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EDITORIAL

Crise da dívida pública e união 
orçamental: Duas faces da mesma moeda?

Caros leitores, 
A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvol-

vimento Sustentável (Rio+20), que decorreu no Rio de 

Janeiro de 20 a 22 de junho, na esteira da Cimeira da 

Terra de 1992, foi uma oportunidade importante para 

debater a transição para um futuro verdadeiramente 

sustentável para todos. Contudo, os resultados foram certamente menos positivos 

do que a delegação do CESE esperava.

Durante o ano passado, o CESE trabalhou numa agenda inclusiva e global que 

deveria ter colocado os três pilares da sustentabilidade – social, económico e ambien-

tal – em pé de igualdade. Pretendia-se, em particular, desenvolver um roteiro da 

sustentabilidade com objetivos, metas, ações e mecanismos específi cos. Como tal, 

é lamentável que muitas das expectativas da sociedade civil europeia e mundial 

tenham sido defraudadas. Resta agora desejar que durante a fase de implementação 

haja margem para melhorar e ir além dos termos da declaração fi nal adotada no Rio.

Os chefes de Estado e de governo reunidos no Rio perderam uma oportunidade 

única para dar um decisivo passo em frente no sentido de uma maior justiça social 

e ambiental. Lamento, sobretudo, a inexistência de um plano de ação concreto para 

os próximos anos e de acordos vinculativos sobre práticas de desenvolvimento sus-

tentável. Infelizmente, foi dada pouca importância à dimensão social do desenvol-

vimento sustentável, e objetivos como a erradicação da pobreza e a garantia de um 

acesso seguro a alimentos, água potável e energia sustentável não tiveram o destaque 

esperado. Também falhou o objetivo de tornar o Programa das Nações Unidas para 

o Ambiente numa agência especializada.

E, por último, fi quei dececionado por não ter sido criado um Provedor de Justiça 

para as futuras gerações. Teria sido um símbolo importante do reconhecimento da 

necessidade de uma autoridade internacional que colocasse a defesa dos direitos das 

gerações futuras acima de interesses económicos de curto prazo. 

Contudo, alguns dos resultados da conferência podem ser considerados um 

êxito. Congratulamo-nos com o facto de o conceito de «economia verde» ocupar 

uma posição central na declaração fi nal, como força impulsionadora do desenvol-

vimento sustentável. Também valorizamos a introdução do conceito de «objeti-

vos de desenvolvimento sustentável». Importa agora elaborá-los e concretizá-los 

o mais depressa possível, para que esta cimeira seja um ponto de partida para um 

processo de mudança, a nível mundial, capaz de tornar as nossas sociedades mais 

sustentáveis e inclusivas. Por último, mas não menos importante, foi reconhecido 

que a sociedade civil tem um papel a desempenhar para possibilitar e implementar 

o desenvolvimento.

Tal como disse anteriormente, o pós-Rio será tão importante como o pré-Rio. 

Partindo deste ponto, o seguimento da Conferência Rio+20 deve ser uma das priori-

dades da sociedade civil e continuará a ser uma das minhas principais preocupações 

até ao fi nal do meu mandato como presidente do CESE.

Staff an Nilsson

Presidente
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Abelhas europeias!

As abelhas sempre desempenharam 
um papel fundamental no equilíbrio da 
natureza. Insetos polinizadores, as abe-
lhas são um elemento vital das nossas 
práticas agrícolas. Nos últimos anos, as 
abelhas-de-mel têm desaparecido a um 
ritmo alarmante. Não existe ainda uma 
explicação para este fenómeno, mas 
algumas causas possíveis são a poluição, 
a monocultura e a utilização excessiva de 
pesticidas. 

O nosso Comité está consciente do problema e do seu impacto na biodiversidade 
e na qualidade e segurança alimentares. Por esta razão, o Comité Económico e 
Social Europeu e o Comité das Regiões instalaram, no dia 7 de maio de 2012, duas 
colmeias no telhado do edifício Jacques Delors, em Bruxelas. Isto é o culminar 
de um projeto lançado pelos nossos Comités há cerca de um ano com o apoio da 
Apis Bruoc Sella, uma associação que promove a disseminação de colmeias nos 
telhados da cidade. O objetivo do projeto é demonstrar que as cidades também 
podem contribuir para a preservação da biodiversidade e que cada um de nós 
pode, com pequenos gestos, ajudar a proteger os nossos ecossistemas ameaçados.

A 31 de maio, vários participantes presentes na inauguração ofi cial do Projeto 
«Abelhas Citadinas» dos Comités tiveram a oportunidade de provar o primeiro mel 
produzido pelos Comités (o produto de apenas 20 dias de «trabalho»). Espera-se 
que as duas colmeias produzam cerca de 40 quilos de mel por ano. (rdr) ●

Dia de Portas Abertas de 2012
O CESE abre as suas portas ao público

Mais de 3 000 pessoas visitaram o CESE 
no dia 12 de maio de 2012, por ocasião da 
20.ª edição do Dia de Portas Abertas das 
instituições da UE. Este ano, o evento foi 
dedicado ao tema «Sustentabilidade e eco-
nomia ecológica» no sentido de promover 
uma maior sensibilização para as questões 
centrais ligadas à Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentá-

vel (Rio+20). Foram apresentados, de modo criativo e interativo, temas cruciais como 
empregos ecológicos, energia renovável, cidades sustentáveis e consumo de água.

Os visitantes tiveram oportunidade de conversar com membros e pessoal do 
Comité, inteirar-se do trabalho do CESE e desfrutar de atividades divertidas para 
toda a família. O presidente Staff an Nilsson e a vice-presidente Anna Maria Darma-
nin, bem como o secretário-geral Martin Westlake, estiveram presentes durante o 
dia e foram incansáveis em dar as boas-vindas aos visitantes e sensibilizá-los para as 
questões ambientais.

Mais uma vez, este ano, numerosos membros e pessoal do Comité voluntariaram-
-se e deram um excelente contributo para assegurar o êxito da iniciativa, apresentando 
uma imagem dinâmica e interessante da nossa instituição ao público. (rdr) ●
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Desde 2008, a crise económica, que 
começou nos Estados Unidos, tem tido 
um papel central nos meios de comuni-
cação social e no topo das agendas polí-
ticas dos líderes mundiais. Agora que a 
crise alastrou à Europa, está a tornar-se 
cada vez mais popular fazer compara-
ções entre a Reserva Federal e o Banco 
Central Europeu. Na edição de 16 de 
junho, a revista Th e Economist compara 
as fi nanças públicas da Califórnia com 
as da Grécia. Este artigo, da autoria do 
correspondente de Los Angeles, indica 

que, fora das nossas fronteiras, a UE é 
percecionada de forma mais integrada 
do que na Europa: se assim não fosse, 
porquê comparar um Estado federado 
dos EUA com um Estado-Membro 
da UE? O Comité Económico e Social 
Europeu está convicto de que mais 
Europa signifi ca mais e melhores ins-

trumentos para combater e evitar uma 
crise mundial.

O debate sobre como confi gurar a 
UE em termos de integração econó-
mica é uma das principais preocupa-
ções do Comité porque o que está em 
jogo é nada mais nada menos do que 
o próprio modelo social europeu. Por-
tanto, faz sentido que a Secção ECO 
do Comité, responsável pelos assuntos 
económicos e fi nanceiros, aborde temas 
como a introdução de euro-obrigações, 

a criação de uma agência de notação 
europeia, a educação financeira dos 
nossos cidadãos e a regulação dos mer-
cados fi nanceiros.

Neste contexto, em 7 de junho de 
2012, teve lugar no CESE uma confe-
rência de alto nível para debater a atual 

Chipre por uma Europa melhor*

Reconhecendo que a Europa tem de sair 
fortalecida da atual crise económica, a 
Presidência cipriota pretende trabalhar 
Para uma Europa melhor, contribuindo 
para o crescimento sustentável, a coesão 
social e a criação de emprego. Face à 
atual conjuntura socioeconómica, esta-
belecemos como meta uma União mais 
relevante quer para os seus cidadãos 
quer no plano internacional, com base 
no princípio da solidariedade.

É imperativo promover uma Europa 
mais efi ciente e sustentável. Como tal, o 
ponto mais importante da agenda da Pre-
sidência prende-se com as negociações 
relativas ao Quadro Financeiro Pluria-
nual (QFP) para 2014-2020, que cons-
tituem uma oportunidade para chegar a 
acordo quanto a um orçamento e a orien-
tações políticas que contribuam para o 
crescimento e aumentem a competitivi-
dade. A Presidência cipriota trabalhará 
no sentido de concluir as negociações 
do QFP, bem como de progredir o mais 
possível nas negociações relativas às 
políticas comuns, incluindo a política 
agrícola comum, a política comum das 
pescas e a política de coesão. Dado que 
a Presidência pretende vincar a impor-
tância da política de coesão, solicitámos 
ao CESE um parecer sobre a elaboração 
de uma estratégia macrorregional para 
o Mediterrâneo e os seus benefícios para 
os Estados-Membros insulares. Outros 
temas-chave da Presidência serão, nome-
adamente, a ecologização, a efi ciência 
energética, a sustentabilidade ambiental 
e a luta contra os efeitos das alterações 
climáticas.

Uma Europa com uma economia 
mais efi caz e assente no crescimento 
também é vital para superar a atual crise 
económica e aumentar a competitividade 
da UE. Por conseguinte, insistir-se-á 
na vigilância das políticas orçamentais 
e macroeconómicas e na garantia da 
estabilidade orçamental. Em paralelo, a 
necessidade de fomentar o crescimento 
é capital, pelo que a Presidência cipriota 
porá a tónica no reforço do mercado 
interno e na promoção da criação de 
emprego, da investigação e da inova-
ção, com destaque para as PME, a fi m 
de contribuir para uma Europa mais 
competitiva. 

Visando uma Europa mais relevante 
para os cidadãos, assente na solidarie-
dade e na coesão social, a Presidência 
terá em atenção o emprego jovem, dada 
a subida das taxas de desemprego na UE. 
O estabelecimento do Sistema Europeu 
Comum de Asilo antes do fi nal de 2012 é 
igualmente uma prioridade. Neste con-
texto, solicitámos ao CESE um parecer 
exploratório sobre a criação de um sis-
tema (Eurodac) para a comparação das 
impressões digitais dos requerentes de 
asilo e de determinadas categorias de 
imigrantes ilegais. A Presidência tam-
bém pediu um parecer ao CESE sobre o 
reforço dos processos de participação e o 
papel das autarquias locais, da sociedade 
civil e dos parceiros sociais na aplicação 
da Estratégia Europa 2020. 

A Presidência pretende ainda apro-
ximar a Europa dos seus vizinhos, 
avançando no processo de alargamento 
e destacando a dimensão meridional da 
Política Europeia de Vizinhança, esfor-
çando-se em simultâneo por consolidar 
a posição da União no panorama inter-
nacional, com ênfase na consecução dos 
objetivos de desenvolvimento da UE e no 
reforço da sua política comercial externa.

A União precisa de estar mais perto 
dos cidadãos. O nosso projeto é promo-
ver a Europa como «fi loxenos topos», ou 
seja, um lugar acolhedor para empre-
sas, ideias, serviços, inovação e cultura. 
Esta fi losofi a é parte integrante da nossa 
aspiração a uma Europa melhor, a uma 
União que dá esperança aos seus cida-
dãos e, em particular, às gerações mais 
jovens. ●

*Andreas Mavroyiannis, Ministro-Adjunto do presidente dos Assuntos Europeus, Presidência cipriota do Conselho da UE 

Expectativas dos membros cipriotas 
do CESE no que respeita à Presidência cipriota 
da União Europeia *

A região do Mediterrâneo precisa de uma nova visão

Michalis Antoniou
Grupo dos Empregadores
Diretor-geral adjunto da Federação Cipriota de Empregadores e Industriais (OEB) 
A Presidência cipriota coincide com um dos períodos mais conturbados da história pós-guerra da Europa. Contudo, os 
tempos de crise são também tempos de oportunidade e de mudança. Durante este período, o CESE deve encorajar e pro-
mover, em estreita cooperação com outras instituições da UE, as políticas necessárias para relançar o crescimento, reduzir 
o desemprego e aumentar a prosperidade para todos os cidadãos da UE.

Grupo dos Trabalhadores
Antigo secretário-geral da Confederação Cipriota de Trabalhadores (SEK) 
Situado na encruzilhada entre a Europa, o Médio Oriente e África, o Chipre está a assumir a Presidência da UE num 
momento em que a própria União se encontra numa encruzilhada. Cabe à Presidência cipriota ajudar a resolver os pro-
blemas relacionados com a desigualdade e a solidariedade e a tomar decisões urgentes para resolver a crise, com vista a 
reduzir o desemprego, melhorar a qualidade de vida e encorajar a integração europeia.

Kostakis Konstantinidis
Grupo dos Interesses Diversos
Presidente da União de Agricultores Cipriotas (EKA) 
Durante a presidência, os nossos objetivos e ambições serão contribuir para melhorar a cooperação e a solidariedade entre 
os Estados-Membros e intensifi car as iniciativas orientadas para promover a paz, não só no Mediterrâneo e no Médio 
Oriente, mas também na Europa e no resto do mundo. Também gostaríamos de alcançar um melhor nível de vida para os 
cidadãos e mais crescimento, dentro e fora da UE.

Michalis Lytras
Grupo dos Interesses Diversos
A Presidência cipriota contribuirá para a consecução do objetivo da coesão económica e social na União Europeia e esforçar-
-se-á por promover o crescimento económico e superar a crise económica, fi nalizar e adotar a Política Agrícola Comum 
para o período de 2012-2020, combater o desemprego e estabelecer a paz na Europa e em todo o mundo. Creio que será 
uma presidência com êxito e produtiva.

Andreas Pavlikkas
Grupo dos Trabalhadores
Chefe do Departamento de Investigação e Estudos da Federação Pancipriota do Trabalho 
Espero que a Presidência cipriota seja um êxito tanto a nível político como organizacional. O nosso país deve contribuir, na 
medida do possível, para a tomada de decisões sobre os problemas relacionados com a solidariedade entre países grandes 
e países pequenos, para a consolidação e ampliação da agenda da UE e para o reforço das relações da UE com os países 
mediterrânicos e do Médio Oriente. Além disso, Chipre terá a oportunidade de se dar a conhecer, com os seus aspetos 
positivos e os seus pontos fortes, tanto na Europa como no resto do mundo, e atrair investimentos e turistas. ●

* Na sequência da renúncia do mandato de um dos membros cipriotas do CESE, foi lançado o procedimento de nomeação de um novo membro. Este processo estará ainda a decorrer à data da 
publicação do boletim informativo. A lista completa dos membros do CESE pode ser consultada no nosso sítio Web: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, membro grego 
do CESE e presidente do Comité de 
Acompanhamento Euromed, foi desig-
nado relator do parecer.

CESE Info: Porque é que a UE 
precisa de uma nova estratégia 
macrorregional para a região 
do Mediterrâneo?

Dimitris Dimitriadis: Todos os esforços 
que a UE envidou até agora para abor-
dar a região do Mediterrâneo no seu 
conjunto falharam. O Processo de Bar-
celona, lançado em 1995 com o fi to de 
estabelecer um quadro para as relações 
entre a UE e os seus parceiros mediter-
rânicos, soçobrou. 

Entretanto, o contexto geopolítico 
na região alterou-se por completo, na 
sequência das revoluções em alguns 
países do Norte de África. 

Dimitris Dimitriadis, membro do CESE

ENTREVISTAS ENTRE PARES

Numa nova série de entrevistas, 
Tomasz Jasiński, membro polaco do 
Grupo dos Trabalhadores do CESE 
e representante dos conselheiros no 
conselho de redação do CESE Info, 
propõe-se entrevistar os restantes 
membros para descobrir os seus hob-
bies. O seu primeiro entrevistado é 
Martin Siecker, membro holandês do 
Grupo dos Trabalhadores do CESE, 
que representa a Federação de Sindi-
catos dos Países Baixos.

Tomasz Jasiński: Quais 
são os seus antecedentes 
profi ssionais?

Martin Siecker: Sou jornalista. Come-
cei a minha carreira nos anos setenta, 
quando trabalhava como repórter para 
um jornal diário de esquerda. Dez anos 
depois, mudei-me para o movimento 
sindicalista, onde ocupei o cargo de edi-
tor do boletim informativo dos sócios. 

T.J.: O que o levou a procurar 
uma carreira no movimento 
sindicalista? 

M.S.: Quanto mais escrevia sobre as 
relações laborais, mais me envolvia nes-
tas questões. Um dia, descobri que os 
jovens jornalistas do jornal não estavam 
a receber o salário a que tinham direito. 
Juntamente com os meus colegas, criei 
um comité de luta. Negociámos com o 
editor e acabámos por ganhar. Foi aí que 
decidi trabalhar para uma organização 
que defendesse os direitos dos traba-
lhadores. 

T.J.: Há quanto tempo é sócio 
de um sindicato? 

M.S.: Afi liei-me num sindicato logo que 
entrei para o mercado de trabalho, ou 
seja, em 1967. Antes de ser jornalista, 
tive muitos trabalhos temporários. Mas 
a escolha foi minha. Naquela época, não 
me interessava ter um emprego per-
manente nem horário de trabalho fi xo. 
Gostava da liberdade. Quando estava 
sol, sempre podia ir dar um mergulho 
em vez de ir trabalhar.  

T.J.: Quais são as suas 
paixões? 

M.S.: Música. Ouço muita música e 
também toco um pouco de bateria, 
embora não seja sufi ciente para tocar 
numa banda. Bem, mesmo que fosse 
melhor, não teria tempo para ser bate-
rista numa banda. E adoro ler. Há pou-
cas coisas que conseguem superar uma 
boa história policial.  

T.J.: Pensava que toda a gente 
nos Países Baixos gostava de 
futebol?

M.S.: E eu também gosto. Sou do Ajax 
de Amesterdão. Quando o Ajax estava 
no auge, eu morava ao lado do estádio 
olímpico de Amesterdão. Vi todos os 
jogos europeus que eles jogaram em 
casa, no início da década de setenta, 
quando venceram a Liga dos Campeões 
Europeus três vezes consecutivas. 

T.J.: Quando é que se tornou 
membro do CESE?

M.S.: Há dez anos. Em 2010 fui nome-
ado membro do CESE pela terceira vez.

T.J.: Na sua opinião, qual é o 
desafi o mais premente que a 
UE tem pela frente?

M.S.: O crescente euroceticismo. É uma 
verdadeira ameaça. E se não conseguir-
mos combatê-la, possivelmente a única 
coisa que restará desta Europa reunida 
será um quilómetro quadrado de betão, 
vidro e aço, perto do centro de Bruxelas, 
que perdurará como monumento a um 
ideal que outrora era considerado gran-
dioso e forte mas que lamentavelmente 
acabou na lixeira da História como o 
maior e mais dispendioso fracasso polí-
tico. ●

Em breve, no CESE 
Todos por uma Europa mais forte! 

A sociedade civil − parceiro de pleno 
direito na Estratégia Europa 2020

Em 25 de setembro de 2012, terá lugar 
um evento consagrado às alavancas que 
vão permitir estimular o crescimento 
e celebrar um pacto europeu para o 
crescimento. Serão organizados qua-
tro ateliês paralelos em torno de quatro 
temas: um quadro coerente para uma 
estratégia da UE a favor do crescimento; 
o relançamento do mercado único; a 

recuperação económica e a criação de 
emprego; a inovação no contexto de um 
crescimento inteligente e sustentável. 

Cada um dos presidentes dos grupos 
do CESE exporá as suas ideias acerca 
de como colocar novamente a Europa 
na via do crescimento sustentável. Em 
seguida, representantes de alto nível, 
reunidos numa mesa-redonda, exa-
minarão como tirar o melhor partido 
das oportunidades de crescimento que 
a Estratégia Europa 2020 proporciona. 

Participarão na conferência partes 
interessadas de âmbito nacional e euro-
peu, responsáveis políticos europeus, 

deputados ao Parlamento Europeu e 
aos parlamentos nacionais, membros 
de governos e de administrações dos 
Estados-Membros, representantes da 
sociedade civil nacional e europeia, 
representantes de órgãos de poder local 
e regional, grupos de refl exão e líderes 
de opinião.

Ao longo da conferência, o CESE 
e os conselhos económicos e sociais 
nacionais irão expor ideias e falar das 
suas experiências e de boas práticas para 
utilizar as referidas alavancas para avan-
çar no sentido de uma Europa compe-
titiva e sustentável. (kf) ●

Para mais informações, consultar 
o programa no sítio http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.home  ou con-
tactar europe2020-eesc@eesc.europa.
eu.

PRESIDÊNCIA CIPRIOTA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

É por esse motivo que temos de reco-
meçar do zero. Precisamos de uma nova 
visão e de uma abordagem completa-
mente nova. Terei em breve o primeiro 
encontro com um ministro cipriota para 
analisar como é que o CESE poderá res-
ponder da melhor forma à consulta de 
Chipre.  

CESE Info: Muitos dos 
desafi os que os países da 
UE na região mediterrânica 
estão a enfrentar poderiam 
ser abordados no quadro da 
política de coesão da UE…

D.D.: A política de coesão não chega. É 
necessária uma visão mais ampla e uma 
perspetiva a longo prazo para os próxi-
mos 15-20 anos que inclua toda a região 
e não apenas os Estados-Membros da 
região. Primeiro, há que defi nir objetivos 
estratégicos claros e a longo prazo para 

a região. Depois, há que garantir que a 
política de coesão os apoia. 

CESE Info: Acabou de regressar 
da conferência sobre a 
Estratégia para a Região 
do Mar Báltico. Pensa que 
algumas soluções avançadas 
no âmbito dessa estratégia 
poderão servir-lhe de 
inspiração? 

D.D.: A Estratégia para a Região do Mar 
Báltico é sem dúvida um modelo a seguir 
na elaboração de estratégias semelhan-
tes, já que demonstrou como pode ser 
frutuosa uma abordagem integrada a 
questões comuns, envolvendo países e 
poderes diversos. Obviamente, é impos-
sível reproduzir na totalidade as soluções 
da Estratégia para a Região do Mar Bál-
tico, mas algumas delas constituem uma 
fonte de inspiração preciosa. No plano 

geopolítico, pode-se extrair uma lição 
muito útil da Estratégia para a Região 
do Mar Báltico: apesar de esta estratégia 
incluir apenas Estados-Membros da UE, 
o elemento que se revela absolutamente 
determinante para o seu sucesso são as 
relações UE-Rússia. 

