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EDITORIAL

O princípio da parceria no âmago 
da política de coesão

Caros leitores, 

Em janeiro, o comissário responsável pelo Orça-
mento da UE, Janusz Lewandowski, solicitou às 
instituições europeias que adotassem uma posição 
de contenção na elaboração dos respetivos orça-
mentos para 2013. O Parlamento Europeu sugeriu 
um congelamento do orçamento, solicitando às 
instituições que cumprissem as obrigações jurídi-

cas e atendessem aos novos desafi os fi nanceiros, como a adesão da Croácia. Com 
o seu projeto de orçamento para 2013, recentemente adotado pela Mesa do CESE, 
o Comité aceitou o desafi o.

O atual orçamento para 2012, que começámos a preparar em outubro de 2010, 
quando fui eleito vice-presidente, aumentou uns meros 0,19 % em relação a 2011, 
o que, tendo em conta a infl ação, corresponde, em termos reais, a uma redução de 
3,5 % no seu fi nanciamento. Por sua vez, o projeto de orçamento para 2013 está 
congelado nos níveis atuais. Por outras palavras, excluindo as despesas adicionais 
para acomodar os membros croatas que chegarão ao Comité após a adesão do seu 
país à UE, em 1 de julho de 2013, o orçamento do CESE apresentará, em termos 
reais, um aumento nulo. Numa altura em que as medidas de contenção adotadas 
pelos países da UE se começam a fazer sentir, o Comité, enquanto organismo 
representante da sociedade civil organizada, age em sintonia com as políticas que 
estão a ser aplicadas a nível nacional.

O nosso projeto de orçamento, responsável e sólido, é o resultado de um pro-
cesso preparatório em que todas as principais áreas de despesas são rigorosamente 
controladas – segundo um calendário bem organizado e realista – por um relator 
encarregado de promover a efi ciência, revendo os recursos existentes e propondo 
sinergias, reafetações e uma defi nição mais adequada das prioridades orçamentais. 
O projeto de orçamento fi nal será elaborado com base nos seus relatórios, tendo em 
conta as opiniões políticas de vários organismos internos do CESE e as prioridades 
políticas gerais do Comité. Todo o processo é realizado de forma transparente e em 
cooperação com a administração do Comité.

Um exemplo de soluções inovadoras e economizadoras é a conjugação da tradu-
ção e de outros serviços de apoio, como a informática e a logística, com o Comité 
das Regiões. Nenhuma outra instituição europeia o faz.

O CESE mostra-se capaz de fazer mais, dispondo de menos recursos do que em 
2010. Prossegue com a sua atividade habitual de emitir entre 150 e 200 pareceres 
por ano sobre assuntos que vão do emprego e da energia até à política fi scal e aos 
transportes, quer a pedido de outras instituições da UE quer por iniciativa própria. 
Mas também está à altura do desafi o colocado pelas novas tarefas que lhe foram 
confi adas no âmbito do Tratado de Lisboa, sobretudo no contexto da democracia 
participativa.

O CESE prosseguirá na mesma via. Continuará a produzir resultados de elevada 
qualidade em matéria de política, através de um procedimento simplifi cado e recur-
sos rigorosamente controlados. Os contribuintes europeus têm direito a esperar isso 
de todas as instituições europeias.

Jacek Krawczyk
Vice-presidente

7 de junho de 2012 
CESE, Bruxelas: Conferência 
sobre «A crise da dívida 
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sobre a Conferência Rio+20
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AGENDA

A política de coesão tem sido, desde 
1986, uma das áreas onde mais se tem 
investido na UE, revelando-se um 
excelente exemplo de solidariedade 
fi nanceira e um poderoso mecanismo 
de integração. Nos seus 26 anos de 
existência a política de coesão foi con-
tinuamente objeto de debate, tendo 

atravessado várias reformas com 
vista a melhorar a sua funcionalidade 
e efi cácia. Ao colmatar o fosso entre 
regiões mais desfavorecidas e regiões 
prósperas, a política de coesão tem um 
grande impacto na vida dos europeus. 
São disto exemplo os quatro fundos 
de coesão que permitiram gerar cerca 
de 1,4  milhões novos empregos, 
fi nanciar 47 000 km de autoestradas 
e fazer chegar o tratamento de águas 
residuais a 23 milhões de pessoas.

É um dado adquirido que o Com-
ité Económico e  Social Europeu 
esteve, desde a sua criação, na frente 
do debate sobre a coesão, defendendo 
a importância de um papel decisivo 
para a sociedade civil na formulação 
e aplicação desta política. Em outu-
bro último, a  Comissão Europeia 
adotou uma proposta legislativa 
relativa à  política de coesão para 
o  período 2014-2020, alinhando-a 
com a  Estratégia Europa 2020, no 
intuito de estimular o investimento 

no crescimento, no emprego e  na 
competitividade.

