistos, 
visto que não havia dados relativos aos 
níveis de ajuda no passado, pois essa 

ajuda não existia previamente nos novos 
Estados-Membros. A opção histórica 
causou ainda outros problemas, uma 
vez que cada Estado-Membro utilizou 
um período de partida diferente, o que 
resultou em discrepâncias nos montantes 
dos pagamentos directos. «Os subsídios 
para a agricultura nos países da UE-12 
foram fi xados com base em períodos de 
referência que lhes são desfavoráveis», 
afi rma Ludvík Jírovec, membro checo 
do CESE e presidente do conselho de 
administração da Câmara de Agricul-
tura da República Checa. Esses países não 
receberão 100% dos pagamentos directos 
até 2013, quando forem alinhados pelos 
da UE-15.

Além disso, é bem evidente a escala 
da discrepância. Embora os novos Esta-
dos-Membros correspondam a 29% da 
superfície agrícola da União Europeia, 
recebem, segundo Ludvík Jírovec, ape-
nas 10% dos pagamentos directos. Além 
disso, os países da UE-12 recebem geral-
mente montantes por hectare inferiores 
aos da UE-15. Esta situação levou a que 
o estatuto dos agricultores nos novos 
Estados-Membros fosse descrito como 
sendo de «segunda classe».

A opção da taxa fi xa (uma única taxa 
para todos os Estados Membros) tem 
sido debatida como uma solução possí-
vel. No entanto, tem sido alvo de muitas 
críticas, devido aos diversos desafios 

económicos, sociais e ambientais que os 
agricultores enfrentam em toda a União 
Europeia.

A presidência polaca decidiu intervir 
neste domínio. Uma das suas priorida-
des é encontrar uma base para um acordo 
sobre um novo sistema de pagamentos 
directos, assente em critérios objectivos 
e não históricos. A agenda da Polónia 
é, portanto, muita clara: acabar com o 
status quo. 

Ludvík Jírovec defende que o cami-
nho em frente para a PAC, pelo menos na 
República Checa, não consiste em obter o 
máximo de subsídios para grandes explo-
rações agrícolas nem em «burlar» a PAC, 
pois isso iria contra o seu propósito, que é 
o de garantir alimentos para a população.

Resta, pois, saber por que via irá enve-
redar a reforma da PAC, cujos debates 
terão início ainda este ano. ●
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Estamos a alimentar as alterações climáticas? Dinheiro nos bolsos errados

e 2002, época que é também conhecida 
como «período histórico de referência». 
«Os agricultores activos na mesma zona 
recebem montantes muito diferentes sim-
plesmente porque tomaram decisões dife-
rentes entre 2000 e 2002. Este sistema não 
só põe em causa a justeza das ajudas, mas 
reduz também a efi cácia da PAC», afi rma 
Franco Chiriaco.

A opinião deste membro do CESE é 
apoiada pelo comissário para a Agricultura 
Dacian Cioloş, que tenciona abandonar as 
referências históricas como critério para a 
atribuição de pagamentos. No seu lugar, 
a Comissão propõe aplicar um regime de 
pagamento directo que incentive os agricul-
tores em actividade a utilizarem métodos de 
produção que preservem os recursos natu-
rais. Esse regime teria ainda de ser ajustável 
à extraordinária multiplicidade de condi-
ções económicas e naturais com que os 
agricultores se deparam em toda a Europa. 

Dacian Cioloş pressiona também para 
que sejam fixados limites máximos para 
os pagamentos da PAC. São mais de mil 
as explorações agrícolas que recebem mais 
de um milhão de euros todos os anos. «As 
grandes empresas que benefi ciam dos sub-
sídios da PAC conseguem claras vantagens 
competitivas graças às economias de escala 
criadas», explica Franco Chiriaco. Mas essa 
disparidade no fi nanciamento levanta obs-
táculos ainda maiores aos pequenos agricul-
tores, já a braços com grandes difi culdades 
para se manterem competitivos num mer-
cado globalizado. 