Por conseguinte, se queremos que a 
estratégia da UE para o Mediterrâneo 
seja coroada de êxito, temos de fazer com 
que ela congregue todos os atores da orla 
mediterrânica – países da UE, ilhas, paí-
ses do Norte de África, a Turquia, Israel 
e os territórios palestinianos. (mb)   ●

O sítio Web da Presidência cipriota já 
está operacional.

Consulte as últimas notícias sobre a 
Presidência cipriota em: www.cy2012.eu. 

A Presidência cipriota pediu ao CESE 
que elaborasse um parecer sobre uma 
estratégia macrorregional para o Medi-
terrâneo e quais os seus benefícios para 
os Estados-Membros insulares.

Andreas Mavroyiannis, ministro-adjunto 
do presidente dos Assuntos Europeus, 
Presidência cipriota do Conselho da UE

NOVAS PUBLICAÇÕES DO CESE

 ■ Defesa do consumidor

 ■ Comité Económico e Social Europeu durante a Pre-
sidência cipriota do Conselho da União Europeia

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

crise da dívida pública. Entre os partici-
pantes estiveram Jean-Claude Juncker, 
primeiro-ministro do Luxemburgo e 
presidente do Eurogrupo, Enzo Moa-
vero Milanesi, ministro italiano dos 
Assuntos Europeus, bem com altos 
representantes da Comissão Europeia, 
do Banco Central Europeu e do Parla-
mento Europeu. Na intervenção inau-
gural, Staffan Nilsson, presidente do 
CESE, declarou-se a favor de uma união 
de estabilidade orçamental e da intro-
dução de euro-obrigações. Salientou 
a necessidade de iniciativas concretas 
para que os Estados-Membros parti-
lhem responsabilidades orçamentais, 
de modo a possibilitar uma redução 
das taxas de juro da dívida pública dos 
países que se esforçam por conseguir 
uma consolidação orçamental. 

Michael Smyth, presidente da Secção 
ECO, presidiu ao debate e deixou claro 
que, em sua opinião, estamos a enfren-
tar uma crise semelhante à dos anos 
trinta e que a ortodoxia da austeridade 
só nos conduzirá à recessão, um terreno 
propício ao populismo e à emergência 
de partidos radicais. Carmelo Cedrone 
e Gerard Dantin, relatores de dois pare-
ceres do CESE sobre as euro-obrigações 
e instrumentos semelhantes para parti-
lhar a dívida, e Pedro Augusto Almeida 
Freire, presidente do Grupo de Estudo 
Permanente para a Coordenação das 
Políticas Económicas do CESE, defen-
deram a integração como a única solu-
ção possível para a situação atual. A 
proposta concreta apresentada no pare-
cer de Carmelo Cedrone – já adotado 
– é apoiar a introdução de dois tipos 
de obrigações: as obrigações de estabili-
dade para mutualizar a dívida através da 
partilha de responsabilidades e as obri-
gações para investimentos com o obje-
tivo de atrair capital das superpotências 
económicas emergentes como o Brasil, 
a Rússia, a Índia e a China. Gérard Dan-
tin está a preparar um parecer no qual 
será debatido o tema da mutualização 
da dívida entre os Estados-Membros, 
que será votado na plenária de julho. 

O representante da Comissão 
assinalou a importância de criar um 
mecanismo de proteção para o setor 
fi nanceiro a nível da UE e de se avan-
çar para uma melhor integração orça-
mental. Por sua vez, Sylvie Goulard, 
deputada do Parlamento Europeu, fri-
sou que o Conselho Europeu não deve 
ser o único foro político a abordar a 
atual crise e sugeriu que se adotasse 
uma abordagem mais ampla. Jean-
-Claude Juncker encerrou a conferên-

Falta vontade política para sair da crise

CESE Info: Carmelo Cedrone, o senhor afi rmou 
no seu recente parecer que a atual crise 
europeia é mais política do que económica.

Carmelo Cedrone: A Europa não pode continuar a ter uma 
política monetária única e 17 políticas económicas e fi nan-
ceiras. A UE deve avançar para uma união fi scal e o primeiro 
passo neste sentido seria criar dois tipos complementares 
– mas distintos – de obrigações da União Europeia: as obri-
gações da União, não negociáveis e destinadas a estabilizar 
a dívida, e as euro-obrigações, para estimular a retoma e o 
crescimento.

CESE Info: Isto é viável?

C.C.: Estas obrigações restabeleceriam a confi ança dos investidores e substituiriam 
a austeridade, restaurando o Estado-Providência. Além disso, o nosso plano não 
requer uma reforma do tratado ou a criação de novas instituições. Seria realizado 
com instrumentos europeus existentes, como o Fundo Europeu de Investimento 
(FEI). A única coisa que falta é vontade política. (rdr) ●

Martin Siecker: adora música e livros policiais
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A REUNIÃO PLENÁRIA EM POUCAS PALAVRAS
Um mercado digital para o crescimento

A pedido da Presidência dinamarquesa, o CESE adotou um parecer 
em maio último sobre o mercado digital como motor de crescimento. 
Trata-se de um desafi o fundamental para a UE, já que estudos revelam 
que um mercado único digital aumentaria o PIB da UE em 4 % até 
2020. 

O parecer apela ao rápido desenvolvimento de infraestruturas 
para cobrir todo o território europeu, assegurando o acesso universal 
à Internet em todas as zonas, mesmo as mais remotas. 

Em 2015, 95  % dos postos de 
trabalho requererão competências 
ligadas à Internet. Segundo a relatora, 
Laure Batut (França, Grupo dos Tra-
balhadores), são indispensáveis ações 
de formação para qualifi car toda a 
população nas tecnologias digitais. 

Aduz que a acessibilidade para todos, sem esquecer os cidadãos mais 
velhos, aos equipamentos e programas informáticos e a formação dos 
utilizadores são requisitos fundamentais para responder a este desafi o.   

Para promover o comércio eletrónico, o CESE apela à harmoniza-
ção da legislação comercial e da legislação em matéria de fi scalidade 
indireta. Adverte, contudo, que esta não deve ser usada como pretexto 
para aumentar as taxas de tributação. (mb)  ●

O atraso da Europa na realização dos objetivos 
energéticos

No seu parecer sobre o Roteiro para a energia 2050, adotado na 
reunião plenária de maio, o Comité Económico e Social Europeu 

chamou a atenção para o 
facto de que a consecução 
de uma energia hipocar-
bónica está perigosamente 
a marcar passo em alguns 
Estados-Membros e na 
Europa em geral. 

Para o Comité, a UE não 
se apercebe da gravidade da situação no que diz respeito às metas 
fi xadas. «A extensão do problema é ocultada pelo declínio na UE 
dos processos de produção fortemente poluidores, pela sua expan-
são noutros partes do mundo e pelas consequentes importações 
na UE», afi rmou Pierre Jean Coulon (Grupo dos Trabalhadores, 
França).

O parecer é pessimista quanto aos progressos nos domínios da 
efi ciência energética e das energias renováveis. Na opinião do rela-
tor, o desenvolvimento das energias renováveis está a ser refreado 
pelo apoio hesitante dos governos nacionais e, em alguns casos, 
pela resistência a nível local. 

O Comité reitera o seu apelo à criação de um fórum da sociedade 
civil europeia para facilitar o fl uxo de informação na UE, reunindo 
periodicamente todas as partes interessadas para debater a transi-
ção para a energia sustentável até 2050.

«A aceitação das opções energéticas por parte dos cidadãos é atu-
almente um desafi o às democracias europeias», declarou o relator, 
que acrescentou que «o roteiro deve ser usado não só para lançar 
entre os cidadãos europeus o mais amplo debate possível, mas 
também para promover a participação a todos os níveis – pessoal, 
regional, nacional e europeu». (mb) ●

Empreendedorismo Social e Fundos de 
Empreendedorismo Social Europeus

Em dois pareceres – um sobre «Fundos de Empreendedorismo 
Social Europeus» (relatora: Ariane Rodert, Grupo de Interesses 
Diversos) e outro sobre «Iniciativa de Empreendedorismo Social» 
(relator: Giuseppe Guerini, Grupo de Interesses Diversos) – o 
CESE encorajou a Comissão e os Estados-Membros a facilitarem 
o acesso das empresas sociais ao fi nanciamento e aos contratos 
públicos, a desenvolverem esquemas nacionais para o crescimento 
de empresas sociais e a aplicarem o Fundo de Empreendedorismo 
Social Europeu sempre que for pertinente. O setor da economia 
social já emprega mais de 11 milhões de pessoas na UE, o que 
representa 6% dos trabalhadores. Cerca de uma em cada quatro 

empresas criadas na Europa é uma 
empresa social. Na atual situação de 
crise, em que é crescente o número 
de desempregados e de pessoas sem 
recursos fi nanceiros, o CESE quer 
reforçar o crescimento, o emprego e 
a competitividade, ao mesmo tempo 
que cria uma sociedade mais inclu-
siva, em conformidade com a Estra-
tégia Europa 2020.

Segundo o CESE, o futuro Fundo de Empreendedorismo Social 
Europeu deve ser acompanhado por outros instrumentos fi nan-
ceiros consagrados ao desenvolvimento das empresas sociais. O 
Fundo de Empreendedorismo Social Europeu por si só não será 
sufi ciente para melhorar o acesso aos capitais adequados. (ail)
 ●

Há cinco anos o Conselho Europeu 
confi ou a doze proeminentes perso-
nalidades europeias a elaboração de 
um relatório sobre os desafios que 
se colocam à UE nos próximos vinte 
anos. O grupo de «sábios», presidido 
por Felipe González e composto, 
entre outros, por Mario Monti e 
Lech Walesa, concluiu em maio de 
2010 que a Europa necessitava de ser 
refundada. As prioridades enumera-
das no relatório incluíam o cresci-
mento económico, a competitividade, 
a legitimidade democrática e a lide-
rança na luta contra as alterações cli-
máticas. É precisamente nestes temas 
que a sociedade civil organizada euro-
peia trabalha diariamente no CESE, 
em audições públicas, conferências, 
grupos de estudo e pareceres. Não 
é de todo uma coincidência que as 
respostas dadas pelo grupo de sábios 
estejam imbuídas de um importante 
princípio partilhado pela maior parte 
das posições políticas assumidas pelo 
CESE, a saber, «precisamos de mais 
Europa, não de menos».

Para nós, no CESE, «mais Europa» 
tem de ser também o princípio 
orientador do Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para 2014-2020, 
que determinará o orçamento da UE 
para os próximos seis anos. Quando o 
QFP precedente foi aprovado, a maio-
ria das economias estava em cresci-
mento e a estabilidade fi nanceira era 
dada como garantida. Dada a presente 
instabilidade e a vaga de austeridade 
que varre a Europa, é possível que se 
adote um orçamento minimalista. 
A Comissão Europeia (CE) propõe, 
assim, manter o orçamento global da 
União Europeia em 1 % do PIB da 
UE, como acontece presentemente, 
enquanto alguns Estados-Membros 
reclamam que sejam feitos cortes. 
Pela sua parte, o CESE adotou na sua 
reunião plenária de maio um parecer 
no qual solicitava um aumento de 

1,11 %. Importa recordar a defi nição 
de orçamento: «uma estimativa de 
custos, receitas e recursos para um 
período determinado, tendo em conta 
as condições fi nanceiras e os objetivos 
futuros». Aplicando esta defi nição à 
situação em que se encontra atual-
mente a UE: agora que a fasquia dos 
objetivos está mais alta, há que ree-
quacionar os custos e as receitas. Se 
a UE quer realmente dar um passo 
signifi cativo em direção à integração e 
assumir uma maior responsabilidade, 
tem também de tomar as rédeas no 
que respeita ao crescimento para 
proteger o modelo social europeu. E 
isto só é possível se o orçamento – 
o instrumento que a UE utiliza para 
atingir os seus objetivos – for sufi cien-
temente ambicioso.

Posto isto, a proposta da CE para o 
QFP melhora e simplifi ca a estrutura 
do orçamento. Outro aspeto positivo 
é o facto de a CE criticar a posição de 
alguns Estados-Membros nas nego-
ciações, alicerçada nos princípios de 
retorno equitativo e de equidade hori-
zontal. Em termos de receitas, o CESE 
apoia a introdução de um novo sis-
tema de recursos próprios, que inclua 
um recurso IVA modificado e um 
imposto sobre transações fi nanceiras. 
No que toca aos gastos, as instituições 
e os Estados-Membros devem ter pre-
sente o princípio do valor acrescen-
tado europeu, ou seja, a ideia de que 
um euro gasto ao nível da UE é mais 
efi caz do que um euro gasto a nível 
nacional. As duas principais fontes 
de despesa do orçamento – a PAC 
e a política de coesão – benefi ciam 
também de uma estrutura melhorada 
na proposta da CE, a qual favorece 
a efi ciência e a agricultura efi caz e, 
ao mesmo tempo, procura reduzir 
o efeito de dispersão dos fundos ao 
incentivar os macroprojetos. Não 
obstante, o CESE alerta que a atual 
política de coesão pode penalizar as 

regiões menos desenvolvidas da UE se 
a condicionalidade macroeconómica 
for aplicada à atribuição dos fundos.

A par da máxima «precisamos de 
mais Europa, não de menos», há um 
conceito complementar que é ouvido 
recorrentemente no CESE e que está 
a ganhar cada vez mais força: «o 
custo da não-Europa». Se a dimen-
são, a efi ciência e a transparência do 
orçamento da UE não forem propor-
cionais à envergadura dos desafi os, 
podemos acabar por enfrentar os 
reptos do século XXI com uma UE 
mais fraca, o que signifi ca ir no sen-
tido oposto ao defendido pelo grupo 
de sábios. (asp) ●

Estabelecido em 1989 pelo Conselho 
de Administração do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento, o Dia Mundial da População 
comemora-se todos os anos em 11 de 
julho com o intuito de sensibilizar para 
questões relacionadas com a população 
mundial e a sustentabilidade. Uma vez 
que estes problemas estão intimamente 
ligados, o CESE Info encontrou-se com 
Hans-Joachim Wilms, presidente do 

11 de julho: Dia Mundial da População

Observatório de Desenvolvimento Sus-
tentável do CESE, para uma conversa 
sobre o dia da população. 

CESE Info: Continua a fazer 
sentido celebrar o Dia 
Mundial da População? 

Hans-Joachim Wilms: É importante 
porque é preciso considerar a forma 
como queremos lidar com as questões 

relativas à população e, em especial, 
à segurança alimentar. É evidente, 
também no CESE, que há dois gru-
pos de agricultores. Os que praticam 
uma agricultura convencional dizem 
que podemos produzir mais, aumen-
tando a superfície das terras agrícolas. 
O segundo grupo, a que pertenço, 
acredita que o planeta pode alimentar 
a população inteira com justiça distri-
butiva. 

CESE Info: O que quer dizer 
exatamente?

H.J.W.: As estatísticas da Organização 
das Nações Unidas para a Alimenta-
ção e a Agricultura (FAO) revelam 
que o mundo pode produzir alimen-
tos suficientes para todos, mas que 
estes não são produzidos onde são 
necessários, nem em qualidade nem 
em quantidade exigidas. A questão é 
como mudar esta situação. As conse-
quências são desastrosas – está, por 
exemplo, a levar à desfl orestação no 
Brasil e na Argentina. O facto de os 
europeus não conseguirem produzir 
alimentos sufi cientes demonstra que 
nós temos que mudar de comporta-

mento mas os produtores nos países 
em desenvolvimento também. Outro 
ponto a destacar é que os hábitos ali-
mentares mudaram no último século 
como, por exemplo, o aumento do 
consumo de carne.  

CESE Info: O que deveria 
mudar?

H.J.W.: Para que a situação mude 
completamente é necessário que 
muitas coisas aconteçam. Defender o 
aumento da superfície das terras agrí-
colas é demasiado simples. Temos de 
assegurar que os países sejam o mais 
independentes possível. Por exemplo, 
não faz sentido transportar alimentos 
de origem animal através do mundo. 
É igualmente errado que estejamos a 
transformar as reservas naturais da 
Alemanha para criar biomassa que 
será utilizada como matéria-prima. 
E estes são apenas dois exemplos. 

CESE Info: O CESE afi rmou 
claramente que é preciso 
repensar os nossos padrões 
de produção e de consumo. 
Acha que isto basta para 

Pontes sobre águas turbulentas
Entrevista com Nicolai Wammen, ministro dos Assuntos Europeus dinamarquês 

CESE Info: Quais eram as 
ambições da Presidência 
dinamarquesa?

Nicolai Wammen: Desde o início era 
claro que a Dinamarca assumia a pre-
sidência do Conselho num contexto 
de grave crise económica. A ambição 
manifesta da Presidência dinamar-

quesa era ajudar a Europa a enveredar 
pelo bom caminho e a sair da crise, 
sem fazer grande alarido pela Europa, 
mas trabalhando afi ncadamente para 
alcançar os resultados de que a Europa 
precisa. Nos últimos seis meses, traba-
lhámos arduamente para concretizar 
este resultado «construindo pontes 
sobre águas turbulentas» e fazendo 
avançar as negociações. 

A Presidência dinamarquesa ajudou 
a moldar uma política económica que 
enfrenta a crise sob dois prismas: para 
assegurar a recuperação, foi necessá-
rio restaurar a confi ança e consolidar 
as finanças públicas; paralelamente, 
também tivemos de promover o cresci-
mento e o emprego através de reformas 
e novas iniciativas. 

Analisando agora a presidência com 
alguma distância, penso ser justo dizer 
que conseguimos, sem dúvida, ajudar a 
Europa a dar um importante passo no 
bom sentido.  

CESE Info: Quais são para si 
as maiores conquistas desta 
presidência? 

N.W.: Desde o início, a Presidência 
dinamarquesa centrou-se em desbra-
var o caminho mais árduo que levará 
a Europa mais longe. Nestes últimos 
seis meses, esforçámo-nos por alcançar 
resultados concretos a todos os níveis. A 
nossa maior conquista não se resume a 
uma única parangona. Ao invés, resulta 
do facto de termos demonstrado que a 
UE funciona e obtém resultados não 
obstante a crise. Orgulho-me de que a 
Presidência dinamarquesa, em coope-
ração com as outras instituições da UE, 
tenha dado um importante contributo 
para ajudar a Europa a sair da crise. 

Mas se tivesse mesmo de destacar 
três conquistas para além da agenda eco-
nómica, uma seria certamente o acordo 
conseguido em relação à Diretiva Efi -
ciência Energética. Não só esta diretiva 
terá repercussões positivas no clima e 

na nossa dependência energética, como 
contribuirá para a criação de 400 000 
empregos na Europa. O Regulamento 
Roaming também tem um lugar de des-
taque. Assegurará preços de telemóveis 
mais baixos quando usarmos os nossos 
telefones inteligentes no estrangeiro. 
Por fi m, ao conceder o estatuto de país 
candidato à Sérvia, demos um passo 
importante para garantir a democracia 
na Europa. 

CESE Info: A relação custo-
efi cácia caracterizou o 
trabalho da Presidência 
dinamarquesa. O facto de 
terem servido apenas água 
da torneira nas reuniões fez 
com que fi cassem conhecidos 
como a «Presidência da água 
da torneira»...

N.W.: Para ser sincero, estou muito 
orgulhoso da nossa alcunha. Porquê? 
Porque revela o que é verdade: não só 
a água que corre nas torneiras da Dina-

marca é de excelente qualidade, como 
também damos muito valor à relação 
custo-efi cácia «verde». Preocupamo-nos 
com os nossos recursos e com as nossas 
emissões de CO

2
. Este foi precisamente 

o princípio fundamental que norteou o 
programa de toda a nossa presidência. 

Por esta razão, todos os locais de reu-
nião e quartos de hotel tinham rótulos 
ecológicos. As ementas baseavam-se 
em produtos da época e 50  % deles 
provinham de fornecedores locais. Além 
disso, implementámos programas para 
limitar os desperdícios alimentares e 
todos os restos eram transportados dire-
tamente para a fábrica de biogás mais 
próxima e convertidos em energia para 
as famílias dinamarquesas. 

Sei que muitos dos meus colegas se 
sentiram inspirados pela abordagem 
ecológica da Dinamarca, pelo que faço 
votos de que outras presidências sigam 
o nosso exemplo. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, ministro dos Assuntos 
Europeus da Dinamarca

Benedicte Federspiel, membro do CESE, 
Grupo dos Interesses Diversos

Marie-Louise Knuppert, membro do CESE, 
Grupo dos Trabalhadores

Nils Juhl Andreasen, membro do CESE, 
Grupo dos Empregadores
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A Presidência dinamarquesa vista pelos 
membros dinamarqueses do CESE
Não temos outro remédio senão mudar os nossos hábitos de consumo
Entrevista com Benedicte Federspiel, conselheira do CESE, assessora-chefe do Conselho 

Dinamarquês dos Consumidores 

Uma Presidência a apagar fogos
Entrevista com Nils Juhl Andreasen, membro do Grupo 

dos Empregadores do CESE e diretora do Conselho 

Dinamarquês da Agricultura e da Alimentação

CESE Info: Para comemorar o 
Dia do Consumidor Europeu, 
em 15 de março de 2012, 
o Comité Económico e 
Social Europeu organizou, 
em cooperação com o 
Conselho Dinamarquês 
dos Consumidores, uma 
conferência intitulada 

CESE Info: Em vésperas da 
Presidência dinamarquesa, 
insistiu que esta se 
concentraria em promover 
a competitividade das 
empresas europeias, 
em particular no setor 
alimentar. Como avalia o 
desempenho da Presidência 
nesse contexto?

Nils Juhl Andreasen: É difícil fazer 
essa avaliação, tendo em conta que foi 
necessário empreender tantos esfor-
ços para enfrentar a crise fi nanceira 
na UE e, em última análise, preservar 
o euro. Este período caracterizou-se 
mais por um controlo dos prejuízos 
do que por um estímulo positivo 
para reforçar a competitividade das 
empresas europeias. Apesar disso, 
acredito que, a longo prazo, isto trará 
uma vantagem concorrencial para as 
empresas da Europa, incluindo as do 
setor agrícola e alimentar. 