Staffan Nilsson, presidente do 
CESE, deu início ao debate sobre 
a política de coesão, na presença de 
Johannes Hahn, comissário respon-
sável pela Política Regional. O presi-

dente assinalou que os europeus devem 
estar no centro das preocupações de 
todas as políticas da União Europeia 
e que, nesse sentido, é essencial apli-
car o princípio da parceria inscrito na 
política de coesão como parte de uma 
estratégia de longo prazo. Michael 
Smyth, presidente da Secção Espe-
cializada da União Económica e Mon-
etária e Coesão Económica e Social, 
concordou, afi rmando que «o CESE 
considera que deve ser dada especial 
atenção à  participação genuína de 
todos os parceiros e partes interessa-
das na preparação, na execução e na 
avaliação ex post dos projetos levados 
a cabo no quadro desta política».

Nessa mesma reunião plenária 
foram adotados cinco pareceres 
sobre a política de coesão, que apoiam 
amplamente a iniciativa da Comissão 
em outubro. Foram apresentadas 
várias propostas à Comissão Europeia, 
nomeadamente no sentido de simplifi -
car signifi cativamente os procedimen-

tos administrativos e de garantir uma 
implementação mais adequada de 
indicadores comuns. No que toca ao 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o CESE recomendou maior 
fl exibilidade para simplifi car a apli-
cação da abordagem territorial. No ati-
nente ao Fundo de Coesão, confi rmou 

a decisão de o fundo se concentrar 
em prioridades temáticas de modo 
a reduzir o desperdício e a potenciar 
o efeito multiplicador suscetível de 
gerar crescimento e empregos.

Ioannis Vardakastanis, relator do 
pacote da política de coesão, indicou 
que o debate teve lugar no momento 
certo. Observou que «o Conselho da 
União Europeia está neste momento 
a  atacar a  essência dos princípios 
sociais. O Conselho (Assuntos Ger-
ais) decidiu ontem suprimir da con-
dicionalidade ex ante da proposta de 
disposições comuns todas as cláusulas 
relativas ao género, à não discrimi-
nação e à deficiência. Isto significa 
que estas questões necessitam ser 
consagradas mais eficazmente no 
resto do regulamento, adicionando 
às disposições comuns, por exemplo, 
a acessibilidade das pessoas com defi -
ciência». (asp) ●
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Até 2050  haverá 9  000  milhões de 
pessoas no mundo que produz-
irão 9  000  milhões de toneladas 
de CO

2
. Atualmente, já utilizamos 

1,3 a 1,4 vezes os recursos da Terra. 
Dentro de algumas semanas, toda 
a atenção se irá centrar na Conferência 
Rio+20 das Nações Unidas, à espera 
de soluções, mas o que fazem os nos-
sos cidadãos e a sociedade civil para 
promover a efi ciência dos recursos e o 
desenvolvimento sustentável a longo 
prazo? Esta e outras questões foram 
abordadas na conferência «Pense 
verde! Oportunidades de Desenvolvi-
mento Sustentável e  de Economia 
Ecológica», organizada em 2 de maio, 

em Bruxelas, pelo Grupo dos Inter-
esses Diversos do Comité Económico 
e Social Europeu.

A conferência reuniu cerca de 
140 participantes, incluindo Staff an 
Nilsson, presidente do CESE, Luca 
Jahier, presidente do Grupo dos Inter-
esses Diversos do CESE, Alan Seatter, 
director-geral adjunto da DG Ambi-
ente, Comissão Europeia, e  Chris 
Vanden Bilcke, Gabinete de Ligação 
à UE do Programa das Nações Unidas 
para o Ambiente.

Em 2012, embora as preocupações 
relacionadas com o ambiente e o con-
sumo se tenham generalizado, existe 
ainda a perceção de que os nossos 
níveis de consumo atuais e  a dis-
ponibilidade dos recursos se prolon-
garão indefi nidamente. «É um facto 
que não podemos continuar com os 
nossos estilos de vida e padrões de 
produção. Infelizmente, a  Europa 
exportou o seu modelo económico 
industrializado para o mundo. Agora, 
só através da ação coordenada e do 
empenho político a todos os níveis 
poderemos aspirar ao crescimento 
sustentável e a inverter a degradação 
ambiental», acrescenta Luca Jahier, 
presidente do Grupo dos Interesses 
Diversos do CESE.