A Comissão Europeia e o CESE esperam 
que a criação de um regime de pagamento 
directo com ajudas mais bem direccionadas 
ajudem a tornar a PAC mais sustentável e 
muito mais justa. ●

A agricultura europeia é responsável, na 
sua diversidade, por 10% das emissões de 
gases com efeito de estufa da União Euro-
peia. Dois terços das emissões provêm 
dos sectores bovino e leiteiro. Mas para 
atenuar o impacto da agricultura nas alte-
rações climáticas não basta uma «ecologi-
zação» da PAC, também é necessária uma 
mudança radical dos padrões de consumo 
alimentares. 

«Se não atacarmos o consumo, jamais 
atacaremos na raiz o problema das alte-
rações climáticas», sublinha Marco Con-
tiero, conselheiro político da «Greenpeace 
Europa» nas áreas da engenharia genética 
e da agricultura sustentável. «A União 
Europeia consome o dobro das proteí-
nas animais consumidas pelo resto do 
mundo, incluindo os Estados Unidos», 
afi rma, aduzindo que Estados-Membros 
da União Europeia, como os Países Baixos, 
continuam a bater-se pela intensifi cação 
da produção pecuária. E a principal fonte 

com o sistema de monocultura que carac-
teriza tradicionalmente as explorações de 
escala industrial.

O óxido de azoto (N
2
O) é um gás com 

efeito de estufa 310 vezes mais potente 
do que o CO

2
. Segundo um relatório do 

Comité Permanente de Investigação Agrí-
cola da Comissão Europeia, as emissões 
mundiais de N

2
O do sector agrícola pode-

ria aumentar de 35% para 60%, em 2030. 
As técnicas de rotação das culturas redu-
zem as emissões de N

2
O, mas a agricultura, 

prossegue o relatório, é o sector económico 
mais sensível às alterações climáticas, o que 
poderia afectar o modo como produzimos 
os nossos alimentos. Com a fl utuação das 
temperaturas, será necessário adaptar o 
tipo de culturas em certas regiões.

Na União Europeia a dimensão média 
de uma exploração agrícola é de 10 a 12 
hectares, ou seja, cem vezes menos do 
que as explorações dos Estados Unidos. A 
comunicação da Comissão Europeia sobre 
a reforma da PAC aponta para medidas de 
ecologização como a rotação de culturas, 
retiradas ecológicas e culturas de cobertura 
(por exemplo, das leguminosas), numa 
tentativa de criar uma política mais res-
peitadora do ambiente.

As culturas de cobertura previnem a 
erosão dos solos e a libertação adicional 
de CO

2
. Essas medidas são apoiadas pela 

«Greenpeace», que considera a reforma da 
PAC proposta pela Comissão como pos-
sível catalisador de uma revolução agro-
nómica com efeitos benéfi cos. O debate 
articular-se-á doravante nos detalhes 
subjacentes à proposta de «ecologização» 
da Comissão.

«Chegou a hora de ponderar seria-
mente os efeitos das alterações climáticas 
na agricultura, bem como o contributo 
das práticas agrícolas para as alterações 
climáticas», conclui Marco Contiero, que 
afi rma ser necessário redobrar esforços 
para resolver estes problemas. ●

da proteína animal é a carne. De acordo 
com um relatório da Agência de Avaliação 
Ambiental dos Países Baixos, um europeu 
consome anualmente, em média, cerca de 
52 quilos de carne.