CESE Info: A Presidência 
dinamarquesa conduziu 
as negociações sobre a 
reforma da política agrícola 
comum, que caberá agora à 
Presidência cipriota. Na sua 

«Consumo sustentável em 
época de crise». Pensa que a 
Presidência dinamarquesa da 
UE escutou o nosso apelo de que 
temos de repensar as nossas 
práticas de consumo?

Benedicte Federspiel: A porta já estava 
aberta visto «verde» e «sustentável» 
serem já as palavras-chave e os objetivos 
do Governo dinamarquês, em geral, e da 
Presidência, em particular. Os ministros e 
outros oradores proeminentes da confe-
rência deixaram bem claro que não é pos-
sível mantermos os nossos atuais padrões 
de consumo. 

CESE Info: A crise não terá vindo 
debilitar os argumentos a favor 
do consumo sustentável?

B.F.: Não podemos dar-nos ao luxo de 
não incluir a sustentabilidade nas nossas 
políticas. Encontrar uma saída para a 
crise é também uma oportunidade para 

opinião, essas negociações 
estão a ir na direção certa?

N.J.A.: Tanto quanto sei, as negocia-
ções não estão a ir a lado nenhum, 
portanto é impossível afirmar que 
vão na direção certa. Perdeu-se muito 
tempo a tentar clarifi car a proposta 
apresentada pela Comissão Europeia 
e a avaliar as suas consequências. 
Só recentemente é que os Estados-
-Membros e as ONG apresentaram 
opiniões e posições claras.

Entretanto, a situação está a passar 
por rápidas transformações: o agra-
vamento da crise fi nanceira na União 
Europeia, a mudança dos padrões de 
oferta e procura do setor alimentar 
no mercado mundial e uma maior 
incidência na produção e no con-
sumo sustentáveis. Todos estes fato-
res em conjunto poderão exercer 
uma forte influência nas atitudes 
políticas em relação à importância do 
setor agrícola e alimentar na União 
Europeia e do modelo europeu de 
produção agrícola.

CESE Info: A Presidência 
dinamarquesa foi muito 
badalada na Dinamarca ou 
passou despercebida?

N.J.A.: Foram organizados muitos 
eventos de todo o tipo na Dina-
marca e em Bruxelas, e o governo 
dinamarquês fez um ótimo trabalho 
a esse respeito. Infelizmente, houve 
uma série de assuntos internos que 
dominaram a atualidade, para além 
da crise fi nanceira na Europa, o que 
desviou a atenção dos assuntos da UE 
e dos esforços da Presidência dina-
marquesa. (pln/mb)   ●

encontrar novas soluções comportáveis e 
sustentáveis. Um exemplo digno de nota 
é a diretiva sobre a efi ciência energética 
que acabou de ser aprovada. A indústria 
dinamarquesa confi rmou recentemente 
que, até 2020, seria possível alcançar 
simultaneamente objetivos económicos e 
ambientais. 

CESE Info: Que devemos 
fazer para tornar o consumo 
sustentável uma escolha fácil 
para os consumidores?

B.F.: Todos nós teremos de assumir res-
ponsabilidades, e o apoio ao consumo 
sustentável terá de converter-se em «nova 
moda». Neste contexto, a Presidência 
pediu ao CESE a elaboração de um parecer 
sobre a melhor forma de promover uma 
produção e um consumo sustentáveis. 
Não existem, contudo, soluções fáceis e 
será sempre uma tarefa árdua fornecer nos 
próximos anos produtos e serviços susten-
táveis a preços razoáveis. (pln/mb)   ●

Efi ciência energética «made in Denmark»
Entrevista com Marie-Louise Knuppert, membro do Grupo dos Trabalhadores do 

CESE e secretária confederal da Confederação Dinamarquesa dos Sindicatos

CESE Info: Em dezembro 
do ano passado disse que a 
Presidência iria dar ênfase à 
criação de empregos verdes 
e fazer tudo para facilitar a 
entrada dos jovens no mercado 
de trabalho. A Presidência fez o 
sufi ciente neste contexto?

Marie-Louise Knuppert: Fez-se tudo o 
que era possível para colocar o cresci-
mento e o emprego no topo da agenda, 
o que não foi tarefa fácil no atual cenário 

de crise económica. Estou satisfeita com 
o facto de a Presidência ter conseguido 
garantir o consenso em torno da diretiva 
da efi ciência energética.

Se tivéssemos falhado, teríamos des-
perdiçado a oportunidade ideal para aju-
dar os países da UE a infl uir efi cazmente 
no consumo da energia e a favorecer a 
criação de milhares de postos de trabalho 

numa altura em que são tão desesperada-
mente necessários. 

A Presidência dinamarquesa tem colo-
cado suficiente ênfase no desemprego 
juvenil. Agora chegou a altura de entrar 
em ação. Isso signifi ca que a UE terá de 
orientar a sua política para ajudar a criar 
espaço para os jovens, o que pode ser 
conseguido graças a uma utilização mais 
proativa do Fundo Social Europeu. Neste 
contexto, a Confederação Dinamarquesa 
dos Sindicatos e os empregadores dina-
marqueses propuseram que os recursos 
do FSE fossem utilizados para introduzir 
nos Estados-Membros programas de 
estágios. 

Este mesmo aspeto é visível nas nego-
ciações sobre as diretivas relativas aos 
contratos públicos, que poderiam pre-
ver muito legitimamente um requisito 
segundo o qual os candidatos a um con-
trato público teriam de proporcionar um 
certo número de lugares de estágio. Trata-
-se apenas de dois exemplos práticos.

CESE Info: Participou 
recentemente numa reunião 
em Copenhaga que tratava das 
várias maneiras de mobilizar 
os cidadãos para o projeto 
europeu. É difícil convencer os 

dinamarqueses a participarem 
no debate europeu?

M.L.K.: Apenas se granjeará a confi ança 
na UE e o apoio público à adesão à UE se 
o cidadão comum vir que os políticos da 
UE são capazes de resolver os seus pro-
blemas. As pessoas têm de ser capazes de 
apreender o contributo da UE para a sua 
vida quotidiana. Há propostas concretas 
para consegui-lo e os exemplos indicados 
acima são prova disso. 

CESE Info: Tem conhecimento 
de atividades de comunicação 
realizadas na Dinamarca das 
quais a UE poderia extrair 
ensinamentos?

M.L.K.: A UE terá de ser o mais específi ca 
possível nas suas atividades de comunica-
ção, embora se trate aqui acima de tudo 
de uma tarefa que cabe aos políticos dos 
Estados-Membros. A «plataforma dos 
cidadãos» (Folkemødet), constituída na 
ilha de Bornholm com base numa ideia 
sueca, é só um exemplo de uma instân-
cia de diálogo direto entre os políticos 
e o público. A política de comunicação 
da UE deve assentar em mecanismos de 
coordenação aberta e de intercâmbio de 
experiências, já utilizados atualmente em 
muitos outros domínios. (pln/mb).   ●

A globalização e as deslocalizações: 
a indústria da UE ainda tem futuro?
O Pepe trabalhara durante anos 
numa fábrica de painéis solares 
num Estado-Membro da UE. Tinha 
um ótimo trabalho com um con-
trato permanente e boas condições 
de trabalho. A empresa tinha bons 
lucros e não parava de se expandir. 
Na verdade, benefi ciava de condi-
ções especiais dos órgãos de poder 
local e de subsídios nacionais para o 
setor das energias renováveis. Tudo 
parecia perfeito ... até que a crise 
chegou. E depois a festa acabou.

Devido aos cortes orçamentais, 
o governo nacional foi obrigado a 
reduzir os subsídios, o que diminuiu 
drasticamente a procura de painéis 
solares. Como resultado, a empresa 
decidiu fechar a fábrica e transferir 
a produção para o México. Por fi m, 
todos os empregados perderam o 
trabalho e passaram a engrossar 
as fi las dos desempregados, que já 
representavam 40 % da população 
ativa nacional.

A vida de Pepe acabou de 
repente numa situação crítica. No 
fi nal, aceitou um contrato de curta 
duração para formar os trabalhado-
res locais da nova fábrica de painéis 
solares no México, os trabalhado-
res que o iam substituir. Depois de 
promessas vãs, viu-se fi nalmente 
desempregado.

Como o Pepe, milhares de tra-
balhadores na Europa são afetados 
pelas mutações industriais e pela 
globalização, que representam um 
desafi o para um mercado interno 
cada vez mais integrado. Para resol-
ver esta situação, a União Euro-
peia e o CESE criaram, em 2002, a 
Comissão Consultiva das Mutações 
Industriais (CCMI). O mandato 
da CCMI consiste em antecipar, 
prevenir e analisar a evolução dos 

acontecimentos para garantir a adoção 
de abordagens comuns e positivas de 
gestão das mutações industriais, a par-
tir de um ponto de vista económico, 
social, territorial e ambiental. Os seus 
membros, provenientes de diversos 
setores afetados pela modernização 
da economia, conferem à CCMI a 
autoridade moral para interpelar 

diretamente os decisores políticos da 
UE. O seu objetivo é claro: manter as 
indústrias da UE competitivas e, ao 
mesmo tempo, garantir que a evolução 
é socialmente benéfi ca. Jorge Pegado 
Liz, presidente da CCMI, defi ne assim 
as suas três funções principais, «pro-
mover os princípios dos fundadores da 
UE, através dos seus pareceres; enfren-
tar o desafi o de fenómenos como a glo-
balização, as redes sociais e os novos 
métodos de trabalho; e antecipar e 
preparar as mutações e as restrutu-
rações industriais [...] Aprender com 
o passado, observar proativamente o 
presente e antecipar o futuro». 

Desde o início da crise económica, 
financeira e quem sabe que mais, a 
CCMI tornou-se porta-voz de todos os 
intervenientes industriais pertinentes, 
tanto trabalhadores como empregado-
res. Em maio de 2011, a CCMI aprovou 
três pareceres que analisam o modo 
como a política industrial da UE é atu-
almente afetada pela globalização. A 

posição da CCMI é clara e inequívoca. 
A globalização criou uma dinâmica 
para as empresas se deslocarem para 
o estrangeiro e/ou se reestruturarem. 
No entanto, perante a ameaça de que 
o trabalho barato e as condições labo-
rais precárias fora da Europa possam 
minar e destruir empregos na indústria 
da UE, os gestores e os trabalhadores 
devem começar a entender a neces-
sidade de cooperar para enfrentar o 
desafi o da deslocalização. Há apenas 
um caminho a seguir: é através da 
educação e formação, da inovação e 
do desenvolvimento sustentável que 
a Europa conseguirá manter o seu 
estatuto de potência económica de 
primeira classe.

Como a tecnologia e a investigação 
se tornaram cada vez mais importan-
tes, a CCMI tem vindo a centrar-se 
nas TIC e nos serviços, setores em 
que a Europa estava em atraso. «Este 
é o novo campo de batalha, em que 
precisamos de nos manter à frente da 
China e da Índia», afi rmou Joost P. van 
Iersel, membro do CESE e relator do 
parecer sobre «Uma política industrial 
integrada para a era da globalização».

Em 12 de junho, a CCMI celebrou 
o seu décimo aniversário, organizando 
uma conferência sobre o tema «Para 
uma mutação industrial sustentável e 
contínua». O evento reuniu represen-
tantes de associações industriais euro-
peias, sindicatos e decisores políticos 
para analisar a situação da indústria 
europeia, os seus desafi os do passado 
e as suas orientações futuras.

A história do Pepe repete-se cons-
tantemente em toda a Europa, mas 
a CCMI está determinada a mudá-
-la. (ail)   ●

Um orçamento diferente para a UE – 
Porquê e de que tipo?

se conseguir um futuro 
sustentável?

H.J.W.: Há dez anos, ninguém levava 
a sério a sustentabilidade. Hoje toda 
a gente sabe que não podemos con-
tinuar a comportar-nos da mesma 
forma. Sem dúvida, a crise é uma pre-
ocupação que a todos afl ige e exige 
soluções a curto prazo. No entanto, 
sustentabilidade e curto prazo não 
combinam. Felizmente, a sustentabi-
lidade está a tornar-se familiar e esta 
tendência vai continuar.

CESE Info: De que precisamos 
para progredir com a nossa 
agenda sustentável? 

H.J.W.: Precisamos de uma visão clara 
do caminho a seguir, com um calen-
dário e um consenso sobre domínios 
de ação e medidas de seguimento. Na 
minha opinião, o ponto mais impor-
tante é os nossos líderes políticos 
assumirem as suas responsabilidades, 
mostrarem-se dispostos a empenha-
rem-se numa mudança de estratégia 
e acordarem roteiros e planos de ação 
concretos. (kf) ●

cia mostrando-se otimista e convidou 
os participantes a imaginarem o difícil 
que teria sido para a maioria dos Esta-
dos-Membros sobreviver a uma tal crise 
fi nanceira sem ajuda. 

Em termos gerais, o objetivo do 
CESE em organizar esta conferência, 
que teve uma considerável cobertura 
dos meios de comunicação social, era 
contribuir para o debate sobre a forma 
que a governação económica da UE deve 
revestir. Há o risco de debates deste tipo 
se centrarem unicamente em políticas a 
longo prazo, mas desta vez os oradores 
estavam cientes do facto de que as deci-
sões que irão ser tomadas nos próximos 

meses são extremamente importantes 
para o futuro da UE. Esta decisão terá 
um impacto direto nas vidas dos cida-
dãos em domínios como o emprego, 
agravamento das desigualdades sociais 
e disponibilidade de crédito para as 
PME. Assim, o CESE continuará a ser 
um fórum de debate privilegiado que 
adota propostas concretas através dos 
seus pareceres e do diálogo com outros 
intervenientes europeus. A conferência 
que teve lugar em 7 de junho fez parte 
desta abordagem, que tem também por 
objetivo demonstrar que a UE poderá 
estar mais perto da imagem de unidade 
que projeta além-fronteiras do que do 
bloqueio e da paralisia. (asp) ●

PRESIDÊNCIA DINAMARQUESA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 

Cidadania ativa
Para uma sociedade europeia melhor

A cidadania ativa é um aspeto fundamental 
do papel que incumbe ao Comité Económico 
e Social Europeu. Neste livro, 24 membros do 
CESE falam sobre o seu contributo pessoal 
enquanto empresários, sindicalistas, ativistas e 
voluntários, revelando uma vasta e fascinante 
gama de interesses e prioridades. Em comum, 
têm o sentido de solidariedade e interesse no 
bem-estar dos outros. (cl) ●

NOTÍCIAS BREVES

Pierre Jean Coulon, membro do CESE, 
Grupo dos Trabalhadores

C o n  t i  n u  a  ç ã o  d a  p .  4
Eficiência energética «made in Denmark»
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EDITORIAL

Crise da dívida pública e união 
orçamental: Duas faces da mesma moeda?

Caros leitores, 
A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvol-

vimento Sustentável (Rio+20), que decorreu no Rio de 

Janeiro de 20 a 22 de junho, na esteira da Cimeira da 

Terra de 1992, foi uma oportunidade importante para 

debater a transição para um futuro verdadeiramente 

sustentável para todos. Contudo, os resultados foram certamente menos positivos 

do que a delegação do CESE esperava.

Durante o ano passado, o CESE trabalhou numa agenda inclusiva e global que 

deveria ter colocado os três pilares da sustentabilidade – social, económico e ambien-

tal – em pé de igualdade. Pretendia-se, em particular, desenvolver um roteiro da 

sustentabilidade com objetivos, metas, ações e mecanismos específi cos. Como tal, 

é lamentável que muitas das expectativas da sociedade civil europeia e mundial 

tenham sido defraudadas. Resta agora desejar que durante a fase de implementação 

haja margem para melhorar e ir além dos termos da declaração fi nal adotada no Rio.

Os chefes de Estado e de governo reunidos no Rio perderam uma oportunidade 

única para dar um decisivo passo em frente no sentido de uma maior justiça social 

e ambiental. Lamento, sobretudo, a inexistência de um plano de ação concreto para 

os próximos anos e de acordos vinculativos sobre práticas de desenvolvimento sus-

tentável. Infelizmente, foi dada pouca importância à dimensão social do desenvol-

vimento sustentável, e objetivos como a erradicação da pobreza e a garantia de um 

acesso seguro a alimentos, água potável e energia sustentável não tiveram o destaque 

esperado. Também falhou o objetivo de tornar o Programa das Nações Unidas para 

o Ambiente numa agência especializada.

E, por último, fi quei dececionado por não ter sido criado um Provedor de Justiça 

para as futuras gerações. Teria sido um símbolo importante do reconhecimento da 

necessidade de uma autoridade internacional que colocasse a defesa dos direitos das 

gerações futuras acima de interesses económicos de curto prazo. 

Contudo, alguns dos resultados da conferência podem ser considerados um 

êxito. Congratulamo-nos com o facto de o conceito de «economia verde» ocupar 

uma posição central na declaração fi nal, como força impulsionadora do desenvol-

vimento sustentável. Também valorizamos a introdução do conceito de «objeti-

vos de desenvolvimento sustentável». Importa agora elaborá-los e concretizá-los 

o mais depressa possível, para que esta cimeira seja um ponto de partida para um 

processo de mudança, a nível mundial, capaz de tornar as nossas sociedades mais 

sustentáveis e inclusivas. Por último, mas não menos importante, foi reconhecido 

que a sociedade civil tem um papel a desempenhar para possibilitar e implementar 

o desenvolvimento.

Tal como disse anteriormente, o pós-Rio será tão importante como o pré-Rio. 

Partindo deste ponto, o seguimento da Conferência Rio+20 deve ser uma das priori-

dades da sociedade civil e continuará a ser uma das minhas principais preocupações 

até ao fi nal do meu mandato como presidente do CESE.

Staff an Nilsson

Presidente
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Abelhas europeias!

As abelhas sempre desempenharam 
um papel fundamental no equilíbrio da 
natureza. Insetos polinizadores, as abe-
lhas são um elemento vital das nossas 
práticas agrícolas. Nos últimos anos, as 
abelhas-de-mel têm desaparecido a um 
ritmo alarmante. Não existe ainda uma 
explicação para este fenómeno, mas 
algumas causas possíveis são a poluição, 
a monocultura e a utilização excessiva de 
pesticidas. 

O nosso Comité está consciente do problema e do seu impacto na biodiversidade 
e na qualidade e segurança alimentares. Por esta razão, o Comité Económico e 
Social Europeu e o Comité das Regiões instalaram, no dia 7 de maio de 2012, duas 
colmeias no telhado do edifício Jacques Delors, em Bruxelas. Isto é o culminar 
de um projeto lançado pelos nossos Comités há cerca de um ano com o apoio da 
Apis Bruoc Sella, uma associação que promove a disseminação de colmeias nos 
telhados da cidade. O objetivo do projeto é demonstrar que as cidades também 
podem contribuir para a preservação da biodiversidade e que cada um de nós 
pode, com pequenos gestos, ajudar a proteger os nossos ecossistemas ameaçados.

A 31 de maio, vários participantes presentes na inauguração ofi cial do Projeto 
«Abelhas Citadinas» dos Comités tiveram a oportunidade de provar o primeiro mel 
produzido pelos Comités (o produto de apenas 20 dias de «trabalho»). Espera-se 
que as duas colmeias produzam cerca de 40 quilos de mel por ano. (rdr) ●

Dia de Portas Abertas de 2012
O CESE abre as suas portas ao público

Mais de 3 000 pessoas visitaram o CESE 
no dia 12 de maio de 2012, por ocasião da 
20.ª edição do Dia de Portas Abertas das 
instituições da UE. Este ano, o evento foi 
dedicado ao tema «Sustentabilidade e eco-
nomia ecológica» no sentido de promover 
uma maior sensibilização para as questões 
centrais ligadas à Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentá-

vel (Rio+20). Foram apresentados, de modo criativo e interativo, temas cruciais como 
empregos ecológicos, energia renovável, cidades sustentáveis e consumo de água.

Os visitantes tiveram oportunidade de conversar com membros e pessoal do 
Comité, inteirar-se do trabalho do CESE e desfrutar de atividades divertidas para 
toda a família. O presidente Staff an Nilsson e a vice-presidente Anna Maria Darma-
nin, bem como o secretário-geral Martin Westlake, estiveram presentes durante o 
dia e foram incansáveis em dar as boas-vindas aos visitantes e sensibilizá-los para as 
questões ambientais.

Mais uma vez, este ano, numerosos membros e pessoal do Comité voluntariaram-
-se e deram um excelente contributo para assegurar o êxito da iniciativa, apresentando 
uma imagem dinâmica e interessante da nossa instituição ao público. (rdr) ●
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Desde 2008, a crise económica, que 
começou nos Estados Unidos, tem tido 
um papel central nos meios de comuni-
cação social e no topo das agendas polí-
ticas dos líderes mundiais. Agora que a 
crise alastrou à Europa, está a tornar-se 
cada vez mais popular fazer compara-
ções entre a Reserva Federal e o Banco 
Central Europeu. Na edição de 16 de 
junho, a revista Th e Economist compara 
as fi nanças públicas da Califórnia com 
as da Grécia. Este artigo, da autoria do 
correspondente de Los Angeles, indica 

que, fora das nossas fronteiras, a UE é 
percecionada de forma mais integrada 
do que na Europa: se assim não fosse, 
porquê comparar um Estado federado 
dos EUA com um Estado-Membro 
da UE? O Comité Económico e Social 
Europeu está convicto de que mais 
Europa signifi ca mais e melhores ins-

trumentos para combater e evitar uma 
crise mundial.

O debate sobre como confi gurar a 
UE em termos de integração econó-
mica é uma das principais preocupa-
ções do Comité porque o que está em 
jogo é nada mais nada menos do que 
o próprio modelo social europeu. Por-
tanto, faz sentido que a Secção ECO 
do Comité, responsável pelos assuntos 
económicos e fi nanceiros, aborde temas 
como a introdução de euro-obrigações, 

a criação de uma agência de notação 
europeia, a educação financeira dos 
nossos cidadãos e a regulação dos mer-
cados fi nanceiros.

Neste contexto, em 7 de junho de 
2012, teve lugar no CESE uma confe-
rência de alto nível para debater a atual 

Chipre por uma Europa melhor*

Reconhecendo que a Europa tem de sair 
fortalecida da atual crise económica, a 
Presidência cipriota pretende trabalhar 
Para uma Europa melhor, contribuindo 
para o crescimento sustentável, a coesão 
social e a criação de emprego. Face à 
atual conjuntura socioeconómica, esta-
belecemos como meta uma União mais 
relevante quer para os seus cidadãos 
quer no plano internacional, com base 
no princípio da solidariedade.