Segundo as conclusões da conferên-
cia, a implementação de uma nova estra-
tégia de desenvolvimento sustentável, 
com interligações claras entre os pilares 
social, ambiental e económico, exige um 
sentido de urgência, ambição, coerência 
política e responsabilização renovados. 
A transição para a economia ecológica 
é parte integrante deste processo, mas 
é também apenas um primeiro passo. 
A introdução de rótulos de sustenta-
bilidade e  ambiente, o  intercâmbio 
de informações sobre boas práticas 
e padrões de consumo mais susten-
táveis e os programas educativos são 
apenas alguns elementos-chave de um 
indispensável «roteiro para a economia 
ecológica». Os objetivos da Conferência 
Rio+20 só poderão ser atingidos por um 
quadro de ação política abrangente.

Além disso, a maior parte dos partic-
ipantes concordou ainda ser necessário 
dissociar o crescimento económico da 
utilização de recursos, modernizar 
o setor energético e introduzir políti-
cas de transportes sustentáveis para 
passageiros e mercadorias. Os trans-
portes urbanos locais em Bielefeld 
(Alemanha), a gestão das águas resid-
uais em zonas rurais (Sokoly, Polónia) 
e a habitação social ecológica na Europa 
foram algumas das boas práticas apre-
sentadas na conferência. (ail) ●

O CESE pretende analisar 
o envelhecimento ativo 
em todas as suas facetas

Pense verde! Oportunidades 
de Desenvolvimento Sustentável 
e de Economia Ecológica

No âmbito dos preparativos para 
o Ano Europeu do Envelhecimento 
Ativo e  da Solidariedade entre as 
Gerações, proclamado para 2012, 
o CESE criou um grupo especial de 
coordenação incumbido de coligir 
informação sobre o valor e o papel 
dos cidadãos mais velhos para a socie-
dade e de elaborar um parecer sobre 
a matéria. Este grupo é liderado por 
dois notáveis representantes do envel-
hecimento ativo: Renate Heinisch, 
membro do Grupo dos Interesses 
Diversos em representação da BAGSO 
(a Comunidade Federal de Trabalho 
das Organizações de Cidadãos Sen-
iores da Alemanha) e Xavier Verboven, 
membro do Grupo de Trabalhadores 
em representação da Federação Geral 
do Trabalho da Bélgica.

O envelhecimento nos países desen-
volvidos é visto frequentemente como 
uma carga para a economia e como 
um problema a  resolver, um ponto 

de vista que Renate Heinisch descarta 
desde logo por considerá-lo unilateral. 
A seu ver, o signifi cado e a imagem 
subjacente ao conceito de «envelhecer» 
estão a precisar de uma mudança. Até 
porque não são poucos os idosos que 
contribuem para a sociedade ou estão 
envolvidos em atividades de voluntari-
ado. Nas suas palavras, se as suas ativi-
dades e o seu papel fossem mais bem 
comunicados, haveria uma perceção 
mais verdadeira, mais justa e  mais 
positiva dessa realidade.

De acordo com o Eurostat, a taxa 
de emprego de trabalhadores mais 
velhos (com idade compreendida entre 
55 e 64 anos) é mais reduzida do que 
a de outras faixas etárias na maioria dos 
países. «Os trabalhadores mais velhos 
são, geralmente, quem mais sofre com 
o impacto da reestruturação das empre-
sas», afi rma Xavier Verboven, que se 
manifesta preocupado com a  inca-
pacidade da sociedade de capitalizar 

o potencial oferecido pelas pessoas de 
idade avançada. É essencial manter 
esses trabalhadores nos seus postos de 
trabalho e redobrar esforços para rein-
serir no mercado laboral aqueles que 
perderam o emprego, oferecendo-lhes 
possibilidades de formação e melhores 
condições de trabalho.

«Políticas ativas de emprego 
parecem ser a  única solução para 
garantir a estabilidade e o financia-
mento dos sistemas de pensões numa 
época em que se assiste ao aumento 
da esperança de vida», afi rma Xavier 
Verboven. «Elevar a idade da reforma 
não bastará, por si só, para colmatar 
o défi ce existente».

E, além disso, no envelhecimento 
ativo não se trata apenas de emprego. 
«Trata-se igualmente de ter o mais 
tempo possível uma vida produtiva, 
compensadora e dignifi cante», aduz 
Renate Heinisch. É nesta perspetiva 
que várias conferências planeadas 
pelo grupo de coordenação para o seg-
undo semestre deste ano analisarão as 
várias facetas do envelhecimento. As 
atividades do grupo culminarão com 
a conferência de fi m de ano em que se 
procurará formular uma série de reco-
mendações políticas.