A «Greenpeace» adverte que, com 
a intensificação da produção pecuária, 
serão produzidas quantidades perigosas 
de amoníaco e será destruído o ciclo dos 
nutrientes, visto serem necessárias impor-
tações maciças de forragem cultivada fora 
da União Europeia. Mais de dois terços das 
terras agrícolas da Europa destinam-se à 
produção pecuária. As medidas políticas 
adoptadas pela União deveriam antes 
encorajar a agricultura mista, em que os 
bovinos pastam e fertilizam os campos que 
serão depois utilizados para o cultivo de 
cereais. Parafraseando Marco Contiero, 
«a rotação das culturas favorece a diver-
sidade, preserva a qualidade dos solos e 
aumenta o rendimento das colheitas». Mas 
estas práticas são difi cilmente compatíveis 

Milionários da agricultura dizem 
não a tectos da PAC

Numa recente reunião do Conselho «Agri-
cultura» em Março deste ano, tornou a 
gerar-se discórdia quando uma minoria 
de Estados-Membros rejeitou um tecto 
máximo para os pagamentos a agriculto-
res ricos. Na sua origem está uma proposta 
da Comissão de 2007 de fi xar um limite 
máximo de 300 mil euros para os paga-
mentos únicos por exploração. Perante a 
resistência de Estados-Membros que con-
tam com grandes latifundiários, a proposta 
não foi para a frente.

Todavia, a Comissão manteve a sua 
posição e na comunicação sobre a PAC 
de Novembro de 2010 tornou a propor a 
ideia de fi xar um limite máximo para os 
pagamentos referidos. A proposta sur-
gia na sequência de relatos na imprensa 
acerca de «agricultores milionários» que, 
por terem grandes propriedades, benefi -
ciavam de subvenções europeias avultadas 
e recebiam mais de um milhão de euros do 
orçamento da União Europeia destinado 
à PAC. Histórias sensacionalistas sobre 

pagamentos chorudos com dinheiros da 
PAC a clubes de acordeão na Suécia e à 
fi lha de um antigo ministro búlgaro foram 
manchete de jornais. 

Para Jack Thurston, co-fundador da 
farmsubsidy.org, a confusão que carac-
teriza os instrumentos políticos da PAC 
repercute-se nos seus objectivos. «Se o 
objectivo dos subsídios agrícolas é com-
plementar as receitas dos agricultores com 
baixos rendimentos, então os subsídios 
devem centrar-se nos pobres e não serem 
atribuídos aos ricos. A melhor forma de o 
fazer é através de uma simples verifi cação 
dos rendimentos, com base no princípio 
de que os indivíduos ricos não necessitam 
de apoio económico».

Quando os ministros da Agricultura 
debateram esta questão no Conselho, em 
Março, surgiram divergências. O Reino 
Unido opôs-se à medida, argumentando 
que muitas explorações agrícolas de 
grandes dimensões correspondiam, na 
realidade, a cooperativas compostas por 
pequenas explorações a fim de tirarem 
partido de economias de escala. 

Um outro Estado-Membro que se 
mostrou desfavorável à proposta foi a 
República Checa. Tal poderá parecer 

estranho, já que os tradicionais oposito-
res ao tecto máximo se contavam entre os 
«antigos» Estados-Membros: Alemanha, 
Reino Unido e Itália. Contudo, as gran-
des explorações agrícolas são uma parte 
da herança comunista da República Checa, 
tendo muitas delas sido alvo de colectiviza-
ções forçadas. Com o estabelecimento de 
tectos máximos, como planeia a Comissão, 
a República Checa arrisca-se a perder entre 
26% e 59% dos seus pagamentos directos, 
dependendo do limite fi xado. 

«A introdução de um tecto máximo 
levaria a um enfraquecimento indesejá-
vel da competitividade e, possivelmente, 
inclusive a uma fragmentação artificial 

das empresas agrícolas associada a um 
aumento de encargos administrativos. É 
por isso que alguns Estados-Membros, 
incluindo a República Checa, discordam 
fortemente da proposta da Comissão 
Europeia e não vêem razões válidas para 
a aplicar», afirmou Juraj Chmiel, vice-
ministro da Agricultura checo.