É imperativo promover uma Europa 
mais efi ciente e sustentável. Como tal, o 
ponto mais importante da agenda da Pre-
sidência prende-se com as negociações 
relativas ao Quadro Financeiro Pluria-
nual (QFP) para 2014-2020, que cons-
tituem uma oportunidade para chegar a 
acordo quanto a um orçamento e a orien-
tações políticas que contribuam para o 
crescimento e aumentem a competitivi-
dade. A Presidência cipriota trabalhará 
no sentido de concluir as negociações 
do QFP, bem como de progredir o mais 
possível nas negociações relativas às 
políticas comuns, incluindo a política 
agrícola comum, a política comum das 
pescas e a política de coesão. Dado que 
a Presidência pretende vincar a impor-
tância da política de coesão, solicitámos 
ao CESE um parecer sobre a elaboração 
de uma estratégia macrorregional para 
o Mediterrâneo e os seus benefícios para 
os Estados-Membros insulares. Outros 
temas-chave da Presidência serão, nome-
adamente, a ecologização, a efi ciência 
energética, a sustentabilidade ambiental 
e a luta contra os efeitos das alterações 
climáticas.

Uma Europa com uma economia 
mais efi caz e assente no crescimento 
também é vital para superar a atual crise 
económica e aumentar a competitividade 
da UE. Por conseguinte, insistir-se-á 
na vigilância das políticas orçamentais 
e macroeconómicas e na garantia da 
estabilidade orçamental. Em paralelo, a 
necessidade de fomentar o crescimento 
é capital, pelo que a Presidência cipriota 
porá a tónica no reforço do mercado 
interno e na promoção da criação de 
emprego, da investigação e da inova-
ção, com destaque para as PME, a fi m 
de contribuir para uma Europa mais 
competitiva. 

Visando uma Europa mais relevante 
para os cidadãos, assente na solidarie-
dade e na coesão social, a Presidência 
terá em atenção o emprego jovem, dada 
a subida das taxas de desemprego na UE. 
O estabelecimento do Sistema Europeu 
Comum de Asilo antes do fi nal de 2012 é 
igualmente uma prioridade. Neste con-
texto, solicitámos ao CESE um parecer 
exploratório sobre a criação de um sis-
tema (Eurodac) para a comparação das 
impressões digitais dos requerentes de 
asilo e de determinadas categorias de 
imigrantes ilegais. A Presidência tam-
bém pediu um parecer ao CESE sobre o 
reforço dos processos de participação e o 
papel das autarquias locais, da sociedade 
civil e dos parceiros sociais na aplicação 
da Estratégia Europa 2020. 

A Presidência pretende ainda apro-
ximar a Europa dos seus vizinhos, 
avançando no processo de alargamento 
e destacando a dimensão meridional da 
Política Europeia de Vizinhança, esfor-
çando-se em simultâneo por consolidar 
a posição da União no panorama inter-
nacional, com ênfase na consecução dos 
objetivos de desenvolvimento da UE e no 
reforço da sua política comercial externa.

A União precisa de estar mais perto 
dos cidadãos. O nosso projeto é promo-
ver a Europa como «fi loxenos topos», ou 
seja, um lugar acolhedor para empre-
sas, ideias, serviços, inovação e cultura. 
Esta fi losofi a é parte integrante da nossa 
aspiração a uma Europa melhor, a uma 
União que dá esperança aos seus cida-
dãos e, em particular, às gerações mais 
jovens. ●

*Andreas Mavroyiannis, Ministro-Adjunto do presidente dos Assuntos Europeus, Presidência cipriota do Conselho da UE 

Expectativas dos membros cipriotas 
do CESE no que respeita à Presidência cipriota 
da União Europeia *

A região do Mediterrâneo precisa de uma nova visão

Michalis Antoniou
Grupo dos Empregadores
Diretor-geral adjunto da Federação Cipriota de Empregadores e Industriais (OEB) 
A Presidência cipriota coincide com um dos períodos mais conturbados da história pós-guerra da Europa. Contudo, os 
tempos de crise são também tempos de oportunidade e de mudança. Durante este período, o CESE deve encorajar e pro-
mover, em estreita cooperação com outras instituições da UE, as políticas necessárias para relançar o crescimento, reduzir 
o desemprego e aumentar a prosperidade para todos os cidadãos da UE.

Grupo dos Trabalhadores
Antigo secretário-geral da Confederação Cipriota de Trabalhadores (SEK) 
Situado na encruzilhada entre a Europa, o Médio Oriente e África, o Chipre está a assumir a Presidência da UE num 
momento em que a própria União se encontra numa encruzilhada. Cabe à Presidência cipriota ajudar a resolver os pro-
blemas relacionados com a desigualdade e a solidariedade e a tomar decisões urgentes para resolver a crise, com vista a 
reduzir o desemprego, melhorar a qualidade de vida e encorajar a integração europeia.

Kostakis Konstantinidis
Grupo dos Interesses Diversos
Presidente da União de Agricultores Cipriotas (EKA) 
Durante a presidência, os nossos objetivos e ambições serão contribuir para melhorar a cooperação e a solidariedade entre 
os Estados-Membros e intensifi car as iniciativas orientadas para promover a paz, não só no Mediterrâneo e no Médio 
Oriente, mas também na Europa e no resto do mundo. Também gostaríamos de alcançar um melhor nível de vida para os 
cidadãos e mais crescimento, dentro e fora da UE.

Michalis Lytras
Grupo dos Interesses Diversos
A Presidência cipriota contribuirá para a consecução do objetivo da coesão económica e social na União Europeia e esforçar-
-se-á por promover o crescimento económico e superar a crise económica, fi nalizar e adotar a Política Agrícola Comum 
para o período de 2012-2020, combater o desemprego e estabelecer a paz na Europa e em todo o mundo. Creio que será 
uma presidência com êxito e produtiva.

Andreas Pavlikkas
Grupo dos Trabalhadores
Chefe do Departamento de Investigação e Estudos da Federação Pancipriota do Trabalho 
Espero que a Presidência cipriota seja um êxito tanto a nível político como organizacional. O nosso país deve contribuir, na 
medida do possível, para a tomada de decisões sobre os problemas relacionados com a solidariedade entre países grandes 
e países pequenos, para a consolidação e ampliação da agenda da UE e para o reforço das relações da UE com os países 
mediterrânicos e do Médio Oriente. Além disso, Chipre terá a oportunidade de se dar a conhecer, com os seus aspetos 
positivos e os seus pontos fortes, tanto na Europa como no resto do mundo, e atrair investimentos e turistas. ●

* Na sequência da renúncia do mandato de um dos membros cipriotas do CESE, foi lançado o procedimento de nomeação de um novo membro. Este processo estará ainda a decorrer à data da 
publicação do boletim informativo. A lista completa dos membros do CESE pode ser consultada no nosso sítio Web: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, membro grego 
do CESE e presidente do Comité de 
Acompanhamento Euromed, foi desig-
nado relator do parecer.

CESE Info: Porque é que a UE 
precisa de uma nova estratégia 
macrorregional para a região 
do Mediterrâneo?

Dimitris Dimitriadis: Todos os esforços 
que a UE envidou até agora para abor-
dar a região do Mediterrâneo no seu 
conjunto falharam. O Processo de Bar-
celona, lançado em 1995 com o fi to de 
estabelecer um quadro para as relações 
entre a UE e os seus parceiros mediter-
rânicos, soçobrou. 

Entretanto, o contexto geopolítico 
na região alterou-se por completo, na 
sequência das revoluções em alguns 
países do Norte de África. 

Dimitris Dimitriadis, membro do CESE

ENTREVISTAS ENTRE PARES

Numa nova série de entrevistas, 
Tomasz Jasiński, membro polaco do 
Grupo dos Trabalhadores do CESE 
e representante dos conselheiros no 
conselho de redação do CESE Info, 
propõe-se entrevistar os restantes 
membros para descobrir os seus hob-
bies. O seu primeiro entrevistado é 
Martin Siecker, membro holandês do 
Grupo dos Trabalhadores do CESE, 
que representa a Federação de Sindi-
catos dos Países Baixos.

Tomasz Jasiński: Quais 
são os seus antecedentes 
profi ssionais?

Martin Siecker: Sou jornalista. Come-
cei a minha carreira nos anos setenta, 
quando trabalhava como repórter para 
um jornal diário de esquerda. Dez anos 
depois, mudei-me para o movimento 
sindicalista, onde ocupei o cargo de edi-
tor do boletim informativo dos sócios. 

T.J.: O que o levou a procurar 
uma carreira no movimento 
sindicalista? 

M.S.: Quanto mais escrevia sobre as 
relações laborais, mais me envolvia nes-
tas questões. Um dia, descobri que os 
jovens jornalistas do jornal não estavam 
a receber o salário a que tinham direito. 
Juntamente com os meus colegas, criei 
um comité de luta. Negociámos com o 
editor e acabámos por ganhar. Foi aí que 
decidi trabalhar para uma organização 
que defendesse os direitos dos traba-
lhadores. 

T.J.: Há quanto tempo é sócio 
de um sindicato? 

M.S.: Afi liei-me num sindicato logo que 
entrei para o mercado de trabalho, ou 
seja, em 1967. Antes de ser jornalista, 
tive muitos trabalhos temporários. Mas 
a escolha foi minha. Naquela época, não 
me interessava ter um emprego per-
manente nem horário de trabalho fi xo. 
Gostava da liberdade. Quando estava 
sol, sempre podia ir dar um mergulho 
em vez de ir trabalhar.  

T.J.: Quais são as suas 
paixões? 

M.S.: Música. Ouço muita música e 
também toco um pouco de bateria, 
embora não seja sufi ciente para tocar 
numa banda. Bem, mesmo que fosse 
melhor, não teria tempo para ser bate-
rista numa banda. E adoro ler. Há pou-
cas coisas que conseguem superar uma 
boa história policial.  

T.J.: Pensava que toda a gente 
nos Países Baixos gostava de 
futebol?

M.S.: E eu também gosto. Sou do Ajax 
de Amesterdão. Quando o Ajax estava 
no auge, eu morava ao lado do estádio 
olímpico de Amesterdão. Vi todos os 
jogos europeus que eles jogaram em 
casa, no início da década de setenta, 
quando venceram a Liga dos Campeões 
Europeus três vezes consecutivas. 

T.J.: Quando é que se tornou 
membro do CESE?

M.S.: Há dez anos. Em 2010 fui nome-
ado membro do CESE pela terceira vez.

T.J.: Na sua opinião, qual é o 
desafi o mais premente que a 
UE tem pela frente?

M.S.: O crescente euroceticismo. É uma 
verdadeira ameaça. E se não conseguir-
mos combatê-la, possivelmente a única 
coisa que restará desta Europa reunida 
será um quilómetro quadrado de betão, 
vidro e aço, perto do centro de Bruxelas, 
que perdurará como monumento a um 
ideal que outrora era considerado gran-
dioso e forte mas que lamentavelmente 
acabou na lixeira da História como o 
maior e mais dispendioso fracasso polí-
tico. ●

Em breve, no CESE 
Todos por uma Europa mais forte! 

A sociedade civil − parceiro de pleno 
direito na Estratégia Europa 2020

Em 25 de setembro de 2012, terá lugar 
um evento consagrado às alavancas que 
vão permitir estimular o crescimento 
e celebrar um pacto europeu para o 
crescimento. Serão organizados qua-
tro ateliês paralelos em torno de quatro 
temas: um quadro coerente para uma 
estratégia da UE a favor do crescimento; 
o relançamento do mercado único; a 

recuperação económica e a criação de 
emprego; a inovação no contexto de um 
crescimento inteligente e sustentável. 

Cada um dos presidentes dos grupos 
do CESE exporá as suas ideias acerca 
de como colocar novamente a Europa 
na via do crescimento sustentável. Em 
seguida, representantes de alto nível, 
reunidos numa mesa-redonda, exa-
minarão como tirar o melhor partido 
das oportunidades de crescimento que 
a Estratégia Europa 2020 proporciona. 

Participarão na conferência partes 
interessadas de âmbito nacional e euro-
peu, responsáveis políticos europeus, 

deputados ao Parlamento Europeu e 
aos parlamentos nacionais, membros 
de governos e de administrações dos 
Estados-Membros, representantes da 
sociedade civil nacional e europeia, 
representantes de órgãos de poder local 
e regional, grupos de refl exão e líderes 
de opinião.

Ao longo da conferência, o CESE 
e os conselhos económicos e sociais 
nacionais irão expor ideias e falar das 
suas experiências e de boas práticas para 
utilizar as referidas alavancas para avan-
çar no sentido de uma Europa compe-
titiva e sustentável. (kf) ●

Para mais informações, consultar 
o programa no sítio http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.home  ou con-
tactar europe2020-eesc@eesc.europa.
eu.

PRESIDÊNCIA CIPRIOTA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

É por esse motivo que temos de reco-
meçar do zero. Precisamos de uma nova 
visão e de uma abordagem completa-
mente nova. Terei em breve o primeiro 
encontro com um ministro cipriota para 
analisar como é que o CESE poderá res-
ponder da melhor forma à consulta de 
Chipre.  

CESE Info: Muitos dos 
desafi os que os países da 
UE na região mediterrânica 
estão a enfrentar poderiam 
ser abordados no quadro da 
política de coesão da UE…

D.D.: A política de coesão não chega. É 
necessária uma visão mais ampla e uma 
perspetiva a longo prazo para os próxi-
mos 15-20 anos que inclua toda a região 
e não apenas os Estados-Membros da 
região. Primeiro, há que defi nir objetivos 
estratégicos claros e a longo prazo para 

a região. Depois, há que garantir que a 
política de coesão os apoia. 

CESE Info: Acabou de regressar 
da conferência sobre a 
Estratégia para a Região 
do Mar Báltico. Pensa que 
algumas soluções avançadas 
no âmbito dessa estratégia 
poderão servir-lhe de 
inspiração? 

D.D.: A Estratégia para a Região do Mar 
Báltico é sem dúvida um modelo a seguir 
na elaboração de estratégias semelhan-
tes, já que demonstrou como pode ser 
frutuosa uma abordagem integrada a 
questões comuns, envolvendo países e 
poderes diversos. Obviamente, é impos-
sível reproduzir na totalidade as soluções 
da Estratégia para a Região do Mar Bál-
tico, mas algumas delas constituem uma 
fonte de inspiração preciosa. No plano 

geopolítico, pode-se extrair uma lição 
muito útil da Estratégia para a Região 
do Mar Báltico: apesar de esta estratégia 
incluir apenas Estados-Membros da UE, 
o elemento que se revela absolutamente 
determinante para o seu sucesso são as 
relações UE-Rússia. 

Por conseguinte, se queremos que a 
estratégia da UE para o Mediterrâneo 
seja coroada de êxito, temos de fazer com 
que ela congregue todos os atores da orla 
mediterrânica – países da UE, ilhas, paí-
ses do Norte de África, a Turquia, Israel 
e os territórios palestinianos. (mb)   ●

O sítio Web da Presidência cipriota já 
está operacional.

Consulte as últimas notícias sobre a 
Presidência cipriota em: www.cy2012.eu. 

A Presidência cipriota pediu ao CESE 
que elaborasse um parecer sobre uma 
estratégia macrorregional para o Medi-
terrâneo e quais os seus benefícios para 
os Estados-Membros insulares.

Andreas Mavroyiannis, ministro-adjunto 
do presidente dos Assuntos Europeus, 
Presidência cipriota do Conselho da UE

NOVAS PUBLICAÇÕES DO CESE

 ■ Defesa do consumidor

 ■ Comité Económico e Social Europeu durante a Pre-
sidência cipriota do Conselho da União Europeia

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

crise da dívida pública. Entre os partici-
pantes estiveram Jean-Claude Juncker, 
primeiro-ministro do Luxemburgo e 
presidente do Eurogrupo, Enzo Moa-
vero Milanesi, ministro italiano dos 
Assuntos Europeus, bem com altos 
representantes da Comissão Europeia, 
do Banco Central Europeu e do Parla-
mento Europeu. Na intervenção inau-
gural, Staffan Nilsson, presidente do 
CESE, declarou-se a favor de uma união 
de estabilidade orçamental e da intro-
dução de euro-obrigações. Salientou 
a necessidade de iniciativas concretas 
para que os Estados-Membros parti-
lhem responsabilidades orçamentais, 
de modo a possibilitar uma redução 
das taxas de juro da dívida pública dos 
países que se esforçam por conseguir 
uma consolidação orçamental. 

Michael Smyth, presidente da Secção 
ECO, presidiu ao debate e deixou claro 
que, em sua opinião, estamos a enfren-
tar uma crise semelhante à dos anos 
trinta e que a ortodoxia da austeridade 
só nos conduzirá à recessão, um terreno 
propício ao populismo e à emergência 
de partidos radicais. Carmelo Cedrone 
e Gerard Dantin, relatores de dois pare-
ceres do CESE sobre as euro-obrigações 
e instrumentos semelhantes para parti-
lhar a dívida, e Pedro Augusto Almeida 
Freire, presidente do Grupo de Estudo 
Permanente para a Coordenação das 
Políticas Económicas do CESE, defen-
deram a integração como a única solu-
ção possível para a situação atual. A 
proposta concreta apresentada no pare-
cer de Carmelo Cedrone – já adotado 
– é apoiar a introdução de dois tipos 
de obrigações: as obrigações de estabili-
dade para mutualizar a dívida através da 
partilha de responsabilidades e as obri-
gações para investimentos com o obje-
tivo de atrair capital das superpotências 
económicas emergentes como o Brasil, 
a Rússia, a Índia e a China. Gérard Dan-
tin está a preparar um parecer no qual 
será debatido o tema da mutualização 
da dívida entre os Estados-Membros, 
que será votado na plenária de julho. 

O representante da Comissão 
assinalou a importância de criar um 
mecanismo de proteção para o setor 
fi nanceiro a nível da UE e de se avan-
çar para uma melhor integração orça-
mental. Por sua vez, Sylvie Goulard, 
deputada do Parlamento Europeu, fri-
sou que o Conselho Europeu não deve 
ser o único foro político a abordar a 
atual crise e sugeriu que se adotasse 
uma abordagem mais ampla. Jean-
-Claude Juncker encerrou a conferên-

Falta vontade política para sair da crise

CESE Info: Carmelo Cedrone, o senhor afi rmou 
no seu recente parecer que a atual crise 
europeia é mais política do que económica.

Carmelo Cedrone: A Europa não pode continuar a ter uma 
política monetária única e 17 políticas económicas e fi nan-
ceiras. A UE deve avançar para uma união fi scal e o primeiro 
passo neste sentido seria criar dois tipos complementares 
– mas distintos – de obrigações da União Europeia: as obri-
gações da União, não negociáveis e destinadas a estabilizar 
a dívida, e as euro-obrigações, para estimular a retoma e o 
crescimento.

CESE Info: Isto é viável?

C.C.: Estas obrigações restabeleceriam a confi ança dos investidores e substituiriam 
a austeridade, restaurando o Estado-Providência. Além disso, o nosso plano não 
requer uma reforma do tratado ou a criação de novas instituições. Seria realizado 
com instrumentos europeus existentes, como o Fundo Europeu de Investimento 
(FEI). A única coisa que falta é vontade política. (rdr) ●

Martin Siecker: adora música e livros policiais
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A REUNIÃO PLENÁRIA EM POUCAS PALAVRAS
Um mercado digital para o crescimento

A pedido da Presidência dinamarquesa, o CESE adotou um parecer 
em maio último sobre o mercado digital como motor de crescimento. 
Trata-se de um desafi o fundamental para a UE, já que estudos revelam 
que um mercado único digital aumentaria o PIB da UE em 4 % até 
2020. 

O parecer apela ao rápido desenvolvimento de infraestruturas 
para cobrir todo o território europeu, assegurando o acesso universal 
à Internet em todas as zonas, mesmo as mais remotas. 

Em 2015, 95  % dos postos de 
trabalho requererão competências 
ligadas à Internet. Segundo a relatora, 
Laure Batut (França, Grupo dos Tra-
balhadores), são indispensáveis ações 
de formação para qualifi car toda a 
população nas tecnologias digitais. 

Aduz que a acessibilidade para todos, sem esquecer os cidadãos mais 
velhos, aos equipamentos e programas informáticos e a formação dos 
utilizadores são requisitos fundamentais para responder a este desafi o.   

Para promover o comércio eletrónico, o CESE apela à harmoniza-
ção da legislação comercial e da legislação em matéria de fi scalidade 
indireta. Adverte, contudo, que esta não deve ser usada como pretexto 
para aumentar as taxas de tributação. (mb)  ●

O atraso da Europa na realização dos objetivos 
energéticos

No seu parecer sobre o Roteiro para a energia 2050, adotado na 
reunião plenária de maio, o Comité Económico e Social Europeu 

chamou a atenção para o 
facto de que a consecução 
de uma energia hipocar-
bónica está perigosamente 
a marcar passo em alguns 
Estados-Membros e na 
Europa em geral. 

Para o Comité, a UE não 
se apercebe da gravidade da situação no que diz respeito às metas 
fi xadas. «A extensão do problema é ocultada pelo declínio na UE 
dos processos de produção fortemente poluidores, pela sua expan-
são noutros partes do mundo e pelas consequentes importações 
na UE», afi rmou Pierre Jean Coulon (Grupo dos Trabalhadores, 
França).

O parecer é pessimista quanto aos progressos nos domínios da 
efi ciência energética e das energias renováveis. Na opinião do rela-
tor, o desenvolvimento das energias renováveis está a ser refreado 
pelo apoio hesitante dos governos nacionais e, em alguns casos, 
pela resistência a nível local. 

O Comité reitera o seu apelo à criação de um fórum da sociedade 
civil europeia para facilitar o fl uxo de informação na UE, reunindo 
periodicamente todas as partes interessadas para debater a transi-
ção para a energia sustentável até 2050.