E este debate tem relevância para 
todos nós porque, conforme sublinha 
Renate Heinisch, «todos nós envel-
heceremos». (asp/mb) ●

Atalho para a página Web do grupo: 
www.eesc.europa.eu/ey2012

Cooperativas juntas 
para uma cadeia de 
abastecimento alimentar 
justa e competitiva

As cooperativas têm um papel crucial 
a desempenhar na Estratégia Europa 
2020 para o crescimento e o emprego. 
O  CESE, cujos membros incluem 
representantes do setor cooperativo, 
quer que as cooperativas sejam devi-
damente protegidas e competitivas 
na cadeia de abastecimento alimen-
tar. Assim sendo, em cooperação 
com a COPA-COGECA (associação 
europeia de agricultores) e a EURO-
COOP (Comunidade Europeia das 
Cooperativas de Consumo), o CESE 
organizou uma conferência em 24 de 
abril sobre o tema «Cooperativas jun-
tas para uma cadeia de abastecimento 
alimentar justa e  competitiva». 
A conferência analisou, principal-
mente, a questão sobre como podem 
as cooperativas agrícolas e de con-
sumidores trabalhar em conjunto 
e de forma equilibrada, não só para 
benefi ciar os seus membros mas tam-
bém para combater práticas injustas 
e abusivas em toda a cadeia de abas-
tecimento alimentar. Entre os ora-
dores contaram-se representantes de 
alto nível da Comissão Europeia (DG 
MARKT), do Parlamento Europeu, 
da Presidência dinamarquesa, do 
CESE e de cooperativas agrícolas e de 
consumidores. Carlos Trias Pintó, 
membro do CESE e diretor da União 
de Cooperativas de Consumidores de 
Espanha (UNCCUE), participou na 
conferência e respondeu a algumas 
perguntas do CESE info.

Pode explicar aos nossos 
leitores o que é uma 
cooperativa de consumidores 
e que função desempenha 
na cadeia de abastecimento 
alimentar?

Uma cooperativa de consumidores 
é uma empresa em que os consumi-
dores são proprietários e podem, por 
isso, influenciar a oferta para que 
responda melhor à procura e tomar 
iniciativas que estejam de acordo com 
as suas aspirações. Assim, através de 
uma cooperativa, um grupo de con-
sumidores pode contribuir muito 
para a cadeia de valor agroalimen-
tar, criando uma ligação direta com 
as cadeias de produção e abasteci-
mento e negociando dentro destes 
parâmetros.

Por que motivo é tão 
importante introduzir novos 
modelos de abastecimento 
alimentar no mercado da UE? 
Qual é a situação atual e como 
podemos melhorá-la?

O atual funcionamento da cadeia 
de valor agroalimentar não é  sat-
isfatório para muitos dos inter-
venientes, o que representa não só 
uma ameaça à  sobrevivência das 
explorações agrícolas mas também 
um obstáculo ao consumo respon-
sável. Para corrigir essa situação, 
é  necessário criar uma relação 
direta e transparente entre os vários 
intervenientes, eliminando os inter-
mediários que não trazem valor 
acrescentado e  corrigindo as más 
práticas de alguns dos operadores. 
O que propomos é que se promova 
um mercado que adote a  filosofia 
de um funcionamento que respeite 
estes princípios e valores coopera-
tivos, encorajando a plena interação 
entre o  consumidor e  a produção 
sustentável.

Apesar de estarmos a falar de um 
mercado que ainda é emergente, já 
estão a ser tomadas várias iniciativas, 
entre as quais podemos destacar as 
seguintes:

 ■ «Práticas adotadas por uma 
cooperativa para reequilibrar 
o  funcionamento da cadeia de 
abastecimento alimentar», União 
Sodiaal, França.

 ■ «Alimentos locais e  orgânicos 
como parte da otimização da 
cadeia de valor alimentar na 
cooperativa S Group», empresa 
SOK, Finlândia.

 ■ «Como as cooperativas de fruta 
e legumes neerlandesas colabo-
ram com os comerciantes: o caso 
de “Th e Greenery”», DPA, Países 
Baixos.

 ■ «Territory.coop: ligação ética 
às comunidades locais», Coop, 
Itália.

 ■ «Sabor a  cooperativa», UNC-
CUE, Espanha. (ail) ●

Precisamos de empenho político a todos 
os níveis para alcançarmos uma economia 
sustentável.

Todos nós envelheceremos.

Carlos Trias Pintó, membro do CESE e diretor da União de Cooperativas de Consumidores 
de Espanha (UNCCUE).

A sociedade não consegue capitalizar 
o potencial das pessoas de idade avançada.
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A PAC após 2013

Durante a  sua reunião 
plenária de abril, o CESE 
adotou um parecer sobre 
a  reforma da PAC após 
2013 (relatora: Dilyana Sla-
vova, Grupo dos Interesses 
Diversos, Bulgária; correla-
tor Franco Chiriaco, Grupo 
dos Trabalhadores, Itália). 
No seu parecer, o  CESE 

apoia os esforços destinados a colmatar as diferenças no nível de 
apoio recebido pelos agricultores nos vários Estados-Membros. 
Considera, no entanto, que a redistribuição dos recursos fi nan-
ceiros pelos Estados-Membros deve ser mais equilibrada e justa.