«Actualmente, os objectivos da PAC 
não são claros», acrescentou Jack Th urs-
ton. «Os instrumentos políticos estão mal 
concebidos e as ajudas são atribuídas como 
sempre foram: quanto maior é a explora-
ção, melhor a terra e mais intensiva a agri-
cultura, maiores são os subsídios». ●

Em 2009, os agricultores da União Europeia 
receberam cerca de 30 mil milhões de euros 
da União. Mas as disparidades no fi nancia-
mento concedido a grandes e a pequenos 
agricultores e os dinheiros públicos que 
foram parar a pessoas sem qualquer ligação 
à agricultura põem em risco a credibilidade 
da política agrícola comum. Esta saga per-
manente destrói a confi ança do público na 
PAC e enfraquece a produção agrícola da 
Europa.

Os agricultores recebem fundos através 
de um regime de pagamento único (RPU) 
introduzido em 2003. Ao abrigo desse 
regime «dissociado», a ajuda deixa de estar 
ligada à produção agrícola. Em vez disso, 
para ter direito a ela, o agricultor deve seguir 
à risca práticas de exploração e normas 
agro-ambientais rigorosas. Cerca de 75% 
das ajudas da União Europeia à agricultura 
faz-se sob a forma de pagamentos directos. 

No entanto, um estudo publicado pelo 
Tribunal de Contas Europeu em Junho 
concluiu que o regime de pagamento único 
encorajou também pessoas pouco interessa-
das na agricultura a explorarem um sistema 
que proporciona rendimentos garantidos. 
As pessoas podem comprar vastas exten-
sões de terra arável mas não a cultivar. Por 
exemplo, o caso na Alemanha de uma pes-
soa que alegadamente recebia 300 mil euros 
por ano por 900 hectares de terra arável 
não utilizados nem para cultivo nem para 
pasto. O Tribunal constatou também que «o 
RPU favorece principalmente um pequeno 
número de grande benefi ciários». Na ver-
dade, 80% do apoio directo ao rendimento 
é atribuído a apenas 20% de benefi ciários. 

Franco Chiriaco, membro do CESE e 
relator do parecer sobre o futuro da PAC, 
explica que os pagamentos directos se 
baseiam no valor médio dos pagamentos 
que os agricultores receberam entre 2000 
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NOTÍCIAS BREVESO CESE reúne-se com os seus homólogos dos 
países ACP: promover o desenvolvimento 
sustentável e inclusivo

Mais de 220 participantes estiveram 
presentes na 26.ª reunião dos meios 
económicos e sociais ACP-UE, que se 
realizou em Bruxelas, de 5 a 7 de Julho 
de 2011, com o objectivo de debater a 
questão do desenvolvimento sustentá-
vel e inclusivo. Para além da sociedade 
civil, participaram também ONG, mis-
sões diplomáticas dos países de África, 
Caraíbas e Pacífico, instituições da 
União Europeia e outras partes inte-
ressadas.

O papel e as actividades do CESE 
no quadro das relações ACP-UE têm 
várias vertentes. O Comité organiza 
conferências gerais, seminários regio-
nais e audições ad hoc sobre os ACP. 
É também um participante activo no 
trabalho da Assembleia Parlamentar 
Paritária ACP-UE e coopera com os 

conselhos económicos e sociais dos 
países africanos.

Na sessão de abertura, Staff an Nils-
son, presidente do CESE, sublinhou 
que «o que está agora em jogo não é 
nenhum tipo de desenvolvimento 
indiscriminado, mas sim um desenvol-
vimento que impeça a degradação do 
ambiente». Ao mesmo tempo, o desen-
volvimento tem de ser inclusivo, englo-
bando todos os países, todos os grupos 
e todos os indivíduos da sociedade. Isto 
leva-nos directamente à questão de qual 
o tipo de política do desenvolvimento 
revista da União Europeia que devemos 
defender. Os participantes sublinharam 
que esta política revista se devia centrar 
na erradicação da pobreza, no investi-
mento na agricultura, no diálogo social 
e na participação da sociedade civil.

A segurança alimentar é, sem dúvida 
alguma, um dos temas debatidos actu-
almente com mais intensidade, sendo 
necessárias acções a todos os níveis, 
especialmente tendo em vista promo-
ver a evolução da agricultura nos países 
em desenvolvimento. A legislação e os 
mecanismos institucionais, destinados 
a regular o direito de acesso às terras 
e a empréstimos comportáveis, reves-
tem, portanto, uma importância funda-
mental para os pequenos agricultores, 
mulheres e jovens agricultores. 