«A aceitação das opções energéticas por parte dos cidadãos é atu-
almente um desafi o às democracias europeias», declarou o relator, 
que acrescentou que «o roteiro deve ser usado não só para lançar 
entre os cidadãos europeus o mais amplo debate possível, mas 
também para promover a participação a todos os níveis – pessoal, 
regional, nacional e europeu». (mb) ●

Empreendedorismo Social e Fundos de 
Empreendedorismo Social Europeus

Em dois pareceres – um sobre «Fundos de Empreendedorismo 
Social Europeus» (relatora: Ariane Rodert, Grupo de Interesses 
Diversos) e outro sobre «Iniciativa de Empreendedorismo Social» 
(relator: Giuseppe Guerini, Grupo de Interesses Diversos) – o 
CESE encorajou a Comissão e os Estados-Membros a facilitarem 
o acesso das empresas sociais ao fi nanciamento e aos contratos 
públicos, a desenvolverem esquemas nacionais para o crescimento 
de empresas sociais e a aplicarem o Fundo de Empreendedorismo 
Social Europeu sempre que for pertinente. O setor da economia 
social já emprega mais de 11 milhões de pessoas na UE, o que 
representa 6% dos trabalhadores. Cerca de uma em cada quatro 

empresas criadas na Europa é uma 
empresa social. Na atual situação de 
crise, em que é crescente o número 
de desempregados e de pessoas sem 
recursos fi nanceiros, o CESE quer 
reforçar o crescimento, o emprego e 
a competitividade, ao mesmo tempo 
que cria uma sociedade mais inclu-
siva, em conformidade com a Estra-
tégia Europa 2020.

Segundo o CESE, o futuro Fundo de Empreendedorismo Social 
Europeu deve ser acompanhado por outros instrumentos fi nan-
ceiros consagrados ao desenvolvimento das empresas sociais. O 
Fundo de Empreendedorismo Social Europeu por si só não será 
sufi ciente para melhorar o acesso aos capitais adequados. (ail)
 ●

Há cinco anos o Conselho Europeu 
confi ou a doze proeminentes perso-
nalidades europeias a elaboração de 
um relatório sobre os desafios que 
se colocam à UE nos próximos vinte 
anos. O grupo de «sábios», presidido 
por Felipe González e composto, 
entre outros, por Mario Monti e 
Lech Walesa, concluiu em maio de 
2010 que a Europa necessitava de ser 
refundada. As prioridades enumera-
das no relatório incluíam o cresci-
mento económico, a competitividade, 
a legitimidade democrática e a lide-
rança na luta contra as alterações cli-
máticas. É precisamente nestes temas 
que a sociedade civil organizada euro-
peia trabalha diariamente no CESE, 
em audições públicas, conferências, 
grupos de estudo e pareceres. Não 
é de todo uma coincidência que as 
respostas dadas pelo grupo de sábios 
estejam imbuídas de um importante 
princípio partilhado pela maior parte 
das posições políticas assumidas pelo 
CESE, a saber, «precisamos de mais 
Europa, não de menos».

Para nós, no CESE, «mais Europa» 
tem de ser também o princípio 
orientador do Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para 2014-2020, 
que determinará o orçamento da UE 
para os próximos seis anos. Quando o 
QFP precedente foi aprovado, a maio-
ria das economias estava em cresci-
mento e a estabilidade fi nanceira era 
dada como garantida. Dada a presente 
instabilidade e a vaga de austeridade 
que varre a Europa, é possível que se 
adote um orçamento minimalista. 
A Comissão Europeia (CE) propõe, 
assim, manter o orçamento global da 
União Europeia em 1 % do PIB da 
UE, como acontece presentemente, 
enquanto alguns Estados-Membros 
reclamam que sejam feitos cortes. 
Pela sua parte, o CESE adotou na sua 
reunião plenária de maio um parecer 
no qual solicitava um aumento de 

1,11 %. Importa recordar a defi nição 
de orçamento: «uma estimativa de 
custos, receitas e recursos para um 
período determinado, tendo em conta 
as condições fi nanceiras e os objetivos 
futuros». Aplicando esta defi nição à 
situação em que se encontra atual-
mente a UE: agora que a fasquia dos 
objetivos está mais alta, há que ree-
quacionar os custos e as receitas. Se 
a UE quer realmente dar um passo 
signifi cativo em direção à integração e 
assumir uma maior responsabilidade, 
tem também de tomar as rédeas no 
que respeita ao crescimento para 
proteger o modelo social europeu. E 
isto só é possível se o orçamento – 
o instrumento que a UE utiliza para 
atingir os seus objetivos – for sufi cien-
temente ambicioso.

Posto isto, a proposta da CE para o 
QFP melhora e simplifi ca a estrutura 
do orçamento. Outro aspeto positivo 
é o facto de a CE criticar a posição de 
alguns Estados-Membros nas nego-
ciações, alicerçada nos princípios de 
retorno equitativo e de equidade hori-
zontal. Em termos de receitas, o CESE 
apoia a introdução de um novo sis-
tema de recursos próprios, que inclua 
um recurso IVA modificado e um 
imposto sobre transações fi nanceiras. 
No que toca aos gastos, as instituições 
e os Estados-Membros devem ter pre-
sente o princípio do valor acrescen-
tado europeu, ou seja, a ideia de que 
um euro gasto ao nível da UE é mais 
efi caz do que um euro gasto a nível 
nacional. As duas principais fontes 
de despesa do orçamento – a PAC 
e a política de coesão – benefi ciam 
também de uma estrutura melhorada 
na proposta da CE, a qual favorece 
a efi ciência e a agricultura efi caz e, 
ao mesmo tempo, procura reduzir 
o efeito de dispersão dos fundos ao 
incentivar os macroprojetos. Não 
obstante, o CESE alerta que a atual 
política de coesão pode penalizar as 

regiões menos desenvolvidas da UE se 
a condicionalidade macroeconómica 
for aplicada à atribuição dos fundos.

A par da máxima «precisamos de 
mais Europa, não de menos», há um 
conceito complementar que é ouvido 
recorrentemente no CESE e que está 
a ganhar cada vez mais força: «o 
custo da não-Europa». Se a dimen-
são, a efi ciência e a transparência do 
orçamento da UE não forem propor-
cionais à envergadura dos desafi os, 
podemos acabar por enfrentar os 
reptos do século XXI com uma UE 
mais fraca, o que signifi ca ir no sen-
tido oposto ao defendido pelo grupo 
de sábios. (asp) ●

Estabelecido em 1989 pelo Conselho 
de Administração do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento, o Dia Mundial da População 
comemora-se todos os anos em 11 de 
julho com o intuito de sensibilizar para 
questões relacionadas com a população 
mundial e a sustentabilidade. Uma vez 
que estes problemas estão intimamente 
ligados, o CESE Info encontrou-se com 
Hans-Joachim Wilms, presidente do 

11 de julho: Dia Mundial da População

Observatório de Desenvolvimento Sus-
tentável do CESE, para uma conversa 
sobre o dia da população. 

CESE Info: Continua a fazer 
sentido celebrar o Dia 
Mundial da População? 

Hans-Joachim Wilms: É importante 
porque é preciso considerar a forma 
como queremos lidar com as questões 

relativas à população e, em especial, 
à segurança alimentar. É evidente, 
também no CESE, que há dois gru-
pos de agricultores. Os que praticam 
uma agricultura convencional dizem 
que podemos produzir mais, aumen-
tando a superfície das terras agrícolas. 
O segundo grupo, a que pertenço, 
acredita que o planeta pode alimentar 
a população inteira com justiça distri-
butiva. 

CESE Info: O que quer dizer 
exatamente?

H.J.W.: As estatísticas da Organização 
das Nações Unidas para a Alimenta-
ção e a Agricultura (FAO) revelam 
que o mundo pode produzir alimen-
tos suficientes para todos, mas que 
estes não são produzidos onde são 
necessários, nem em qualidade nem 
em quantidade exigidas. A questão é 
como mudar esta situação. As conse-
quências são desastrosas – está, por 
exemplo, a levar à desfl orestação no 
Brasil e na Argentina. O facto de os 
europeus não conseguirem produzir 
alimentos sufi cientes demonstra que 
nós temos que mudar de comporta-

mento mas os produtores nos países 
em desenvolvimento também. Outro 
ponto a destacar é que os hábitos ali-
mentares mudaram no último século 
como, por exemplo, o aumento do 
consumo de carne.  

CESE Info: O que deveria 
mudar?

H.J.W.: Para que a situação mude 
completamente é necessário que 
muitas coisas aconteçam. Defender o 
aumento da superfície das terras agrí-
colas é demasiado simples. Temos de 
assegurar que os países sejam o mais 
independentes possível. Por exemplo, 
não faz sentido transportar alimentos 
de origem animal através do mundo. 
É igualmente errado que estejamos a 
transformar as reservas naturais da 
Alemanha para criar biomassa que 
será utilizada como matéria-prima. 
E estes são apenas dois exemplos. 

CESE Info: O CESE afi rmou 
claramente que é preciso 
repensar os nossos padrões 
de produção e de consumo. 
Acha que isto basta para 

Pontes sobre águas turbulentas
Entrevista com Nicolai Wammen, ministro dos Assuntos Europeus dinamarquês 

CESE Info: Quais eram as 
ambições da Presidência 
dinamarquesa?

Nicolai Wammen: Desde o início era 
claro que a Dinamarca assumia a pre-
sidência do Conselho num contexto 
de grave crise económica. A ambição 
manifesta da Presidência dinamar-

quesa era ajudar a Europa a enveredar 
pelo bom caminho e a sair da crise, 
sem fazer grande alarido pela Europa, 
mas trabalhando afi ncadamente para 
alcançar os resultados de que a Europa 
precisa. Nos últimos seis meses, traba-
lhámos arduamente para concretizar 
este resultado «construindo pontes 
sobre águas turbulentas» e fazendo 
avançar as negociações. 

A Presidência dinamarquesa ajudou 
a moldar uma política económica que 
enfrenta a crise sob dois prismas: para 
assegurar a recuperação, foi necessá-
rio restaurar a confi ança e consolidar 
as finanças públicas; paralelamente, 
também tivemos de promover o cresci-
mento e o emprego através de reformas 
e novas iniciativas. 

Analisando agora a presidência com 
alguma distância, penso ser justo dizer 
que conseguimos, sem dúvida, ajudar a 
Europa a dar um importante passo no 
bom sentido.  

CESE Info: Quais são para si 
as maiores conquistas desta 
presidência? 

N.W.: Desde o início, a Presidência 
dinamarquesa centrou-se em desbra-
var o caminho mais árduo que levará 
a Europa mais longe. Nestes últimos 
seis meses, esforçámo-nos por alcançar 
resultados concretos a todos os níveis. A 
nossa maior conquista não se resume a 
uma única parangona. Ao invés, resulta 
do facto de termos demonstrado que a 
UE funciona e obtém resultados não 
obstante a crise. Orgulho-me de que a 
Presidência dinamarquesa, em coope-
ração com as outras instituições da UE, 
tenha dado um importante contributo 
para ajudar a Europa a sair da crise. 

Mas se tivesse mesmo de destacar 
três conquistas para além da agenda eco-
nómica, uma seria certamente o acordo 
conseguido em relação à Diretiva Efi -
ciência Energética. Não só esta diretiva 
terá repercussões positivas no clima e 

na nossa dependência energética, como 
contribuirá para a criação de 400 000 
empregos na Europa. O Regulamento 
Roaming também tem um lugar de des-
taque. Assegurará preços de telemóveis 
mais baixos quando usarmos os nossos 
telefones inteligentes no estrangeiro. 
Por fi m, ao conceder o estatuto de país 
candidato à Sérvia, demos um passo 
importante para garantir a democracia 
na Europa. 

CESE Info: A relação custo-
efi cácia caracterizou o 
trabalho da Presidência 
dinamarquesa. O facto de 
terem servido apenas água 
da torneira nas reuniões fez 
com que fi cassem conhecidos 
como a «Presidência da água 
da torneira»...

N.W.: Para ser sincero, estou muito 
orgulhoso da nossa alcunha. Porquê? 
Porque revela o que é verdade: não só 
a água que corre nas torneiras da Dina-

marca é de excelente qualidade, como 
também damos muito valor à relação 
custo-efi cácia «verde». Preocupamo-nos 
com os nossos recursos e com as nossas 
emissões de CO

2
. Este foi precisamente 

o princípio fundamental que norteou o 
programa de toda a nossa presidência. 

Por esta razão, todos os locais de reu-
nião e quartos de hotel tinham rótulos 
ecológicos. As ementas baseavam-se 
em produtos da época e 50  % deles 
provinham de fornecedores locais. Além 
disso, implementámos programas para 
limitar os desperdícios alimentares e 
todos os restos eram transportados dire-
tamente para a fábrica de biogás mais 
próxima e convertidos em energia para 
as famílias dinamarquesas. 

Sei que muitos dos meus colegas se 
sentiram inspirados pela abordagem 
ecológica da Dinamarca, pelo que faço 
votos de que outras presidências sigam 
o nosso exemplo. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, ministro dos Assuntos 
Europeus da Dinamarca

Benedicte Federspiel, membro do CESE, 
Grupo dos Interesses Diversos

Marie-Louise Knuppert, membro do CESE, 
Grupo dos Trabalhadores

Nils Juhl Andreasen, membro do CESE, 
Grupo dos Empregadores
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A Presidência dinamarquesa vista pelos 
membros dinamarqueses do CESE
Não temos outro remédio senão mudar os nossos hábitos de consumo
Entrevista com Benedicte Federspiel, conselheira do CESE, assessora-chefe do Conselho 

Dinamarquês dos Consumidores 

Uma Presidência a apagar fogos
Entrevista com Nils Juhl Andreasen, membro do Grupo 

dos Empregadores do CESE e diretora do Conselho 

Dinamarquês da Agricultura e da Alimentação

CESE Info: Para comemorar o 
Dia do Consumidor Europeu, 
em 15 de março de 2012, 
o Comité Económico e 
Social Europeu organizou, 
em cooperação com o 
Conselho Dinamarquês 
dos Consumidores, uma 
conferência intitulada 

CESE Info: Em vésperas da 
Presidência dinamarquesa, 
insistiu que esta se 
concentraria em promover 
a competitividade das 
empresas europeias, 
em particular no setor 
alimentar. Como avalia o 
desempenho da Presidência 
nesse contexto?

Nils Juhl Andreasen: É difícil fazer 
essa avaliação, tendo em conta que foi 
necessário empreender tantos esfor-
ços para enfrentar a crise fi nanceira 
na UE e, em última análise, preservar 
o euro. Este período caracterizou-se 
mais por um controlo dos prejuízos 
do que por um estímulo positivo 
para reforçar a competitividade das 
empresas europeias. Apesar disso, 
acredito que, a longo prazo, isto trará 
uma vantagem concorrencial para as 
empresas da Europa, incluindo as do 
setor agrícola e alimentar. 

CESE Info: A Presidência 
dinamarquesa conduziu 
as negociações sobre a 
reforma da política agrícola 
comum, que caberá agora à 
Presidência cipriota. Na sua 

«Consumo sustentável em 
época de crise». Pensa que a 
Presidência dinamarquesa da 
UE escutou o nosso apelo de que 
temos de repensar as nossas 
práticas de consumo?

Benedicte Federspiel: A porta já estava 
aberta visto «verde» e «sustentável» 
serem já as palavras-chave e os objetivos 
do Governo dinamarquês, em geral, e da 
Presidência, em particular. Os ministros e 
outros oradores proeminentes da confe-
rência deixaram bem claro que não é pos-
sível mantermos os nossos atuais padrões 
de consumo. 

CESE Info: A crise não terá vindo 
debilitar os argumentos a favor 
do consumo sustentável?

B.F.: Não podemos dar-nos ao luxo de 
não incluir a sustentabilidade nas nossas 
políticas. Encontrar uma saída para a 
crise é também uma oportunidade para 

opinião, essas negociações 
estão a ir na direção certa?

N.J.A.: Tanto quanto sei, as negocia-
ções não estão a ir a lado nenhum, 
portanto é impossível afirmar que 
vão na direção certa. Perdeu-se muito 
tempo a tentar clarifi car a proposta 
apresentada pela Comissão Europeia 
e a avaliar as suas consequências. 
Só recentemente é que os Estados-
-Membros e as ONG apresentaram 
opiniões e posições claras.

Entretanto, a situação está a passar 
por rápidas transformações: o agra-
vamento da crise fi nanceira na União 
Europeia, a mudança dos padrões de 
oferta e procura do setor alimentar 
no mercado mundial e uma maior 
incidência na produção e no con-
sumo sustentáveis. Todos estes fato-
res em conjunto poderão exercer 
uma forte influência nas atitudes 
políticas em relação à importância do 
setor agrícola e alimentar na União 
Europeia e do modelo europeu de 
produção agrícola.

CESE Info: A Presidência 
dinamarquesa foi muito 
badalada na Dinamarca ou 
passou despercebida?

N.J.A.: Foram organizados muitos 
eventos de todo o tipo na Dina-
marca e em Bruxelas, e o governo 
dinamarquês fez um ótimo trabalho 
a esse respeito. Infelizmente, houve 
uma série de assuntos internos que 
dominaram a atualidade, para além 
da crise fi nanceira na Europa, o que 
desviou a atenção dos assuntos da UE 
e dos esforços da Presidência dina-
marquesa. (pln/mb)   ●

encontrar novas soluções comportáveis e 
sustentáveis. Um exemplo digno de nota 
é a diretiva sobre a efi ciência energética 
que acabou de ser aprovada. A indústria 
dinamarquesa confi rmou recentemente 
que, até 2020, seria possível alcançar 
simultaneamente objetivos económicos e 
ambientais. 

CESE Info: Que devemos 
fazer para tornar o consumo 
sustentável uma escolha fácil 
para os consumidores?

B.F.: Todos nós teremos de assumir res-
ponsabilidades, e o apoio ao consumo 
sustentável terá de converter-se em «nova 
moda». Neste contexto, a Presidência 
pediu ao CESE a elaboração de um parecer 
sobre a melhor forma de promover uma 
produção e um consumo sustentáveis. 
Não existem, contudo, soluções fáceis e 
será sempre uma tarefa árdua fornecer nos 
próximos anos produtos e serviços susten-
táveis a preços razoáveis. (pln/mb)   ●

Efi ciência energética «made in Denmark»
Entrevista com Marie-Louise Knuppert, membro do Grupo dos Trabalhadores do 

CESE e secretária confederal da Confederação Dinamarquesa dos Sindicatos

CESE Info: Em dezembro 
do ano passado disse que a 
Presidência iria dar ênfase à 
criação de empregos verdes 
e fazer tudo para facilitar a 
entrada dos jovens no mercado 
de trabalho. A Presidência fez o 
sufi ciente neste contexto?

Marie-Louise Knuppert: Fez-se tudo o 
que era possível para colocar o cresci-
mento e o emprego no topo da agenda, 
o que não foi tarefa fácil no atual cenário 

de crise económica. Estou satisfeita com 
o facto de a Presidência ter conseguido 
garantir o consenso em torno da diretiva 
da efi ciência energética.

Se tivéssemos falhado, teríamos des-
perdiçado a oportunidade ideal para aju-
dar os países da UE a infl uir efi cazmente 
no consumo da energia e a favorecer a 
criação de milhares de postos de trabalho 

numa altura em que são tão desesperada-
mente necessários. 

A Presidência dinamarquesa tem colo-
cado suficiente ênfase no desemprego 
juvenil. Agora chegou a altura de entrar 
em ação. Isso signifi ca que a UE terá de 
orientar a sua política para ajudar a criar 
espaço para os jovens, o que pode ser 
conseguido graças a uma utilização mais 
proativa do Fundo Social Europeu. Neste 
contexto, a Confederação Dinamarquesa 
dos Sindicatos e os empregadores dina-
marqueses propuseram que os recursos 
do FSE fossem utilizados para introduzir 
nos Estados-Membros programas de 
estágios. 

Este mesmo aspeto é visível nas nego-
ciações sobre as diretivas relativas aos 
contratos públicos, que poderiam pre-
ver muito legitimamente um requisito 
segundo o qual os candidatos a um con-
trato público teriam de proporcionar um 
certo número de lugares de estágio. Trata-
-se apenas de dois exemplos práticos.

CESE Info: Participou 
recentemente numa reunião 
em Copenhaga que tratava das 
várias maneiras de mobilizar 
os cidadãos para o projeto 
europeu. É difícil convencer os 

dinamarqueses a participarem 
no debate europeu?

M.L.K.: Apenas se granjeará a confi ança 
na UE e o apoio público à adesão à UE se 
o cidadão comum vir que os políticos da 
UE são capazes de resolver os seus pro-
blemas. As pessoas têm de ser capazes de 
apreender o contributo da UE para a sua 
vida quotidiana. Há propostas concretas 
para consegui-lo e os exemplos indicados 
acima são prova disso. 

CESE Info: Tem conhecimento 
de atividades de comunicação 
realizadas na Dinamarca das 
quais a UE poderia extrair 
ensinamentos?

M.L.K.: A UE terá de ser o mais específi ca 
possível nas suas atividades de comunica-
ção, embora se trate aqui acima de tudo 
de uma tarefa que cabe aos políticos dos 
Estados-Membros. A «plataforma dos 
cidadãos» (Folkemødet), constituída na 
ilha de Bornholm com base numa ideia 
sueca, é só um exemplo de uma instân-
cia de diálogo direto entre os políticos 
e o público. A política de comunicação 
da UE deve assentar em mecanismos de 
coordenação aberta e de intercâmbio de 
experiências, já utilizados atualmente em 
muitos outros domínios. (pln/mb).   ●

A globalização e as deslocalizações: 
a indústria da UE ainda tem futuro?
O Pepe trabalhara durante anos 
numa fábrica de painéis solares 
num Estado-Membro da UE. Tinha 
um ótimo trabalho com um con-
trato permanente e boas condições 
de trabalho. A empresa tinha bons 
lucros e não parava de se expandir. 
Na verdade, benefi ciava de condi-
ções especiais dos órgãos de poder 
local e de subsídios nacionais para o 
setor das energias renováveis. Tudo 
parecia perfeito ... até que a crise 
chegou. E depois a festa acabou.

Devido aos cortes orçamentais, 
o governo nacional foi obrigado a 
reduzir os subsídios, o que diminuiu 
drasticamente a procura de painéis 
solares. Como resultado, a empresa 
decidiu fechar a fábrica e transferir 
a produção para o México. Por fi m, 
todos os empregados perderam o 
trabalho e passaram a engrossar 
as fi las dos desempregados, que já 
representavam 40 % da população 
ativa nacional.

A vida de Pepe acabou de 
repente numa situação crítica. No 
fi nal, aceitou um contrato de curta 
duração para formar os trabalhado-
res locais da nova fábrica de painéis 
solares no México, os trabalhado-
res que o iam substituir. Depois de 
promessas vãs, viu-se fi nalmente 
desempregado.