O parecer afi rma ainda que o modelo agrícola europeu não 
será viável com as condições e preços do mercado mundial, se 
não for dotado de recursos fi nanceiros sufi cientes. A extrema 
volatilidade de preços que se verifi cou recentemente demonstra 
a necessidade de criar instrumentos de gestão do mercado mais 
efi cazes. Segundo o CESE, é necessária uma melhor coordenação 
entre oferta e procura e um reequilíbrio do poder de mercado da 
cadeia de abastecimento alimentar.

Por fi m, o CESE reclama maior fl exibilidade entre os pagamen-
tos diretos (pilar I) e o desenvolvimento rural (pilar II). (ail) ●

Contratos públicos em tempos de crise: uma grande 
oportunidade para impulsionar o mercado único

Na Europa, as autoridades públicas gastam cerca de 18 % do 
PIB todos os anos em produtos, obras e serviços. Devido a este 
volume de compras, os contratos públicos podem ser utiliza-

dos como uma poderosa alavanca 
para a realização do mercado único. 
Dadas as restrições orçamentais e a 
crise económica atual, as autoridades 
públicas devem assegurar uma ótima 
utilização dos fundos a fi m de pro-
mover o crescimento e a criação de 
postos de trabalho. É por isso que 
o CESE decidiu apoiar a reforma da 
legislação sobre os contratos públi-
cos e a modernização do seu regime 
jurídico. No seu parecer sobre con-
tratos públicos e contratos de con-
cessão (do relator Miguel Ángel 

Cabra de Luna, do Grupo dos Interesses Diversos), apresentado 
na reunião plenária de abril, o CESE solicita que se incluam cri-
térios sociais e ambientais na adjudicação de contratos públicos, 
se tenham em consideração, em especial, as empresas sociais e se 
incentive a participação das PME. (ail) ●

Cooperativas: ao serviço de objetivos económicos 
e sociais comuns

No Ano Internacional das Cooperativas 2012 das Nações Unidas, 
o CESE está empenhado em proteger e promover as cooperativas 
como parte essencial da indústria europeia. Em tempos de crise, 
as cooperativas têm-se revelado mais fl exíveis e estáveis do que 
outras formas de empresas e têm desenvolvido novas iniciati-
vas de caráter empresarial. Segundo o parecer do CESE sobre 
«Cooperativas e reestruturações» (relatora Marie Zvolská, Grupo 
dos Empregadores, República Checa), adotado em 25 de abril, as 
cooperativas deverão ser tidas em conta em todas as políticas da 
UE, contribuindo para um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo, e o seu acesso aos mecanismos fi nanceiros do BEI/
FEI deverá ser facilitado. (ail) ●

Procura-se novo modelo económico

Como afirma o CESE, num recente parecer solicitado pela 
Presidência dinamarquesa, para que a Europa possa transitar 
para uma economia ecológica baseada numa produção e con-
sumo sustentáveis, haverá que complementar as ações voluntárias 
com mais medidas regulamentares vinculativas. Um outro aspeto 
apontado é a necessidade de políticas orçamentais mais ecológicas 
e de incentivos de mercado para apoiar esta transição.

«Os instrumentos voluntários até aqui utilizados para tornar 
a produção e o consumo mais sustentáveis mostraram as suas 
limitações. A adesão das empresas e dos consumidores a estes 
instrumentos é limitada e manifesta-se de forma desigual», afi r-
mou An Le Nouail Marlière (França, Grupo dos Empregadores), 
relatora do parecer. Assinalou ainda que a UE deve intensifi car 
os seus esforços regulamentares para eliminar gradualmente os 
produtos insustentáveis, abolir subsídios que não tenham plena-
mente em conta o impacto negativo no ambiente, e introduzir 
políticas de contratação pública ecológica.

O parecer do Comité insta a uma revisão do modelo econó-
mico. O atual modelo, baseado no estabelecimento de indica-

dores do PIB e orientado para 
gerar cada vez mais crescimento 
e aumentar a procura, não contri-
buirá para alcançar uma verda-
deira economia sustentável. 
A transição requer outros indi-
cadores capazes de medir não 
só os resultados, mas também 
a pegada ambiental, o bem-estar 
dos cidadãos, a justiça social e a 
prosperidade. (mb) ●

A REUNIÃO PLENÁRIA EM POUCAS PALAVRAS

Economia instável põe à prova 
a indústria europeia da moda

Das 25 maiores empresas de moda do 
mundo, 17  são europeias. Cerca de 
70 % da confeção é realizada na Europa 
e, apesar da crise, a indústria continua 
a crescer, ainda que a um ritmo decres-
cente. Conseguirá a Europa manter 
o  seu vigor num momento em que 
a concorrência mundial está cada vez 
mais implacável? «Este setor funda-
mental não tem recebido a  devida 
atenção nos últimos anos», assinalou 
Henri Malosse, presidente do Grupo 
dos Empregadores do CESE, num 
workshop com os representantes da 
indústria, organizado pelo seu grupo 
e pela Comissão Europeia, com vista 
a refl etir sobre formas de consolidar 
a indústria da moda.