Os participantes manifestaram o seu 
apoio à prossecução das negociações 
sobre os acordos de parceria econó-
mica (APE) a um ritmo apropriado às 
capacidades dos países ACP, a fi m de 
dar continuidade aos progressos no sen-
tido da integração regional. Por último, 
todos os participantes concordaram que 
a sociedade civil devia ter mais peso na 
elaboração e aplicação do Acordo de 
Cotonou e que devia ter um papel pre-
dominante na melhoria da governação 
democrática dos países ACP.

Tal como Brenda King, presidente 
do comité de acompanhamento ACP-
UE, afirmou nas suas conclusões, 
«temos de intensifi car os esforços para 
mobilizar as mulheres e os jovens em 
África, promover a liderança entre estes 
indivíduos frequentemente ignorados 
e criar condições que permitam a sua 
autonomia económica e um ambiente 
de trabalho estável». (lk) ●

Melhores ligações Este-Oeste
Os fundos da União Europeia para as redes 
transeuropeias de transporte (RTE-T) não 
estão a ser sufi cientes para fi nanciar o desen-
volvimento das infra-estruturas de trans-
porte nos «novos» países da União Europeia, 
afi rmou o vice-presidente do CESE, Jacek 
Krawczyk, numa conferência sobre a futura 
política da União em matéria de transportes, 
organizada em Varsóvia, em Julho. 

Esta conferência, muito oportuna, 
teve lugar pouco antes da publicação pela 
Comissão Europeia da proposta para o 
desenvolvimento futuro das redes de trans-
porte europeias. Na sua intervenção, Maciej 
Jankowski, subsecretário de Estado do 
Ministério das Infra-estruturas da Polónia, 
afi rmou que a proposta «devia ter na devida 
conta as diferenças económicas entre os paí-
ses da União Europeia». Sublinhou também 
que «a experiência polaca de construção de 
infra-estruturas de transporte mostra que a 
política de coesão é o melhor instrumento 
para reduzir as disparidades entre os países 
e as regiões».

Por seu turno, o vice-presidente Kra-
wczyk acrescentou que a maior parte dos 
fundos da União Europeia afectados ao 
desenvolvimento das RTE-T estava a ser 
utilizada pelos «antigos» Estados Membros 
e instou a Comissão Europeia a propor for-
mas de reduzir este desequilíbrio nas suas 
novas propostas legislativas. Referindo-se a 
um parecer recente do CESE sobre o futuro 
das RTE-T, Jacek Krawczyk assinalou que 
a política de vizinhança devia ser tida em 
conta quando do desenvolvimento das 
infra-estruturas de transporte. «A interope-
rabilidade com os países vizinhos da União 
Europeia é fundamental», declarou.

Jean-Eric Paquet, director responsá-
vel pelas RTE-T na Comissão Europeia, 
apresentou as prioridades da Comissão 
neste domínio, que incluem o transporte 
intermodal e os sistemas de gestão do trá-
fego. Jean-Eric Paquet acrescentou que as 
infra-estruturas de transporte transfrontei-
riças deviam ser mais desenvolvidas e que 
a Comissão Europeia garantiria a sincroni-
zação necessária do investimento nacional 
em infra-estruturas. Afi rmou ainda que as 
novas propostas para a política dos trans-
portes se destinavam a garantir uma melhor 
integração das regiões orientais e ocidentais 
da União Europeia.

No tocante ao fi nanciamento das RTE-T, 
Jacek Krawczyk sublinhou os pontos princi-
pais do parecer do CESE, designadamente a 
participação das partes interessadas do sec-

tor privado, o recurso cuidadoso e selectivo 
às parcerias público-privado e aos fundos 
da União Europeia, envolvendo não só os 
fundos estruturais e o Fundo de Coesão, 
mas também um fi nanciamento activo pelo 
Banco Europeu de Investimento. Jacek Kra-
wczyk acrescentou que «na situação actual, 
não podemos propriamente esperar que os 
orçamentos nacionais e europeu aumen-
tem signifi cativamente. Por isso, temos de 
procurar novas formas de fi nanciamento 
e utilizar melhor e mais efi cientemente os 
fundos disponíveis».