Como o Pepe, milhares de tra-
balhadores na Europa são afetados 
pelas mutações industriais e pela 
globalização, que representam um 
desafi o para um mercado interno 
cada vez mais integrado. Para resol-
ver esta situação, a União Euro-
peia e o CESE criaram, em 2002, a 
Comissão Consultiva das Mutações 
Industriais (CCMI). O mandato 
da CCMI consiste em antecipar, 
prevenir e analisar a evolução dos 

acontecimentos para garantir a adoção 
de abordagens comuns e positivas de 
gestão das mutações industriais, a par-
tir de um ponto de vista económico, 
social, territorial e ambiental. Os seus 
membros, provenientes de diversos 
setores afetados pela modernização 
da economia, conferem à CCMI a 
autoridade moral para interpelar 

diretamente os decisores políticos da 
UE. O seu objetivo é claro: manter as 
indústrias da UE competitivas e, ao 
mesmo tempo, garantir que a evolução 
é socialmente benéfi ca. Jorge Pegado 
Liz, presidente da CCMI, defi ne assim 
as suas três funções principais, «pro-
mover os princípios dos fundadores da 
UE, através dos seus pareceres; enfren-
tar o desafi o de fenómenos como a glo-
balização, as redes sociais e os novos 
métodos de trabalho; e antecipar e 
preparar as mutações e as restrutu-
rações industriais [...] Aprender com 
o passado, observar proativamente o 
presente e antecipar o futuro». 

Desde o início da crise económica, 
financeira e quem sabe que mais, a 
CCMI tornou-se porta-voz de todos os 
intervenientes industriais pertinentes, 
tanto trabalhadores como empregado-
res. Em maio de 2011, a CCMI aprovou 
três pareceres que analisam o modo 
como a política industrial da UE é atu-
almente afetada pela globalização. A 

posição da CCMI é clara e inequívoca. 
A globalização criou uma dinâmica 
para as empresas se deslocarem para 
o estrangeiro e/ou se reestruturarem. 
No entanto, perante a ameaça de que 
o trabalho barato e as condições labo-
rais precárias fora da Europa possam 
minar e destruir empregos na indústria 
da UE, os gestores e os trabalhadores 
devem começar a entender a neces-
sidade de cooperar para enfrentar o 
desafi o da deslocalização. Há apenas 
um caminho a seguir: é através da 
educação e formação, da inovação e 
do desenvolvimento sustentável que 
a Europa conseguirá manter o seu 
estatuto de potência económica de 
primeira classe.

Como a tecnologia e a investigação 
se tornaram cada vez mais importan-
tes, a CCMI tem vindo a centrar-se 
nas TIC e nos serviços, setores em 
que a Europa estava em atraso. «Este 
é o novo campo de batalha, em que 
precisamos de nos manter à frente da 
China e da Índia», afi rmou Joost P. van 
Iersel, membro do CESE e relator do 
parecer sobre «Uma política industrial 
integrada para a era da globalização».

Em 12 de junho, a CCMI celebrou 
o seu décimo aniversário, organizando 
uma conferência sobre o tema «Para 
uma mutação industrial sustentável e 
contínua». O evento reuniu represen-
tantes de associações industriais euro-
peias, sindicatos e decisores políticos 
para analisar a situação da indústria 
europeia, os seus desafi os do passado 
e as suas orientações futuras.

A história do Pepe repete-se cons-
tantemente em toda a Europa, mas 
a CCMI está determinada a mudá-
-la. (ail)   ●

Um orçamento diferente para a UE – 
Porquê e de que tipo?

se conseguir um futuro 
sustentável?

H.J.W.: Há dez anos, ninguém levava 
a sério a sustentabilidade. Hoje toda 
a gente sabe que não podemos con-
tinuar a comportar-nos da mesma 
forma. Sem dúvida, a crise é uma pre-
ocupação que a todos afl ige e exige 
soluções a curto prazo. No entanto, 
sustentabilidade e curto prazo não 
combinam. Felizmente, a sustentabi-
lidade está a tornar-se familiar e esta 
tendência vai continuar.

CESE Info: De que precisamos 
para progredir com a nossa 
agenda sustentável? 

H.J.W.: Precisamos de uma visão clara 
do caminho a seguir, com um calen-
dário e um consenso sobre domínios 
de ação e medidas de seguimento. Na 
minha opinião, o ponto mais impor-
tante é os nossos líderes políticos 
assumirem as suas responsabilidades, 
mostrarem-se dispostos a empenha-
rem-se numa mudança de estratégia 
e acordarem roteiros e planos de ação 
concretos. (kf) ●

cia mostrando-se otimista e convidou 
os participantes a imaginarem o difícil 
que teria sido para a maioria dos Esta-
dos-Membros sobreviver a uma tal crise 
fi nanceira sem ajuda. 

Em termos gerais, o objetivo do 
CESE em organizar esta conferência, 
que teve uma considerável cobertura 
dos meios de comunicação social, era 
contribuir para o debate sobre a forma 
que a governação económica da UE deve 
revestir. Há o risco de debates deste tipo 
se centrarem unicamente em políticas a 
longo prazo, mas desta vez os oradores 
estavam cientes do facto de que as deci-
sões que irão ser tomadas nos próximos 

meses são extremamente importantes 
para o futuro da UE. Esta decisão terá 
um impacto direto nas vidas dos cida-
dãos em domínios como o emprego, 
agravamento das desigualdades sociais 
e disponibilidade de crédito para as 
PME. Assim, o CESE continuará a ser 
um fórum de debate privilegiado que 
adota propostas concretas através dos 
seus pareceres e do diálogo com outros 
intervenientes europeus. A conferência 
que teve lugar em 7 de junho fez parte 
desta abordagem, que tem também por 
objetivo demonstrar que a UE poderá 
estar mais perto da imagem de unidade 
que projeta além-fronteiras do que do 
bloqueio e da paralisia. (asp) ●

PRESIDÊNCIA DINAMARQUESA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 

Cidadania ativa
Para uma sociedade europeia melhor

A cidadania ativa é um aspeto fundamental 
do papel que incumbe ao Comité Económico 
e Social Europeu. Neste livro, 24 membros do 
CESE falam sobre o seu contributo pessoal 
enquanto empresários, sindicalistas, ativistas e 
voluntários, revelando uma vasta e fascinante 
gama de interesses e prioridades. Em comum, 
têm o sentido de solidariedade e interesse no 
bem-estar dos outros. (cl) ●

NOTÍCIAS BREVES

Pierre Jean Coulon, membro do CESE, 
Grupo dos Trabalhadores

C o n  t i  n u  a  ç ã o  d a  p .  4
Eficiência energética «made in Denmark»

>>>  p .  5

C o n  t i  n u  a  ç ã o  d a  p .  1
Crise da dívida pública e união orçamental: 

Duas faces da mesma moeda?

Para mais informações ver: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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A REUNIÃO PLENÁRIA EM POUCAS PALAVRAS
Um mercado digital para o crescimento

A pedido da Presidência dinamarquesa, o CESE adotou um parecer 
em maio último sobre o mercado digital como motor de crescimento. 
Trata-se de um desafi o fundamental para a UE, já que estudos revelam 
que um mercado único digital aumentaria o PIB da UE em 4 % até 
2020. 

O parecer apela ao rápido desenvolvimento de infraestruturas 
para cobrir todo o território europeu, assegurando o acesso universal 
à Internet em todas as zonas, mesmo as mais remotas. 

Em 2015, 95  % dos postos de 
trabalho requererão competências 
ligadas à Internet. Segundo a relatora, 
Laure Batut (França, Grupo dos Tra-
balhadores), são indispensáveis ações 
de formação para qualifi car toda a 
população nas tecnologias digitais. 

Aduz que a acessibilidade para todos, sem esquecer os cidadãos mais 
velhos, aos equipamentos e programas informáticos e a formação dos 
utilizadores são requisitos fundamentais para responder a este desafi o.   

Para promover o comércio eletrónico, o CESE apela à harmoniza-
ção da legislação comercial e da legislação em matéria de fi scalidade 
indireta. Adverte, contudo, que esta não deve ser usada como pretexto 
para aumentar as taxas de tributação. (mb)  ●

O atraso da Europa na realização dos objetivos 
energéticos

No seu parecer sobre o Roteiro para a energia 2050, adotado na 
reunião plenária de maio, o Comité Económico e Social Europeu 

chamou a atenção para o 
facto de que a consecução 
de uma energia hipocar-
bónica está perigosamente 
a marcar passo em alguns 
Estados-Membros e na 
Europa em geral. 

Para o Comité, a UE não 
se apercebe da gravidade da situação no que diz respeito às metas 
fi xadas. «A extensão do problema é ocultada pelo declínio na UE 
dos processos de produção fortemente poluidores, pela sua expan-
são noutros partes do mundo e pelas consequentes importações 
na UE», afi rmou Pierre Jean Coulon (Grupo dos Trabalhadores, 
França).

O parecer é pessimista quanto aos progressos nos domínios da 
efi ciência energética e das energias renováveis. Na opinião do rela-
tor, o desenvolvimento das energias renováveis está a ser refreado 
pelo apoio hesitante dos governos nacionais e, em alguns casos, 
pela resistência a nível local. 

O Comité reitera o seu apelo à criação de um fórum da sociedade 
civil europeia para facilitar o fl uxo de informação na UE, reunindo 
periodicamente todas as partes interessadas para debater a transi-
ção para a energia sustentável até 2050.

«A aceitação das opções energéticas por parte dos cidadãos é atu-
almente um desafi o às democracias europeias», declarou o relator, 
que acrescentou que «o roteiro deve ser usado não só para lançar 
entre os cidadãos europeus o mais amplo debate possível, mas 
também para promover a participação a todos os níveis – pessoal, 
regional, nacional e europeu». (mb) ●

Empreendedorismo Social e Fundos de 
Empreendedorismo Social Europeus

Em dois pareceres – um sobre «Fundos de Empreendedorismo 
Social Europeus» (relatora: Ariane Rodert, Grupo de Interesses 
Diversos) e outro sobre «Iniciativa de Empreendedorismo Social» 
(relator: Giuseppe Guerini, Grupo de Interesses Diversos) – o 
CESE encorajou a Comissão e os Estados-Membros a facilitarem 
o acesso das empresas sociais ao fi nanciamento e aos contratos 
públicos, a desenvolverem esquemas nacionais para o crescimento 
de empresas sociais e a aplicarem o Fundo de Empreendedorismo 
Social Europeu sempre que for pertinente. O setor da economia 
social já emprega mais de 11 milhões de pessoas na UE, o que 
representa 6% dos trabalhadores. Cerca de uma em cada quatro 

empresas criadas na Europa é uma 
empresa social. Na atual situação de 
crise, em que é crescente o número 
de desempregados e de pessoas sem 
recursos fi nanceiros, o CESE quer 
reforçar o crescimento, o emprego e 
a competitividade, ao mesmo tempo 
que cria uma sociedade mais inclu-
siva, em conformidade com a Estra-
tégia Europa 2020.

Segundo o CESE, o futuro Fundo de Empreendedorismo Social 
Europeu deve ser acompanhado por outros instrumentos fi nan-
ceiros consagrados ao desenvolvimento das empresas sociais. O 
Fundo de Empreendedorismo Social Europeu por si só não será 
sufi ciente para melhorar o acesso aos capitais adequados. (ail)
 ●

Há cinco anos o Conselho Europeu 
confi ou a doze proeminentes perso-
nalidades europeias a elaboração de 
um relatório sobre os desafios que 
se colocam à UE nos próximos vinte 
anos. O grupo de «sábios», presidido 
por Felipe González e composto, 
entre outros, por Mario Monti e 
Lech Walesa, concluiu em maio de 
2010 que a Europa necessitava de ser 
refundada. As prioridades enumera-
das no relatório incluíam o cresci-
mento económico, a competitividade, 
a legitimidade democrática e a lide-
rança na luta contra as alterações cli-
máticas. É precisamente nestes temas 
que a sociedade civil organizada euro-
peia trabalha diariamente no CESE, 
em audições públicas, conferências, 
grupos de estudo e pareceres. Não 
é de todo uma coincidência que as 
respostas dadas pelo grupo de sábios 
estejam imbuídas de um importante 
princípio partilhado pela maior parte 
das posições políticas assumidas pelo 
CESE, a saber, «precisamos de mais 
Europa, não de menos».

Para nós, no CESE, «mais Europa» 
tem de ser também o princípio 
orientador do Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para 2014-2020, 
que determinará o orçamento da UE 
para os próximos seis anos. Quando o 
QFP precedente foi aprovado, a maio-
ria das economias estava em cresci-
mento e a estabilidade fi nanceira era 
dada como garantida. Dada a presente 
instabilidade e a vaga de austeridade 
que varre a Europa, é possível que se 
adote um orçamento minimalista. 
A Comissão Europeia (CE) propõe, 
assim, manter o orçamento global da 
União Europeia em 1 % do PIB da 
UE, como acontece presentemente, 
enquanto alguns Estados-Membros 
reclamam que sejam feitos cortes. 
Pela sua parte, o CESE adotou na sua 
reunião plenária de maio um parecer 
no qual solicitava um aumento de 

1,11 %. Importa recordar a defi nição 
de orçamento: «uma estimativa de 
custos, receitas e recursos para um 
período determinado, tendo em conta 
as condições fi nanceiras e os objetivos 
futuros». Aplicando esta defi nição à 
situação em que se encontra atual-
mente a UE: agora que a fasquia dos 
objetivos está mais alta, há que ree-
quacionar os custos e as receitas. Se 
a UE quer realmente dar um passo 
signifi cativo em direção à integração e 
assumir uma maior responsabilidade, 
tem também de tomar as rédeas no 
que respeita ao crescimento para 
proteger o modelo social europeu. E 
isto só é possível se o orçamento – 
o instrumento que a UE utiliza para 
atingir os seus objetivos – for sufi cien-
temente ambicioso.

Posto isto, a proposta da CE para o 
QFP melhora e simplifi ca a estrutura 
do orçamento. Outro aspeto positivo 
é o facto de a CE criticar a posição de 
alguns Estados-Membros nas nego-
ciações, alicerçada nos princípios de 
retorno equitativo e de equidade hori-
zontal. Em termos de receitas, o CESE 
apoia a introdução de um novo sis-
tema de recursos próprios, que inclua 
um recurso IVA modificado e um 
imposto sobre transações fi nanceiras. 
No que toca aos gastos, as instituições 
e os Estados-Membros devem ter pre-
sente o princípio do valor acrescen-
tado europeu, ou seja, a ideia de que 
um euro gasto ao nível da UE é mais 
efi caz do que um euro gasto a nível 
nacional. As duas principais fontes 
de despesa do orçamento – a PAC 
e a política de coesão – benefi ciam 
também de uma estrutura melhorada 
na proposta da CE, a qual favorece 
a efi ciência e a agricultura efi caz e, 
ao mesmo tempo, procura reduzir 
o efeito de dispersão dos fundos ao 
incentivar os macroprojetos. Não 
obstante, o CESE alerta que a atual 
política de coesão pode penalizar as 

regiões menos desenvolvidas da UE se 
a condicionalidade macroeconómica 
for aplicada à atribuição dos fundos.

A par da máxima «precisamos de 
mais Europa, não de menos», há um 
conceito complementar que é ouvido 
recorrentemente no CESE e que está 
a ganhar cada vez mais força: «o 
custo da não-Europa». Se a dimen-
são, a efi ciência e a transparência do 
orçamento da UE não forem propor-
cionais à envergadura dos desafi os, 
podemos acabar por enfrentar os 
reptos do século XXI com uma UE 
mais fraca, o que signifi ca ir no sen-
tido oposto ao defendido pelo grupo 
de sábios. (asp) ●

Estabelecido em 1989 pelo Conselho 
de Administração do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento, o Dia Mundial da População 
comemora-se todos os anos em 11 de 
julho com o intuito de sensibilizar para 
questões relacionadas com a população 
mundial e a sustentabilidade. Uma vez 
que estes problemas estão intimamente 
ligados, o CESE Info encontrou-se com 
Hans-Joachim Wilms, presidente do 

11 de julho: Dia Mundial da População

Observatório de Desenvolvimento Sus-
tentável do CESE, para uma conversa 
sobre o dia da população. 

CESE Info: Continua a fazer 
sentido celebrar o Dia 
Mundial da População? 

Hans-Joachim Wilms: É importante 
porque é preciso considerar a forma 
como queremos lidar com as questões 

relativas à população e, em especial, 
à segurança alimentar. É evidente, 
também no CESE, que há dois gru-
pos de agricultores. Os que praticam 
uma agricultura convencional dizem 
que podemos produzir mais, aumen-
tando a superfície das terras agrícolas. 
O segundo grupo, a que pertenço, 
acredita que o planeta pode alimentar 
a população inteira com justiça distri-
butiva. 

CESE Info: O que quer dizer 
exatamente?

H.J.W.: As estatísticas da Organização 
das Nações Unidas para a Alimenta-
ção e a Agricultura (FAO) revelam 
que o mundo pode produzir alimen-
tos suficientes para todos, mas que 
estes não são produzidos onde são 
necessários, nem em qualidade nem 
em quantidade exigidas. A questão é 
como mudar esta situação. As conse-
quências são desastrosas – está, por 
exemplo, a levar à desfl orestação no 
Brasil e na Argentina. O facto de os 
europeus não conseguirem produzir 
alimentos sufi cientes demonstra que 
nós temos que mudar de comporta-

mento mas os produtores nos países 
em desenvolvimento também. Outro 
ponto a destacar é que os hábitos ali-
mentares mudaram no último século 
como, por exemplo, o aumento do 
consumo de carne.  

CESE Info: O que deveria 
mudar?

H.J.W.: Para que a situação mude 
completamente é necessário que 
muitas coisas aconteçam. Defender o 
aumento da superfície das terras agrí-
colas é demasiado simples. Temos de 
assegurar que os países sejam o mais 
independentes possível. Por exemplo, 
não faz sentido transportar alimentos 
de origem animal através do mundo. 
É igualmente errado que estejamos a 
transformar as reservas naturais da 
Alemanha para criar biomassa que 
será utilizada como matéria-prima. 
E estes são apenas dois exemplos. 

CESE Info: O CESE afi rmou 
claramente que é preciso 
repensar os nossos padrões 
de produção e de consumo. 
Acha que isto basta para 

Pontes sobre águas turbulentas
Entrevista com Nicolai Wammen, ministro dos Assuntos Europeus dinamarquês 

CESE Info: Quais eram as 
ambições da Presidência 
dinamarquesa?

Nicolai Wammen: Desde o início era 
claro que a Dinamarca assumia a pre-
sidência do Conselho num contexto 
de grave crise económica. A ambição 
manifesta da Presidência dinamar-

quesa era ajudar a Europa a enveredar 
pelo bom caminho e a sair da crise, 
sem fazer grande alarido pela Europa, 
mas trabalhando afi ncadamente para 
alcançar os resultados de que a Europa 
precisa. Nos últimos seis meses, traba-
lhámos arduamente para concretizar 
este resultado «construindo pontes 
sobre águas turbulentas» e fazendo 
avançar as negociações. 

A Presidência dinamarquesa ajudou 
a moldar uma política económica que 
enfrenta a crise sob dois prismas: para 
assegurar a recuperação, foi necessá-
rio restaurar a confi ança e consolidar 
as finanças públicas; paralelamente, 
também tivemos de promover o cresci-
mento e o emprego através de reformas 
e novas iniciativas. 

Analisando agora a presidência com 
alguma distância, penso ser justo dizer 
que conseguimos, sem dúvida, ajudar a 
Europa a dar um importante passo no 
bom sentido.  

CESE Info: Quais são para si 
as maiores conquistas desta 
presidência? 

N.W.: Desde o início, a Presidência 
dinamarquesa centrou-se em desbra-
var o caminho mais árduo que levará 
a Europa mais longe. Nestes últimos 
seis meses, esforçámo-nos por alcançar 
resultados concretos a todos os níveis. A 
nossa maior conquista não se resume a 
uma única parangona. Ao invés, resulta 
do facto de termos demonstrado que a 
UE funciona e obtém resultados não 
obstante a crise. Orgulho-me de que a 
Presidência dinamarquesa, em coope-
ração com as outras instituições da UE, 
tenha dado um importante contributo 
para ajudar a Europa a sair da crise. 

Mas se tivesse mesmo de destacar 
três conquistas para além da agenda eco-
nómica, uma seria certamente o acordo 
conseguido em relação à Diretiva Efi -
ciência Energética. Não só esta diretiva 
terá repercussões positivas no clima e 

na nossa dependência energética, como 
contribuirá para a criação de 400 000 
empregos na Europa. O Regulamento 
Roaming também tem um lugar de des-
taque. Assegurará preços de telemóveis 
mais baixos quando usarmos os nossos 
telefones inteligentes no estrangeiro. 
Por fi m, ao conceder o estatuto de país 
candidato à Sérvia, demos um passo 
importante para garantir a democracia 
na Europa. 

CESE Info: A relação custo-
efi cácia caracterizou o 
trabalho da Presidência 
dinamarquesa. O facto de 
terem servido apenas água 
da torneira nas reuniões fez 
com que fi cassem conhecidos 
como a «Presidência da água 
da torneira»...

N.W.: Para ser sincero, estou muito 
orgulhoso da nossa alcunha. Porquê? 
Porque revela o que é verdade: não só 
a água que corre nas torneiras da Dina-

marca é de excelente qualidade, como 
também damos muito valor à relação 
custo-efi cácia «verde». Preocupamo-nos 
com os nossos recursos e com as nossas 
emissões de CO

2
. Este foi precisamente 

o princípio fundamental que norteou o 
programa de toda a nossa presidência. 

Por esta razão, todos os locais de reu-
nião e quartos de hotel tinham rótulos 
ecológicos. As ementas baseavam-se 
em produtos da época e 50  % deles 
provinham de fornecedores locais. Além 
disso, implementámos programas para 
limitar os desperdícios alimentares e 
todos os restos eram transportados dire-
tamente para a fábrica de biogás mais 
próxima e convertidos em energia para 
as famílias dinamarquesas. 