É necessário construir pontes entre 
o setor digital e o setor da moda e mel-
horar a comunicação entre os diferentes 
protagonistas nas indústrias associadas 
à moda. É  também necessário mel-
horar o acesso aos recursos fi nancei-
ros e à internacionalização. Ao refl etir 
sobre o futuro das indústrias da moda, 
é  importante incluir a  questão dos 
jovens, especialmente dos desempre-

gados. Dado que os jovens desempen-
ham um papel central no êxito futuro 
destas indústrias, importa contribuir 
em maior medida para os estabeleci-
mentos de ensino e de formação, nome-
adamente no âmbito das competências 
e capacidades.

A inovação e a criatividade são forças 
motrizes deste setor e, como tal, devem 
ser estimuladas e  bem protegidas. 
A Europa deve centrar a atenção nos seus 
jovens para preservar o talento intelec-
tual e as competências especializadas 
e evitar a fuga de cérebros. São poucas 
as indústrias criativas que apoiam os 
principiantes no mundo da moda. Não 
obstante, Wendy Malem, diretora do 
Centre for Fashion Enterprise, explicou 
de que modo a sua organização ajuda os 
jovens criadores a desenvolver as suas 
capacidades, disponibiliza apoio às 
empresas recém-criadas e ajuda a esta-
belecer colaborações neste âmbito entre 
criadores, fabricantes e distribuidores. 
Além disso, deve reconhecer-se que este 
setor se caracteriza por uma constante 
inovação, sendo exemplo disso os «têx-
teis inteligentes» no campo das fi bras.

Os intervenientes no workshop assi-
nalaram que a Europa necessita de uma 
visão para o rumo que esta indústria deve 
seguir, de forma a incrementar e preser-
var a sua competitividade. Contudo, para 
alcançar este objetivo é necessário inves-
timento em novas tecnologias. Neste 
aspeto, a UE tem um papel a desempen-
har, contribuindo para estabelecer redes 
e construir relações entre os criadores 
e as empresas. Além disso, a ponte entre 
o setor digital e a indústria da moda deve 
ser reforçada, uma vez que essa relação 
é fulcral para o futuro desta indústria.

O modelo empresarial da indústria 
de luxo europeia é caracterizado por 
uma constante inovação, qualidade, 
mão-de-obra especializada e expor-
tações internacionais. Além disso, têm 
surgido novos modelos empresariais, 
em consequência do investimento do 
setor privado no desenvolvimento 
sustentável, que devem continuar a ser 
promovidos.

Dado que as pequenas e  médias 
empresas (PME) são vitais para a indús-
tria europeia da moda, é importante 
apoiar as suas iniciativas. Atualmente, 
a maioria das PME não tem carências 
específi cas na criação; necessita sobr-
etudo de técnicas de comercialização 
para vender os seus produtos mais 
facilmente. Contudo, no que respeita 
à questão dos meios fi nanceiros e da 
internacionalização, é imprescindível 
encorajar os investidores e  facilitar 
o acesso ao crédito e ao fi nanciamento, 
tanto para as PME como para os 
intervenientes em geral (incluindo os 
criadores de moda, que necessitam de 
recursos fi nanceiros para desenvolver 
marcas, fabricar produtos na Europa, 
adquirir matérias-primas de quali-
dade e atrair compradores), com vista 
a apoiar a indústria da moda. (mp) ●

BREVES

O CESE vem-se empenhando, desde 2008, na implementação de um sistema de 
gestão ambiental que esteja em conformidade com o EMAS (Sistema Comu-
nitário de Ecogestão e Auditoria), com vista a garantir um funcionamento tão 
ecológico quanto possível. A título de exemplo o CESE conseguiu reduzir, desde 
então, o seu consumo de eletricidade e gás em 16 % e 28 %, respetivamente. 
Estes esforços foram recompensados pela primeira vez em 2009 quando lhe 
foi atribuído o rótulo de «Empresa Ecodinâmica» da Região de Bruxelas, com 
a distinção máxima de três estrelas.

Os membros do CESE participam ativamente neste projeto. Grupos de tra-
balho interdepartamentais procuram racionalizar o uso de papel e cada vez 
mais são utilizados critérios ambientais nos concursos públicos.