A conferência, que decorreu no Palá-
cio da Cultura e Ciência em Varsóvia, foi 
organizada pelo CESE em cooperação com 
o Ministério das Infra-Estruturas da Poló-
nia. (mb) ●

Croácia completa as negociações de adesão..., mas o trabalho do 
CCM UE-Croácia continua

Anona reunião do CCM UE-Croácia, realizada no CESE, em 21 de Junho, foi um momento 
de júbilo. A Croácia parecia estar pronta para concluir as negociações com a Comissão 
Europeia e celebrava vinte anos de independência. No entanto, todos os que sabem o que são 
negociações de adesão estão cientes de que, não raras vezes, é aqui que o trabalho do futuro 
Estado-Membro realmente começa. Tendo isso em conta, o CCM UE-Croácia analisou duas 
questões prementes para a Croácia: o diálogo social, a braços ainda com algumas difi culdades 
neste país, e a reforma do regime de pensões, embora esta continue a ser um quebra-cabeças 
para a maior parte dos Estados-Membros. O objectivo destes debates e, evidentemente, de 
futuras reuniões do CCM é acompanhar a Croácia na via da adesão. Isto signifi ca examinar 
aspectos que mesmo as negociações mais laboriosas não conseguem abordar completamente, 
mas em que a sociedade civil organizada pode fazer toda a diferença. (gh) ●

O «CESlink» promove as melhores práticas em matéria de comunicação

A rede do «CESlink» foi criada em 2000, em plena elaboração de um novo Tratado que 
reforçaria o diálogo estruturado com a sociedade civil no seu conjunto e a utilização de 
todos os processos democráticos para garantir a vida democrática da União Europeia.

Passados onze anos, durante a sua reunião anual, em 21 de Junho, no CESE, os corres-
pondentes do «CESlink» debateram formas de desenvolver a rede no futuro e de respon-
der aos desafi os que se avizinham. A reunião tinha por objectivo fazer uma abordagem 
realista, optimizar recursos limitados e recorrer aos avanços tecnológicos para promover 
a cooperação. Estes temas foram debatidos durante a sessão da manhã. A vice-presidente 
do CESE, Anna-Maria Darmanin, partilhou a experiência do Comité e a sua experiência 
pessoal na utilização dos «média sociais», de que os correspondentes do «CESlink» pode-
rão tirar partido para benefício desta rede e dos conselhos nacionais. A vice-presidente 
referiu de que modo seguir o lema «Say it, Do it, Tweet it!» [«Diga, Faça, Tuíte!»] permite 
intensifi car o diálogo com a sociedade civil e infl uenciar as instituições da União Euro-
peia. Mencionou ainda a sua experiência como bloguista activa e utilizadora de Twitter, 
Facebook e LinkedIn para promover o seu trabalho e o do Comité. 

Anna-Maria Darmanin terminou a sua intervenção, apresentando as últimas ferramen-
tas em linha criadas para o CESE, como o vídeoblogue. Formulou também recomendações 
sobre a utilização dos «média sociais», incluindo o recurso a temas e a imagens capazes 
de suscitar grande interesse, a preparação e o seguimento de campanhas nestes média, 
bem como modos de exprimir opiniões pessoais no âmbito de uma posição institucional. 
(jddl) http://www.eesc.europa.eu/ceslink/  ●

Grupo de ligação CESE é fórum produtivo da sociedade civil

O CESE tem prestado muita atenção às recentes mudanças políticas e sociais nos 
nossos países vizinhos do Mediterrâneo, onde a sociedade civil do Magrebe tem assu-
mido uma posição de liderança e, por conseguinte, desempenhará um papel vital nos 
próximos meses. 