Sei que muitos dos meus colegas se 
sentiram inspirados pela abordagem 
ecológica da Dinamarca, pelo que faço 
votos de que outras presidências sigam 
o nosso exemplo. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, ministro dos Assuntos 
Europeus da Dinamarca

Benedicte Federspiel, membro do CESE, 
Grupo dos Interesses Diversos

Marie-Louise Knuppert, membro do CESE, 
Grupo dos Trabalhadores

Nils Juhl Andreasen, membro do CESE, 
Grupo dos Empregadores
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A Presidência dinamarquesa vista pelos 
membros dinamarqueses do CESE
Não temos outro remédio senão mudar os nossos hábitos de consumo
Entrevista com Benedicte Federspiel, conselheira do CESE, assessora-chefe do Conselho 

Dinamarquês dos Consumidores 

Uma Presidência a apagar fogos
Entrevista com Nils Juhl Andreasen, membro do Grupo 

dos Empregadores do CESE e diretora do Conselho 

Dinamarquês da Agricultura e da Alimentação

CESE Info: Para comemorar o 
Dia do Consumidor Europeu, 
em 15 de março de 2012, 
o Comité Económico e 
Social Europeu organizou, 
em cooperação com o 
Conselho Dinamarquês 
dos Consumidores, uma 
conferência intitulada 

CESE Info: Em vésperas da 
Presidência dinamarquesa, 
insistiu que esta se 
concentraria em promover 
a competitividade das 
empresas europeias, 
em particular no setor 
alimentar. Como avalia o 
desempenho da Presidência 
nesse contexto?

Nils Juhl Andreasen: É difícil fazer 
essa avaliação, tendo em conta que foi 
necessário empreender tantos esfor-
ços para enfrentar a crise fi nanceira 
na UE e, em última análise, preservar 
o euro. Este período caracterizou-se 
mais por um controlo dos prejuízos 
do que por um estímulo positivo 
para reforçar a competitividade das 
empresas europeias. Apesar disso, 
acredito que, a longo prazo, isto trará 
uma vantagem concorrencial para as 
empresas da Europa, incluindo as do 
setor agrícola e alimentar. 

CESE Info: A Presidência 
dinamarquesa conduziu 
as negociações sobre a 
reforma da política agrícola 
comum, que caberá agora à 
Presidência cipriota. Na sua 

«Consumo sustentável em 
época de crise». Pensa que a 
Presidência dinamarquesa da 
UE escutou o nosso apelo de que 
temos de repensar as nossas 
práticas de consumo?

Benedicte Federspiel: A porta já estava 
aberta visto «verde» e «sustentável» 
serem já as palavras-chave e os objetivos 
do Governo dinamarquês, em geral, e da 
Presidência, em particular. Os ministros e 
outros oradores proeminentes da confe-
rência deixaram bem claro que não é pos-
sível mantermos os nossos atuais padrões 
de consumo. 

CESE Info: A crise não terá vindo 
debilitar os argumentos a favor 
do consumo sustentável?

B.F.: Não podemos dar-nos ao luxo de 
não incluir a sustentabilidade nas nossas 
políticas. Encontrar uma saída para a 
crise é também uma oportunidade para 

opinião, essas negociações 
estão a ir na direção certa?

N.J.A.: Tanto quanto sei, as negocia-
ções não estão a ir a lado nenhum, 
portanto é impossível afirmar que 
vão na direção certa. Perdeu-se muito 
tempo a tentar clarifi car a proposta 
apresentada pela Comissão Europeia 
e a avaliar as suas consequências. 
Só recentemente é que os Estados-
-Membros e as ONG apresentaram 
opiniões e posições claras.

Entretanto, a situação está a passar 
por rápidas transformações: o agra-
vamento da crise fi nanceira na União 
Europeia, a mudança dos padrões de 
oferta e procura do setor alimentar 
no mercado mundial e uma maior 
incidência na produção e no con-
sumo sustentáveis. Todos estes fato-
res em conjunto poderão exercer 
uma forte influência nas atitudes 
políticas em relação à importância do 
setor agrícola e alimentar na União 
Europeia e do modelo europeu de 
produção agrícola.

CESE Info: A Presidência 
dinamarquesa foi muito 
badalada na Dinamarca ou 
passou despercebida?

N.J.A.: Foram organizados muitos 
eventos de todo o tipo na Dina-
marca e em Bruxelas, e o governo 
dinamarquês fez um ótimo trabalho 
a esse respeito. Infelizmente, houve 
uma série de assuntos internos que 
dominaram a atualidade, para além 
da crise fi nanceira na Europa, o que 
desviou a atenção dos assuntos da UE 
e dos esforços da Presidência dina-
marquesa. (pln/mb)   ●

encontrar novas soluções comportáveis e 
sustentáveis. Um exemplo digno de nota 
é a diretiva sobre a efi ciência energética 
que acabou de ser aprovada. A indústria 
dinamarquesa confi rmou recentemente 
que, até 2020, seria possível alcançar 
simultaneamente objetivos económicos e 
ambientais. 

CESE Info: Que devemos 
fazer para tornar o consumo 
sustentável uma escolha fácil 
para os consumidores?

B.F.: Todos nós teremos de assumir res-
ponsabilidades, e o apoio ao consumo 
sustentável terá de converter-se em «nova 
moda». Neste contexto, a Presidência 
pediu ao CESE a elaboração de um parecer 
sobre a melhor forma de promover uma 
produção e um consumo sustentáveis. 
Não existem, contudo, soluções fáceis e 
será sempre uma tarefa árdua fornecer nos 
próximos anos produtos e serviços susten-
táveis a preços razoáveis. (pln/mb)   ●

Efi ciência energética «made in Denmark»
Entrevista com Marie-Louise Knuppert, membro do Grupo dos Trabalhadores do 

CESE e secretária confederal da Confederação Dinamarquesa dos Sindicatos

CESE Info: Em dezembro 
do ano passado disse que a 
Presidência iria dar ênfase à 
criação de empregos verdes 
e fazer tudo para facilitar a 
entrada dos jovens no mercado 
de trabalho. A Presidência fez o 
sufi ciente neste contexto?

Marie-Louise Knuppert: Fez-se tudo o 
que era possível para colocar o cresci-
mento e o emprego no topo da agenda, 
o que não foi tarefa fácil no atual cenário 

de crise económica. Estou satisfeita com 
o facto de a Presidência ter conseguido 
garantir o consenso em torno da diretiva 
da efi ciência energética.

Se tivéssemos falhado, teríamos des-
perdiçado a oportunidade ideal para aju-
dar os países da UE a infl uir efi cazmente 
no consumo da energia e a favorecer a 
criação de milhares de postos de trabalho 

numa altura em que são tão desesperada-
mente necessários. 

A Presidência dinamarquesa tem colo-
cado suficiente ênfase no desemprego 
juvenil. Agora chegou a altura de entrar 
em ação. Isso signifi ca que a UE terá de 
orientar a sua política para ajudar a criar 
espaço para os jovens, o que pode ser 
conseguido graças a uma utilização mais 
proativa do Fundo Social Europeu. Neste 
contexto, a Confederação Dinamarquesa 
dos Sindicatos e os empregadores dina-
marqueses propuseram que os recursos 
do FSE fossem utilizados para introduzir 
nos Estados-Membros programas de 
estágios. 

Este mesmo aspeto é visível nas nego-
ciações sobre as diretivas relativas aos 
contratos públicos, que poderiam pre-
ver muito legitimamente um requisito 
segundo o qual os candidatos a um con-
trato público teriam de proporcionar um 
certo número de lugares de estágio. Trata-
-se apenas de dois exemplos práticos.

CESE Info: Participou 
recentemente numa reunião 
em Copenhaga que tratava das 
várias maneiras de mobilizar 
os cidadãos para o projeto 
europeu. É difícil convencer os 

dinamarqueses a participarem 
no debate europeu?

M.L.K.: Apenas se granjeará a confi ança 
na UE e o apoio público à adesão à UE se 
o cidadão comum vir que os políticos da 
UE são capazes de resolver os seus pro-
blemas. As pessoas têm de ser capazes de 
apreender o contributo da UE para a sua 
vida quotidiana. Há propostas concretas 
para consegui-lo e os exemplos indicados 
acima são prova disso. 

CESE Info: Tem conhecimento 
de atividades de comunicação 
realizadas na Dinamarca das 
quais a UE poderia extrair 
ensinamentos?

M.L.K.: A UE terá de ser o mais específi ca 
possível nas suas atividades de comunica-
ção, embora se trate aqui acima de tudo 
de uma tarefa que cabe aos políticos dos 
Estados-Membros. A «plataforma dos 
cidadãos» (Folkemødet), constituída na 
ilha de Bornholm com base numa ideia 
sueca, é só um exemplo de uma instân-
cia de diálogo direto entre os políticos 
e o público. A política de comunicação 
da UE deve assentar em mecanismos de 
coordenação aberta e de intercâmbio de 
experiências, já utilizados atualmente em 
muitos outros domínios. (pln/mb).   ●

A globalização e as deslocalizações: 
a indústria da UE ainda tem futuro?
O Pepe trabalhara durante anos 
numa fábrica de painéis solares 
num Estado-Membro da UE. Tinha 
um ótimo trabalho com um con-
trato permanente e boas condições 
de trabalho. A empresa tinha bons 
lucros e não parava de se expandir. 
Na verdade, benefi ciava de condi-
ções especiais dos órgãos de poder 
local e de subsídios nacionais para o 
setor das energias renováveis. Tudo 
parecia perfeito ... até que a crise 
chegou. E depois a festa acabou.

Devido aos cortes orçamentais, 
o governo nacional foi obrigado a 
reduzir os subsídios, o que diminuiu 
drasticamente a procura de painéis 
solares. Como resultado, a empresa 
decidiu fechar a fábrica e transferir 
a produção para o México. Por fi m, 
todos os empregados perderam o 
trabalho e passaram a engrossar 
as fi las dos desempregados, que já 
representavam 40 % da população 
ativa nacional.

A vida de Pepe acabou de 
repente numa situação crítica. No 
fi nal, aceitou um contrato de curta 
duração para formar os trabalhado-
res locais da nova fábrica de painéis 
solares no México, os trabalhado-
res que o iam substituir. Depois de 
promessas vãs, viu-se fi nalmente 
desempregado.

Como o Pepe, milhares de tra-
balhadores na Europa são afetados 
pelas mutações industriais e pela 
globalização, que representam um 
desafi o para um mercado interno 
cada vez mais integrado. Para resol-
ver esta situação, a União Euro-
peia e o CESE criaram, em 2002, a 
Comissão Consultiva das Mutações 
Industriais (CCMI). O mandato 
da CCMI consiste em antecipar, 
prevenir e analisar a evolução dos 

acontecimentos para garantir a adoção 
de abordagens comuns e positivas de 
gestão das mutações industriais, a par-
tir de um ponto de vista económico, 
social, territorial e ambiental. Os seus 
membros, provenientes de diversos 
setores afetados pela modernização 
da economia, conferem à CCMI a 
autoridade moral para interpelar 

diretamente os decisores políticos da 
UE. O seu objetivo é claro: manter as 
indústrias da UE competitivas e, ao 
mesmo tempo, garantir que a evolução 
é socialmente benéfi ca. Jorge Pegado 
Liz, presidente da CCMI, defi ne assim 
as suas três funções principais, «pro-
mover os princípios dos fundadores da 
UE, através dos seus pareceres; enfren-
tar o desafi o de fenómenos como a glo-
balização, as redes sociais e os novos 
métodos de trabalho; e antecipar e 
preparar as mutações e as restrutu-
rações industriais [...] Aprender com 
o passado, observar proativamente o 
presente e antecipar o futuro». 

Desde o início da crise económica, 
financeira e quem sabe que mais, a 
CCMI tornou-se porta-voz de todos os 
intervenientes industriais pertinentes, 
tanto trabalhadores como empregado-
res. Em maio de 2011, a CCMI aprovou 
três pareceres que analisam o modo 
como a política industrial da UE é atu-
almente afetada pela globalização. A 

posição da CCMI é clara e inequívoca. 
A globalização criou uma dinâmica 
para as empresas se deslocarem para 
o estrangeiro e/ou se reestruturarem. 
No entanto, perante a ameaça de que 
o trabalho barato e as condições labo-
rais precárias fora da Europa possam 
minar e destruir empregos na indústria 
da UE, os gestores e os trabalhadores 
devem começar a entender a neces-
sidade de cooperar para enfrentar o 
desafi o da deslocalização. Há apenas 
um caminho a seguir: é através da 
educação e formação, da inovação e 
do desenvolvimento sustentável que 
a Europa conseguirá manter o seu 
estatuto de potência económica de 
primeira classe.

Como a tecnologia e a investigação 
se tornaram cada vez mais importan-
tes, a CCMI tem vindo a centrar-se 
nas TIC e nos serviços, setores em 
que a Europa estava em atraso. «Este 
é o novo campo de batalha, em que 
precisamos de nos manter à frente da 
China e da Índia», afi rmou Joost P. van 
Iersel, membro do CESE e relator do 
parecer sobre «Uma política industrial 
integrada para a era da globalização».

Em 12 de junho, a CCMI celebrou 
o seu décimo aniversário, organizando 
uma conferência sobre o tema «Para 
uma mutação industrial sustentável e 
contínua». O evento reuniu represen-
tantes de associações industriais euro-
peias, sindicatos e decisores políticos 
para analisar a situação da indústria 
europeia, os seus desafi os do passado 
e as suas orientações futuras.

A história do Pepe repete-se cons-
tantemente em toda a Europa, mas 
a CCMI está determinada a mudá-
-la. (ail)   ●

Um orçamento diferente para a UE – 
Porquê e de que tipo?

se conseguir um futuro 
sustentável?

H.J.W.: Há dez anos, ninguém levava 
a sério a sustentabilidade. Hoje toda 
a gente sabe que não podemos con-
tinuar a comportar-nos da mesma 
forma. Sem dúvida, a crise é uma pre-
ocupação que a todos afl ige e exige 
soluções a curto prazo. No entanto, 
sustentabilidade e curto prazo não 
combinam. Felizmente, a sustentabi-
lidade está a tornar-se familiar e esta 
tendência vai continuar.

CESE Info: De que precisamos 
para progredir com a nossa 
agenda sustentável? 

H.J.W.: Precisamos de uma visão clara 
do caminho a seguir, com um calen-
dário e um consenso sobre domínios 
de ação e medidas de seguimento. Na 
minha opinião, o ponto mais impor-
tante é os nossos líderes políticos 
assumirem as suas responsabilidades, 
mostrarem-se dispostos a empenha-
rem-se numa mudança de estratégia 
e acordarem roteiros e planos de ação 
concretos. (kf) ●

cia mostrando-se otimista e convidou 
os participantes a imaginarem o difícil 
que teria sido para a maioria dos Esta-
dos-Membros sobreviver a uma tal crise 
fi nanceira sem ajuda. 

Em termos gerais, o objetivo do 
CESE em organizar esta conferência, 
que teve uma considerável cobertura 
dos meios de comunicação social, era 
contribuir para o debate sobre a forma 
que a governação económica da UE deve 
revestir. Há o risco de debates deste tipo 
se centrarem unicamente em políticas a 
longo prazo, mas desta vez os oradores 
estavam cientes do facto de que as deci-
sões que irão ser tomadas nos próximos 

meses são extremamente importantes 
para o futuro da UE. Esta decisão terá 
um impacto direto nas vidas dos cida-
dãos em domínios como o emprego, 
agravamento das desigualdades sociais 
e disponibilidade de crédito para as 
PME. Assim, o CESE continuará a ser 
um fórum de debate privilegiado que 
adota propostas concretas através dos 
seus pareceres e do diálogo com outros 
intervenientes europeus. A conferência 
que teve lugar em 7 de junho fez parte 
desta abordagem, que tem também por 
objetivo demonstrar que a UE poderá 
estar mais perto da imagem de unidade 
que projeta além-fronteiras do que do 
bloqueio e da paralisia. (asp) ●

PRESIDÊNCIA DINAMARQUESA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA 

Cidadania ativa
Para uma sociedade europeia melhor

A cidadania ativa é um aspeto fundamental 
do papel que incumbe ao Comité Económico 
e Social Europeu. Neste livro, 24 membros do 
CESE falam sobre o seu contributo pessoal 
enquanto empresários, sindicalistas, ativistas e 
voluntários, revelando uma vasta e fascinante 
gama de interesses e prioridades. Em comum, 
têm o sentido de solidariedade e interesse no 
bem-estar dos outros. (cl) ●

NOTÍCIAS BREVES

Pierre Jean Coulon, membro do CESE, 
Grupo dos Trabalhadores
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Eficiência energética «made in Denmark»
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EDITORIAL

Crise da dívida pública e união 
orçamental: Duas faces da mesma moeda?

Caros leitores, 
A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvol-

vimento Sustentável (Rio+20), que decorreu no Rio de 

Janeiro de 20 a 22 de junho, na esteira da Cimeira da 

Terra de 1992, foi uma oportunidade importante para 

debater a transição para um futuro verdadeiramente 

sustentável para todos. Contudo, os resultados foram certamente menos positivos 

do que a delegação do CESE esperava.

Durante o ano passado, o CESE trabalhou numa agenda inclusiva e global que 

deveria ter colocado os três pilares da sustentabilidade – social, económico e ambien-

tal – em pé de igualdade. Pretendia-se, em particular, desenvolver um roteiro da 

sustentabilidade com objetivos, metas, ações e mecanismos específi cos. Como tal, 

é lamentável que muitas das expectativas da sociedade civil europeia e mundial 

tenham sido defraudadas. Resta agora desejar que durante a fase de implementação 

haja margem para melhorar e ir além dos termos da declaração fi nal adotada no Rio.

Os chefes de Estado e de governo reunidos no Rio perderam uma oportunidade 

única para dar um decisivo passo em frente no sentido de uma maior justiça social 

e ambiental. Lamento, sobretudo, a inexistência de um plano de ação concreto para 

os próximos anos e de acordos vinculativos sobre práticas de desenvolvimento sus-

tentável. Infelizmente, foi dada pouca importância à dimensão social do desenvol-

vimento sustentável, e objetivos como a erradicação da pobreza e a garantia de um 

acesso seguro a alimentos, água potável e energia sustentável não tiveram o destaque 

esperado. Também falhou o objetivo de tornar o Programa das Nações Unidas para 

o Ambiente numa agência especializada.

E, por último, fi quei dececionado por não ter sido criado um Provedor de Justiça 

para as futuras gerações. Teria sido um símbolo importante do reconhecimento da 

necessidade de uma autoridade internacional que colocasse a defesa dos direitos das 

gerações futuras acima de interesses económicos de curto prazo. 

Contudo, alguns dos resultados da conferência podem ser considerados um 

êxito. Congratulamo-nos com o facto de o conceito de «economia verde» ocupar 

uma posição central na declaração fi nal, como força impulsionadora do desenvol-

vimento sustentável. Também valorizamos a introdução do conceito de «objeti-

vos de desenvolvimento sustentável». Importa agora elaborá-los e concretizá-los 

o mais depressa possível, para que esta cimeira seja um ponto de partida para um 

processo de mudança, a nível mundial, capaz de tornar as nossas sociedades mais 

sustentáveis e inclusivas. Por último, mas não menos importante, foi reconhecido 

que a sociedade civil tem um papel a desempenhar para possibilitar e implementar 

o desenvolvimento.

Tal como disse anteriormente, o pós-Rio será tão importante como o pré-Rio. 

Partindo deste ponto, o seguimento da Conferência Rio+20 deve ser uma das priori-

dades da sociedade civil e continuará a ser uma das minhas principais preocupações 

até ao fi nal do meu mandato como presidente do CESE.

Staff an Nilsson

Presidente

13 de julho de 2012
Reiquiavique, Islândia: primeira 
reunião do Comité Consultivo 
Misto UE-Islândia

6 de setembro de 2012
Chipre: Audição pública 
sobre «Setores de Serviços 
Sociais, Sanitários e Educativos 
Prestados às Pessoas» 

25 de setembro de 2012
CESE, Bruxelas: «Maior 
mobilização por uma Europa 
mais forte – A sociedade civil: 
um parceiro de pleno direito na 
Estratégia Europa 2020» 

28 de setembro de 2012
Lisboa, Portugal: Conferência 
sobre «Reformas do mercado 
de trabalho como resposta 
à crise» 

NESTA EDIÇÃO

2 Um orçamento diferente para 
a UE – Porquê e de que tipo?

3 Chipre por uma Europa 
melhor, entrevista com 
Andreas Mavroyiannis, 
ministro-adjunto do 
presidente dos Assuntos 
Europeus

4 Pontes sobre águas 
turbulentas, entrevista com 
Nicolai Wammen, ministro 
dos Assuntos Europeus da 
Dinamarca

5 A globalização e as 
deslocalizações: a indústria da 
UE ainda tem futuro?

6 A sociedade civil − parceiro 
de pleno direito na Estratégia 
Europa 2020

AGENDA

NOTÍCIAS BREVES

Abelhas europeias!

As abelhas sempre desempenharam 
um papel fundamental no equilíbrio da 
natureza. Insetos polinizadores, as abe-
lhas são um elemento vital das nossas 
práticas agrícolas. Nos últimos anos, as 
abelhas-de-mel têm desaparecido a um 
ritmo alarmante. Não existe ainda uma 
explicação para este fenómeno, mas 
algumas causas possíveis são a poluição, 
a monocultura e a utilização excessiva de 
pesticidas. 

O nosso Comité está consciente do problema e do seu impacto na biodiversidade 
e na qualidade e segurança alimentares. Por esta razão, o Comité Económico e 
Social Europeu e o Comité das Regiões instalaram, no dia 7 de maio de 2012, duas 
colmeias no telhado do edifício Jacques Delors, em Bruxelas. Isto é o culminar 
de um projeto lançado pelos nossos Comités há cerca de um ano com o apoio da 
Apis Bruoc Sella, uma associação que promove a disseminação de colmeias nos 
telhados da cidade. O objetivo do projeto é demonstrar que as cidades também 
podem contribuir para a preservação da biodiversidade e que cada um de nós 
pode, com pequenos gestos, ajudar a proteger os nossos ecossistemas ameaçados.