Estes esforços culminaram recentemente na atribuição das certifi cações 
EMAS e ISO14001 ao CESE. ●

CESE recebe prémio de excelência ambiental

Novas publicações do CESE

 ■ O Fórum Europeu sobre a Integração

 ■ O CESE e o Mediterrâneo

 ■ O CESE e a América Latina

 ■ Guia da Iniciativa de Cidadania Europeia

 ■ Liberdade dos meios de comunicação social na UE e nos países vizinhos

 ■ Os transportes da UE numa encruzilhada

 ■  Imigração e integração

 ■ O CESE e os Balcãs Ocidentais

 ■ Dia Europeu do Consumidor

 ■ O CESE e o comércio internacional

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

Anna Maria Darmanin, vice-pres-
idente do CESE, e  Gianni Pittella, 
primeiro vice-presidente do Parla-
mento Europeu, reuniram-se no out-
ono passado para lançar uma iniciativa 
intitulada «5 ideias para uma Europa 
mais jovem». No âmbito deste projeto, 
cujo objetivo é auscultar as expectativas 
e as necessidades dos jovens nos países 
da UE, os dois políticos encontraram-
se com estudantes universitários em 
toda a  Europa. No momento em 
que esta iniciativa está bem lançada, 
o CESE Info encontrou-se com os dois 
vice-presidentes para lhes perguntar 
quais as suas impressões.

CESE Info: Qual o motivo do 
lançamento desta iniciativa?

Anna Maria Darmanin: Hoje em dia, 
os jovens enfrentam desafi os sem prec-
edentes. O desemprego juvenil tem 
vindo a  aumentar constantemente 
e eleva-se atualmente a mais de 20 % 
em toda a UE, com picos em certos 
países de mais de 40 % ou até de 50 %. 
Trata-se de um desperdício inaceitável 
e  inconcebível de talento humano. 
Não há dúvidas quanto à urgência do 
assunto. Os jovens precisam de apoio 
e há vários programas pensados nesse 
sentido. O objetivo da nossa inicia-
tiva «5 ideias para uma Europa mais 
jovem» nunca foi criar mais um pro-
jeto para a juventude, mas sim levar 
a cabo um projeto com a juventude.

Gianni Pittella: Há numerosos 
jovens que estão já a aproveitar dia-
riamente as oportunidades oferecidas 
pela UE. Muitos deles têm retirado 
benefício das suas iniciativas des-
tinadas a  promover a  mobilidade, 
a  educação ou o  desenvolvimento 
profissional e  pessoal. Mas, apesar 
disso, não estão muitas vezes cientes 
do impacto da UE nas suas vidas 
e ainda não veem a Europa como algo 

seu. Penso que, ao abrir um veículo 
de comunicação direto, esta iniciativa 
ajudou a lançar uma ponte entre eles 
e nós.

Visitaram uma série 
de universidades em toda 
a Europa. O que vos 
impressionou mais?

AMD: O que eu vi contradiz a crença 
generalizada de que os jovens não se 
interessam por política. A sua par-
ticipação na política é  real e  tende 
a aumentar, só que não se processa 
através de estruturas consolidadas. 
Escrevem, debatem e discutem acalo-
radamente sobre algumas das questões 
políticas mais importantes, como 
o emprego, as alterações climáticas ou 
a economia baseada no conhecimento, 
mas não se dirigem aos políticos ou aos 
deputados europeus. O seu empenha-
mento político passa pelos meios soci-
ais de comunicação e pelas redes que 
eles próprios criam.

GP: Notei que desejam sobretudo 
estar no foco das atenções. Um dos 
estudantes exprimiu-o do seguinte 
modo: «Estou farto de ouvir dizer que 
sou o futuro. Eu sou o presente». Tam-
bém me apercebi do seu grande entu-
siasmo pela Europa. Os jovens querem 
mais Europa, mais democracia e mais 
participação e querem tudo isto JÁ. 
Não temos o direito de os dececionar.

AMD: Agora o desafi o é veicular os 
seus pontos de vista e transformar as 
suas numerosas contribuições numa 
política bem concebida.

Haverá uma imagem 
homogénea dos jovens 
europeus?

GP: Aqueles com quem falámos tin-
ham opiniões e expectativas diferentes 
mas todos eles, sem exceção, contam 
com o  apoio da UE para arranjar 
emprego. A sensação de insegurança 

e o medo do futuro são quase gener-
alizados.

AMD: O  medo do desemprego 
preocupa-os a  todos, mas as opin-
iões divergem quanto ao diagnóstico 
e também ao remédio. Por exemplo, 
para os estudantes polacos e italianos, 
o desfasamento entre a educação e as 
competências exigidas é o principal 
obstáculo ao acesso ao mercado de 
trabalho. Os jovens espanhóis, por 
seu turno, insistiram que a UE teria 
de adotar uma política de emprego 
mais ativa.