Na reunião do Grupo de Ligação de 27 de Junho de 2011, o CESE dialogou com 
Ahmed Galai, vice-presidente da Liga Tunisina dos Direitos do Homem, e com Abdelaziz 
Idamine, membro do Movimento Juvenil 20 de Fevereiro, de Marrocos, que partilharam 
as suas experiências enquanto testemunhas directas dos acontecimentos da “Primavera 
Árabe”. (ail) ●●

Jacek Krawczyk, vice-presidente do CESE, numa intervenção em Varsóvia

k/  
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Empreendedorismo social 
em debate no CESE

Em Novembro de 2011, a Comissão 
Europeia adoptará uma comunicação 
sobre a iniciativa de empreendedo-
rismo social. As actividades de empre-
endedorismo social são importantes, 
mas precisam de ser desenvolvidas. É 
necessário, para tal, um quadro político 
ambicioso e integrado para impulsionar 
a sua expansão.

Assim, o CESE foi recentemente 
convidado a propor recomendações e 
medidas para estimular o desenvolvi-
mento do empreendedorismo social e 
de empresas sociais. Em 28 de Julho de 
2011, foi realizada uma audição pública 
que se centrou em temas como a neces-
sidade de uma melhor definição de 
empresa social, a melhoria do acesso ao 
fi nanciamento e o reforço da visibilidade 
do sector. As contribuições serviram de 
base para um debate pelos membros do 
grupo de estudo e refl etir-se-ão no pare-
cer exploratório do CESE, cuja adopção 
está prevista para Outubro.

A Europa enfrenta inúmeros desafi os 
que requerem soluções que combinem 

o bem-estar económico e social para os 
indivíduos e para a sociedade em geral. 
Enfrentar estes desafi os exige uma série 
de diferentes modelos empresariais. Pro-
mover uma empresa social é investir no 
seu potencial de crescimento e no valor 
acrescentado que esta traz à sociedade. 

Dada a sua forma específi ca de ope-
rar, combinando desempenho econó-
mico, funcionamento democrático e 
solidariedade entre os seus membros, 
uma empresa social ajuda a alcan-
çar importantes objectivos da União 
Europeia, por exemplo nos âmbitos 
do emprego, coesão social, desenvol-
vimento regional e rural, protecção do 
ambiente ou defesa dos consumidores.

A Comissão Europeia estima que 
as empresas sociais representam dois 
milhões de empresas (ou seja, 10% das 
empresas europeias) e que têm mais de 
11 milhões de empregados remunerados 
(o equivalente a 6% da população activa 
na União Europeia). (pk) ●

CESE Visita centros de investigação e 
inovação em munique

Em 9 e 10 de Junho, uma delegação do 
CESE formada por membros da secção 
especializada do Mercado Único, Pro-
dução e Consumo (INT) e da Comissão 
Consultiva das Mutações Industriais 
(CCMI) visitou Munique para uma série 
de encontros com o Instituto Europeu de 
Patentes (IEP). 

A secção INT apresentou os seus pon-
tos de vista sobre a União da Inovação 
(INT/545) e sobre as alterações anuncia-
das às actividades do Instituto Europeu 
de Patentes após a recente decisão de 25 
Estados-Membros de envidar esforços no 
sentido de criar uma patente europeia.

Segundo o IEP, que continuará a 
emitir a actual patente europeia, a nova 
patente da União Europeia será denomi-
nada «patente unitária».

Um dos pontos altos da viagem foi a 
visita ao museu alemão da Ciência e da 
Tecnologia, onde os membros puderam 
tomar contacto com a história da inova-
ção industrial e técnica alemã.
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Seguiu-se o evento mais importante 
do programa: a visita ao Instituto Max 
Planck de Óptica Quântica. O instituto, 
que trabalha em estreita cooperação 
com a Universidade Técnica de Muni-
que, orgulha-se de contar entre os seus 
colaboradores com seis vencedores 
do prémio Nobel e de estar associado 
ao nome de inventores alemães como 
Rudolf Diesel, Heinz Maier Leibnitz, 
Claude Dornier e Willy Messerschmitt. 
Por fi m, foi apresentado ao instituto o 
parecer de secção sobre o fi nanciamento 
de programas de investigação e inovação, 
que teve por relatores Gerd Wolf e Erik 
Svensson.

Estas visitas são extremamente úteis 
para o Comité e para a secção INT em 
particular. O súbito falecimento do nosso 
colega e membro da delegação Zenonas 
Rokus Rudzikas, em cuja memória se 
observou um minuto de silêncio, foi o 
único aspecto que ensombrou a mis-
são. (bc) ●

Novas publicações 
do CESE

Aicesis em Roma para 
debater o papel dos CESE na 
governação mundial

O 12.º encontro internacional da Asso-
ciação Internacional dos Conselhos Eco-
nómicos e Sociais e Instituições Similares 
(Aicesis) realizou-se de 21 a 23 de Julho 
de 2011, em Roma, na sede do Conselho 

1.  «Th e European Economic and Social 
Committee during the Polish presi-
dency» (O Comité Económico e Social 
Europeu durante a presidência polaca)

2.  «Renewable energy for Europe» (Ener-
gias renováveis para a Europa)

3.  «Your guide to the European citizens’ 
initiative» (Guia para a iniciativa de 
cidadania europeia)

4.  «Food for everyone: the EESC 
President’s Conclusions from the Con-
ference» (Alimentação para todos: con-
clusões da conferência pelo presidente 
do CESE) ●

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

NOTÍCIAS BREVES
Nacional da Economia e do Trabalho 
(CNEL). O CESE esteve representado 
pelo seu presidente, Staff an Nilsson, e pelo 
presidente da secção REX, Sandy Boyle.

Este encontro, que foi distinguido com 
a presença do presidente da República 
Italiana, Giorgio Napolitano, de nume-
rosas personalidades italianas (Gianni 
Letta, secretário de Estado da Presidên-

cia do Conselho de Ministros, e Enzo 
Scotti, secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros) e internacionais (Conselho 
Económico e Social das Nações Unidas 
(Ecosoc) e Conselho Económico, Social e 
Cultural da União Africana (Ecosocc), foi 
aberto por Antonio Marzano, presidente 
do CNEL e presidente cessante da Aicesis. 
Os três dias de trabalho foram precedidos 
por uma cerimónia de comemoração dos 
150 anos da unifi cação italiana, durante 
a qual foram atribuídos os prémios do 
milénio Aicesis 2010 aos representantes 
de ONG do Benim, Gabão, Brasil e Índia.

Terminado o período em que o CNEL 
de Itália presidiu à Associação, foi a pre-
sidência da Aicesis para 2011-2013 con-
fi ada ao CES da Argélia, que organizará 
os futuros trabalhos da Associação e dará 
a conhecer em breve o tema principal de 
trabalho da sua presidência para os dois 
próximos anos. (vo) ●

Prémio CESE para a Sociedade 
Civil 2011: recompensar a 
excelência em iniciativas da 
sociedade civil

O prémio deste ano para a sociedade civil 
terá como tema o «Diálogo e participação 
em prol dos valores da União Europeia: 
integração, diversidade, solidariedade e 
tolerância» e recompensará projectos e 
iniciativas da sociedade civil que reforçam 
o processo de integração europeia e dão 
um contributo inovador e valioso para 
o bem-estar das comunidades em que 

actuam. O diálogo e a participação devem 
ser os principais meios para a realização 
dessas iniciativas e projectos.

O prémio de 30 mil euros será atribu-
ído em 7 de Dezembro de 2011. Podem 
candidatar-se organizações europeias, 
nacionais e locais da sociedade civil acti-
vas na União Europeia. O prazo para 
a apresentação de candidaturas é 7 de 
Outubro de 2011. (pf)  ●

Para mais informações, consulte: 
www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize.
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