Sentem alguma afi nidade 
com a integração europeia?

GP: Em todos os países os jovens afi r-
mam a sua ligação com a cultura e a 
identidade nacionais. Mas não têm 
dúvidas de que a riqueza da Europa 
reside na sua diversidade. Reivindicam, 
por esse motivo, melhores métodos de 
ensino de línguas estrangeiras e mais 
oportunidades de aprendizagem mul-
ticultural. Veem aqui uma premissa 
fundamental para a sua participação 
plena no projeto de integração da UE.

AMD: Preocupam-se e  sentem 
afinidade com a  integração da UE. 
No Reino Unido, os estudantes que-
ixaram-se daquilo que consideram 
um fosso cada vez maior entre a UE 
e a população dos Estados-Membros. 
Os estudantes austríacos estavam 
persuadidos de que seria necessário 
o sufrágio direto dos presidentes da 
Comissão Europeia e do Conselho. 
Na sua opinião, ainda era longo 
o  caminho a  percorrer até democ-
ratizar a UE e convencer as pessoas 
a participar mais.

Quais são os vossos planos 
para o futuro?

AMD: Com base nas contribuições 
recebidas dos jovens, apresentarei em 
breve uma proposta de parecer de ini-
ciativa do Comité, que, espero, ajudará 
as instituições da UE a confi gurarem 
as suas políticas de modo a responder 
mais adequadamente às principais 
preocupações dos jovens.

GP: Transmitirei as ideias mais 
interessantes ao Parlamento Europeu 
e  procurarei, em colaboração com 
os meus colegas, traduzi-las em leg-
islação. Além disso, esta formidável 
experiência será o núcleo de um livro 
que escreverei juntamente com Anna 
Maria e que será publicado no fim 
deste ano. É, pelo menos, esse o nosso 
objetivo. E também espero que volte-
mos a realizar juntos projetos tão bons 
ou melhores do que este. (mb/rdr) ●

Agora o desafi o é veicular os pontos 
de vista dos jovens numa política bem 
concebida.

A sensação de insegurança e o medo 
do futuro são quase generalizados.

European Economic and Social Committee

Brevemente no CESE

A Comissão Consultiva das Mutações 
Industriais (CCMI) do CESE celebrará 
o seu 10.º aniversário em 12 de junho 
de 2012 no CESE, em Bruxelas.

Estabelecida em 23 de julho de 2002, 
depois de ter chegado ao fi m a Comu-
nidade Europeia do Carvão e do Aço, 

antecessora da atual UE, a Comissão 
Consultiva das Mutações Industriais 
reuniu e aprofundou os conhecimen-
tos colhidos na altura da CECA. Deu 
continuidade ao diálogo estruturado 
nas áreas do carvão e do aço e esten-
deu gradualmente o seu âmbito de ação 
até passar a abranger todas as questões 
relacionadas com as mutações indus-
triais na UE alargada.

A conferência organizada para mar-
car o seu aniversário procurará refl etir 
os desenvolvimentos atuais e as futuras 
tendências das áreas de interesse do 
Comité. Ao colocar a tónica na pro-
cura de mutações industriais contínuas 
e sustentáveis, a conferência também 
pretende melhorar os métodos de tra-
balho do Comité a fi m de antecipar as 
alterações que ocorrem na indústria 
europeia e responder aos desafi os soci-
ais, económicos e ambientais.

A sua participação é bem-vinda. Para 
mais informações, visite o nosso sítio 
Web: www.eesc.europa.eu (mp) ●

10.º aniversário da Comissão Consultiva 
das Mutações Industriais

Futuros cenários energéticos e a sociedade 
civil da UE – Construir uma aliança para 
a energia de baixo teor de carbono

O CESE tem defendido sistemat-
icamente que a  criação de uma 
economia hipocarbónica e efi ciente 
na utilização dos recursos requer 
grandes mudanças na forma como 
trabalhamos e vivemos. Neste con-

texto, o CESE organizará, em 20 de 
junho de 2012, uma conferência para 
analisar de que modo o processo de 
orientação para uma futura com-
binação energética, lançado pelo 
Roteiro para a Energia 2050, se pode 
centrar na verdadeira participação 
dos cidadãos no debate sobre um 
futuro com energia de baixo teor de 
carbono.

As boas práticas do diálogo com 
os cidadãos, ou entre estes, sobre os 
futuros cenários energéticos serão 
o ponto de partida dos debates da 
conferência. Entre os temas a debater 
fi guram os futuros cenários energéti-
cos, a gestão das mudanças nas socie-
dades europeias, o papel dos meios de 
comunicação e a educação e sensibi-
lização dos europeus.

Para mais informação e inscrições, 
contactar: energyfuture2012@eesc.
europa.eu (mp) ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
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