A 31 de maio, vários participantes presentes na inauguração ofi cial do Projeto 
«Abelhas Citadinas» dos Comités tiveram a oportunidade de provar o primeiro mel 
produzido pelos Comités (o produto de apenas 20 dias de «trabalho»). Espera-se 
que as duas colmeias produzam cerca de 40 quilos de mel por ano. (rdr) ●

Dia de Portas Abertas de 2012
O CESE abre as suas portas ao público

Mais de 3 000 pessoas visitaram o CESE 
no dia 12 de maio de 2012, por ocasião da 
20.ª edição do Dia de Portas Abertas das 
instituições da UE. Este ano, o evento foi 
dedicado ao tema «Sustentabilidade e eco-
nomia ecológica» no sentido de promover 
uma maior sensibilização para as questões 
centrais ligadas à Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentá-

vel (Rio+20). Foram apresentados, de modo criativo e interativo, temas cruciais como 
empregos ecológicos, energia renovável, cidades sustentáveis e consumo de água.

Os visitantes tiveram oportunidade de conversar com membros e pessoal do 
Comité, inteirar-se do trabalho do CESE e desfrutar de atividades divertidas para 
toda a família. O presidente Staff an Nilsson e a vice-presidente Anna Maria Darma-
nin, bem como o secretário-geral Martin Westlake, estiveram presentes durante o 
dia e foram incansáveis em dar as boas-vindas aos visitantes e sensibilizá-los para as 
questões ambientais.

Mais uma vez, este ano, numerosos membros e pessoal do Comité voluntariaram-
-se e deram um excelente contributo para assegurar o êxito da iniciativa, apresentando 
uma imagem dinâmica e interessante da nossa instituição ao público. (rdr) ●
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Desde 2008, a crise económica, que 
começou nos Estados Unidos, tem tido 
um papel central nos meios de comuni-
cação social e no topo das agendas polí-
ticas dos líderes mundiais. Agora que a 
crise alastrou à Europa, está a tornar-se 
cada vez mais popular fazer compara-
ções entre a Reserva Federal e o Banco 
Central Europeu. Na edição de 16 de 
junho, a revista Th e Economist compara 
as fi nanças públicas da Califórnia com 
as da Grécia. Este artigo, da autoria do 
correspondente de Los Angeles, indica 

que, fora das nossas fronteiras, a UE é 
percecionada de forma mais integrada 
do que na Europa: se assim não fosse, 
porquê comparar um Estado federado 
dos EUA com um Estado-Membro 
da UE? O Comité Económico e Social 
Europeu está convicto de que mais 
Europa signifi ca mais e melhores ins-

trumentos para combater e evitar uma 
crise mundial.

O debate sobre como confi gurar a 
UE em termos de integração econó-
mica é uma das principais preocupa-
ções do Comité porque o que está em 
jogo é nada mais nada menos do que 
o próprio modelo social europeu. Por-
tanto, faz sentido que a Secção ECO 
do Comité, responsável pelos assuntos 
económicos e fi nanceiros, aborde temas 
como a introdução de euro-obrigações, 

a criação de uma agência de notação 
europeia, a educação financeira dos 
nossos cidadãos e a regulação dos mer-
cados fi nanceiros.

Neste contexto, em 7 de junho de 
2012, teve lugar no CESE uma confe-
rência de alto nível para debater a atual 

Chipre por uma Europa melhor*

Reconhecendo que a Europa tem de sair 
fortalecida da atual crise económica, a 
Presidência cipriota pretende trabalhar 
Para uma Europa melhor, contribuindo 
para o crescimento sustentável, a coesão 
social e a criação de emprego. Face à 
atual conjuntura socioeconómica, esta-
belecemos como meta uma União mais 
relevante quer para os seus cidadãos 
quer no plano internacional, com base 
no princípio da solidariedade.

É imperativo promover uma Europa 
mais efi ciente e sustentável. Como tal, o 
ponto mais importante da agenda da Pre-
sidência prende-se com as negociações 
relativas ao Quadro Financeiro Pluria-
nual (QFP) para 2014-2020, que cons-
tituem uma oportunidade para chegar a 
acordo quanto a um orçamento e a orien-
tações políticas que contribuam para o 
crescimento e aumentem a competitivi-
dade. A Presidência cipriota trabalhará 
no sentido de concluir as negociações 
do QFP, bem como de progredir o mais 
possível nas negociações relativas às 
políticas comuns, incluindo a política 
agrícola comum, a política comum das 
pescas e a política de coesão. Dado que 
a Presidência pretende vincar a impor-
tância da política de coesão, solicitámos 
ao CESE um parecer sobre a elaboração 
de uma estratégia macrorregional para 
o Mediterrâneo e os seus benefícios para 
os Estados-Membros insulares. Outros 
temas-chave da Presidência serão, nome-
adamente, a ecologização, a efi ciência 
energética, a sustentabilidade ambiental 
e a luta contra os efeitos das alterações 
climáticas.

Uma Europa com uma economia 
mais efi caz e assente no crescimento 
também é vital para superar a atual crise 
económica e aumentar a competitividade 
da UE. Por conseguinte, insistir-se-á 
na vigilância das políticas orçamentais 
e macroeconómicas e na garantia da 
estabilidade orçamental. Em paralelo, a 
necessidade de fomentar o crescimento 
é capital, pelo que a Presidência cipriota 
porá a tónica no reforço do mercado 
interno e na promoção da criação de 
emprego, da investigação e da inova-
ção, com destaque para as PME, a fi m 
de contribuir para uma Europa mais 
competitiva. 

Visando uma Europa mais relevante 
para os cidadãos, assente na solidarie-
dade e na coesão social, a Presidência 
terá em atenção o emprego jovem, dada 
a subida das taxas de desemprego na UE. 
O estabelecimento do Sistema Europeu 
Comum de Asilo antes do fi nal de 2012 é 
igualmente uma prioridade. Neste con-
texto, solicitámos ao CESE um parecer 
exploratório sobre a criação de um sis-
tema (Eurodac) para a comparação das 
impressões digitais dos requerentes de 
asilo e de determinadas categorias de 
imigrantes ilegais. A Presidência tam-
bém pediu um parecer ao CESE sobre o 
reforço dos processos de participação e o 
papel das autarquias locais, da sociedade 
civil e dos parceiros sociais na aplicação 
da Estratégia Europa 2020. 

A Presidência pretende ainda apro-
ximar a Europa dos seus vizinhos, 
avançando no processo de alargamento 
e destacando a dimensão meridional da 
Política Europeia de Vizinhança, esfor-
çando-se em simultâneo por consolidar 
a posição da União no panorama inter-
nacional, com ênfase na consecução dos 
objetivos de desenvolvimento da UE e no 
reforço da sua política comercial externa.

A União precisa de estar mais perto 
dos cidadãos. O nosso projeto é promo-
ver a Europa como «fi loxenos topos», ou 
seja, um lugar acolhedor para empre-
sas, ideias, serviços, inovação e cultura. 
Esta fi losofi a é parte integrante da nossa 
aspiração a uma Europa melhor, a uma 
União que dá esperança aos seus cida-
dãos e, em particular, às gerações mais 
jovens. ●

*Andreas Mavroyiannis, Ministro-Adjunto do presidente dos Assuntos Europeus, Presidência cipriota do Conselho da UE 

Expectativas dos membros cipriotas 
do CESE no que respeita à Presidência cipriota 
da União Europeia *

A região do Mediterrâneo precisa de uma nova visão

Michalis Antoniou
Grupo dos Empregadores
Diretor-geral adjunto da Federação Cipriota de Empregadores e Industriais (OEB) 
A Presidência cipriota coincide com um dos períodos mais conturbados da história pós-guerra da Europa. Contudo, os 
tempos de crise são também tempos de oportunidade e de mudança. Durante este período, o CESE deve encorajar e pro-
mover, em estreita cooperação com outras instituições da UE, as políticas necessárias para relançar o crescimento, reduzir 
o desemprego e aumentar a prosperidade para todos os cidadãos da UE.

Grupo dos Trabalhadores
Antigo secretário-geral da Confederação Cipriota de Trabalhadores (SEK) 
Situado na encruzilhada entre a Europa, o Médio Oriente e África, o Chipre está a assumir a Presidência da UE num 
momento em que a própria União se encontra numa encruzilhada. Cabe à Presidência cipriota ajudar a resolver os pro-
blemas relacionados com a desigualdade e a solidariedade e a tomar decisões urgentes para resolver a crise, com vista a 
reduzir o desemprego, melhorar a qualidade de vida e encorajar a integração europeia.

Kostakis Konstantinidis
Grupo dos Interesses Diversos
Presidente da União de Agricultores Cipriotas (EKA) 
Durante a presidência, os nossos objetivos e ambições serão contribuir para melhorar a cooperação e a solidariedade entre 
os Estados-Membros e intensifi car as iniciativas orientadas para promover a paz, não só no Mediterrâneo e no Médio 
Oriente, mas também na Europa e no resto do mundo. Também gostaríamos de alcançar um melhor nível de vida para os 
cidadãos e mais crescimento, dentro e fora da UE.

Michalis Lytras
Grupo dos Interesses Diversos
A Presidência cipriota contribuirá para a consecução do objetivo da coesão económica e social na União Europeia e esforçar-
-se-á por promover o crescimento económico e superar a crise económica, fi nalizar e adotar a Política Agrícola Comum 
para o período de 2012-2020, combater o desemprego e estabelecer a paz na Europa e em todo o mundo. Creio que será 
uma presidência com êxito e produtiva.

Andreas Pavlikkas
Grupo dos Trabalhadores
Chefe do Departamento de Investigação e Estudos da Federação Pancipriota do Trabalho 
Espero que a Presidência cipriota seja um êxito tanto a nível político como organizacional. O nosso país deve contribuir, na 
medida do possível, para a tomada de decisões sobre os problemas relacionados com a solidariedade entre países grandes 
e países pequenos, para a consolidação e ampliação da agenda da UE e para o reforço das relações da UE com os países 
mediterrânicos e do Médio Oriente. Além disso, Chipre terá a oportunidade de se dar a conhecer, com os seus aspetos 
positivos e os seus pontos fortes, tanto na Europa como no resto do mundo, e atrair investimentos e turistas. ●

* Na sequência da renúncia do mandato de um dos membros cipriotas do CESE, foi lançado o procedimento de nomeação de um novo membro. Este processo estará ainda a decorrer à data da 
publicação do boletim informativo. A lista completa dos membros do CESE pode ser consultada no nosso sítio Web: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, membro grego 
do CESE e presidente do Comité de 
Acompanhamento Euromed, foi desig-
nado relator do parecer.

CESE Info: Porque é que a UE 
precisa de uma nova estratégia 
macrorregional para a região 
do Mediterrâneo?

Dimitris Dimitriadis: Todos os esforços 
que a UE envidou até agora para abor-
dar a região do Mediterrâneo no seu 
conjunto falharam. O Processo de Bar-
celona, lançado em 1995 com o fi to de 
estabelecer um quadro para as relações 
entre a UE e os seus parceiros mediter-
rânicos, soçobrou. 

Entretanto, o contexto geopolítico 
na região alterou-se por completo, na 
sequência das revoluções em alguns 
países do Norte de África. 

Dimitris Dimitriadis, membro do CESE

ENTREVISTAS ENTRE PARES

Numa nova série de entrevistas, 
Tomasz Jasiński, membro polaco do 
Grupo dos Trabalhadores do CESE 
e representante dos conselheiros no 
conselho de redação do CESE Info, 
propõe-se entrevistar os restantes 
membros para descobrir os seus hob-
bies. O seu primeiro entrevistado é 
Martin Siecker, membro holandês do 
Grupo dos Trabalhadores do CESE, 
que representa a Federação de Sindi-
catos dos Países Baixos.

Tomasz Jasiński: Quais 
são os seus antecedentes 
profi ssionais?

Martin Siecker: Sou jornalista. Come-
cei a minha carreira nos anos setenta, 
quando trabalhava como repórter para 
um jornal diário de esquerda. Dez anos 
depois, mudei-me para o movimento 
sindicalista, onde ocupei o cargo de edi-
tor do boletim informativo dos sócios. 

T.J.: O que o levou a procurar 
uma carreira no movimento 
sindicalista? 

M.S.: Quanto mais escrevia sobre as 
relações laborais, mais me envolvia nes-
tas questões. Um dia, descobri que os 
jovens jornalistas do jornal não estavam 
a receber o salário a que tinham direito. 
Juntamente com os meus colegas, criei 
um comité de luta. Negociámos com o 
editor e acabámos por ganhar. Foi aí que 
decidi trabalhar para uma organização 
que defendesse os direitos dos traba-
lhadores. 

T.J.: Há quanto tempo é sócio 
de um sindicato? 

M.S.: Afi liei-me num sindicato logo que 
entrei para o mercado de trabalho, ou 
seja, em 1967. Antes de ser jornalista, 
tive muitos trabalhos temporários. Mas 
a escolha foi minha. Naquela época, não 
me interessava ter um emprego per-
manente nem horário de trabalho fi xo. 
Gostava da liberdade. Quando estava 
sol, sempre podia ir dar um mergulho 
em vez de ir trabalhar.  

T.J.: Quais são as suas 
paixões? 

M.S.: Música. Ouço muita música e 
também toco um pouco de bateria, 
embora não seja sufi ciente para tocar 
numa banda. Bem, mesmo que fosse 
melhor, não teria tempo para ser bate-
rista numa banda. E adoro ler. Há pou-
cas coisas que conseguem superar uma 
boa história policial.  

T.J.: Pensava que toda a gente 
nos Países Baixos gostava de 
futebol?

M.S.: E eu também gosto. Sou do Ajax 
de Amesterdão. Quando o Ajax estava 
no auge, eu morava ao lado do estádio 
olímpico de Amesterdão. Vi todos os 
jogos europeus que eles jogaram em 
casa, no início da década de setenta, 
quando venceram a Liga dos Campeões 
Europeus três vezes consecutivas. 

T.J.: Quando é que se tornou 
membro do CESE?

M.S.: Há dez anos. Em 2010 fui nome-
ado membro do CESE pela terceira vez.

T.J.: Na sua opinião, qual é o 
desafi o mais premente que a 
UE tem pela frente?

M.S.: O crescente euroceticismo. É uma 
verdadeira ameaça. E se não conseguir-
mos combatê-la, possivelmente a única 
coisa que restará desta Europa reunida 
será um quilómetro quadrado de betão, 
vidro e aço, perto do centro de Bruxelas, 
que perdurará como monumento a um 
ideal que outrora era considerado gran-
dioso e forte mas que lamentavelmente 
acabou na lixeira da História como o 
maior e mais dispendioso fracasso polí-
tico. ●

Em breve, no CESE 
Todos por uma Europa mais forte! 

A sociedade civil − parceiro de pleno 
direito na Estratégia Europa 2020

Em 25 de setembro de 2012, terá lugar 
um evento consagrado às alavancas que 
vão permitir estimular o crescimento 
e celebrar um pacto europeu para o 
crescimento. Serão organizados qua-
tro ateliês paralelos em torno de quatro 
temas: um quadro coerente para uma 
estratégia da UE a favor do crescimento; 
o relançamento do mercado único; a 

recuperação económica e a criação de 
emprego; a inovação no contexto de um 
crescimento inteligente e sustentável. 

Cada um dos presidentes dos grupos 
do CESE exporá as suas ideias acerca 
de como colocar novamente a Europa 
na via do crescimento sustentável. Em 
seguida, representantes de alto nível, 
reunidos numa mesa-redonda, exa-
minarão como tirar o melhor partido 
das oportunidades de crescimento que 
a Estratégia Europa 2020 proporciona. 

Participarão na conferência partes 
interessadas de âmbito nacional e euro-
peu, responsáveis políticos europeus, 

deputados ao Parlamento Europeu e 
aos parlamentos nacionais, membros 
de governos e de administrações dos 
Estados-Membros, representantes da 
sociedade civil nacional e europeia, 
representantes de órgãos de poder local 
e regional, grupos de refl exão e líderes 
de opinião.

Ao longo da conferência, o CESE 
e os conselhos económicos e sociais 
nacionais irão expor ideias e falar das 
suas experiências e de boas práticas para 
utilizar as referidas alavancas para avan-
çar no sentido de uma Europa compe-
titiva e sustentável. (kf) ●

Para mais informações, consultar 
o programa no sítio http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.home  ou con-
tactar europe2020-eesc@eesc.europa.
eu.

PRESIDÊNCIA CIPRIOTA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

É por esse motivo que temos de reco-
meçar do zero. Precisamos de uma nova 
visão e de uma abordagem completa-
mente nova. Terei em breve o primeiro 
encontro com um ministro cipriota para 
analisar como é que o CESE poderá res-
ponder da melhor forma à consulta de 
Chipre.  

CESE Info: Muitos dos 
desafi os que os países da 
UE na região mediterrânica 
estão a enfrentar poderiam 
ser abordados no quadro da 
política de coesão da UE…

D.D.: A política de coesão não chega. É 
necessária uma visão mais ampla e uma 
perspetiva a longo prazo para os próxi-
mos 15-20 anos que inclua toda a região 
e não apenas os Estados-Membros da 
região. Primeiro, há que defi nir objetivos 
estratégicos claros e a longo prazo para 

a região. Depois, há que garantir que a 
política de coesão os apoia. 

CESE Info: Acabou de regressar 
da conferência sobre a 
Estratégia para a Região 
do Mar Báltico. Pensa que 
algumas soluções avançadas 
no âmbito dessa estratégia 
poderão servir-lhe de 
inspiração? 

D.D.: A Estratégia para a Região do Mar 
Báltico é sem dúvida um modelo a seguir 
na elaboração de estratégias semelhan-
tes, já que demonstrou como pode ser 
frutuosa uma abordagem integrada a 
questões comuns, envolvendo países e 
poderes diversos. Obviamente, é impos-
sível reproduzir na totalidade as soluções 
da Estratégia para a Região do Mar Bál-
tico, mas algumas delas constituem uma 
fonte de inspiração preciosa. No plano 

geopolítico, pode-se extrair uma lição 
muito útil da Estratégia para a Região 
do Mar Báltico: apesar de esta estratégia 
incluir apenas Estados-Membros da UE, 
o elemento que se revela absolutamente 
determinante para o seu sucesso são as 
relações UE-Rússia. 

Por conseguinte, se queremos que a 
estratégia da UE para o Mediterrâneo 
seja coroada de êxito, temos de fazer com 
que ela congregue todos os atores da orla 
mediterrânica – países da UE, ilhas, paí-
ses do Norte de África, a Turquia, Israel 
e os territórios palestinianos. (mb)   ●

O sítio Web da Presidência cipriota já 
está operacional.

Consulte as últimas notícias sobre a 
Presidência cipriota em: www.cy2012.eu. 

A Presidência cipriota pediu ao CESE 
que elaborasse um parecer sobre uma 
estratégia macrorregional para o Medi-
terrâneo e quais os seus benefícios para 
os Estados-Membros insulares.

Andreas Mavroyiannis, ministro-adjunto 
do presidente dos Assuntos Europeus, 
Presidência cipriota do Conselho da UE

NOVAS PUBLICAÇÕES DO CESE

 ■ Defesa do consumidor

 ■ Comité Económico e Social Europeu durante a Pre-
sidência cipriota do Conselho da União Europeia

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

crise da dívida pública. Entre os partici-
pantes estiveram Jean-Claude Juncker, 
primeiro-ministro do Luxemburgo e 
presidente do Eurogrupo, Enzo Moa-
vero Milanesi, ministro italiano dos 
Assuntos Europeus, bem com altos 
representantes da Comissão Europeia, 
do Banco Central Europeu e do Parla-
mento Europeu. Na intervenção inau-
gural, Staffan Nilsson, presidente do 
CESE, declarou-se a favor de uma união 
de estabilidade orçamental e da intro-
dução de euro-obrigações. Salientou 
a necessidade de iniciativas concretas 
para que os Estados-Membros parti-
lhem responsabilidades orçamentais, 
de modo a possibilitar uma redução 
das taxas de juro da dívida pública dos 
países que se esforçam por conseguir 
uma consolidação orçamental. 

Michael Smyth, presidente da Secção 
ECO, presidiu ao debate e deixou claro 
que, em sua opinião, estamos a enfren-
tar uma crise semelhante à dos anos 
trinta e que a ortodoxia da austeridade 
só nos conduzirá à recessão, um terreno 
propício ao populismo e à emergência 
de partidos radicais. Carmelo Cedrone 
e Gerard Dantin, relatores de dois pare-
ceres do CESE sobre as euro-obrigações 
e instrumentos semelhantes para parti-
lhar a dívida, e Pedro Augusto Almeida 
Freire, presidente do Grupo de Estudo 
Permanente para a Coordenação das 
Políticas Económicas do CESE, defen-
deram a integração como a única solu-
ção possível para a situação atual. A 
proposta concreta apresentada no pare-
cer de Carmelo Cedrone – já adotado 
– é apoiar a introdução de dois tipos 
de obrigações: as obrigações de estabili-
dade para mutualizar a dívida através da 
partilha de responsabilidades e as obri-
gações para investimentos com o obje-
tivo de atrair capital das superpotências 
económicas emergentes como o Brasil, 
a Rússia, a Índia e a China. Gérard Dan-
tin está a preparar um parecer no qual 
será debatido o tema da mutualização 
da dívida entre os Estados-Membros, 
que será votado na plenária de julho. 

O representante da Comissão 
assinalou a importância de criar um 
mecanismo de proteção para o setor 
fi nanceiro a nível da UE e de se avan-
çar para uma melhor integração orça-
mental. Por sua vez, Sylvie Goulard, 
deputada do Parlamento Europeu, fri-
sou que o Conselho Europeu não deve 
ser o único foro político a abordar a 
atual crise e sugeriu que se adotasse 
uma abordagem mais ampla. Jean-
-Claude Juncker encerrou a conferên-

Falta vontade política para sair da crise

CESE Info: Carmelo Cedrone, o senhor afi rmou 
no seu recente parecer que a atual crise 
europeia é mais política do que económica.

Carmelo Cedrone: A Europa não pode continuar a ter uma 
política monetária única e 17 políticas económicas e fi nan-
ceiras. A UE deve avançar para uma união fi scal e o primeiro 
passo neste sentido seria criar dois tipos complementares 
– mas distintos – de obrigações da União Europeia: as obri-
gações da União, não negociáveis e destinadas a estabilizar 
a dívida, e as euro-obrigações, para estimular a retoma e o 
crescimento.

CESE Info: Isto é viável?

C.C.: Estas obrigações restabeleceriam a confi ança dos investidores e substituiriam 
a austeridade, restaurando o Estado-Providência. Além disso, o nosso plano não 
requer uma reforma do tratado ou a criação de novas instituições. Seria realizado 
com instrumentos europeus existentes, como o Fundo Europeu de Investimento 
(FEI). A única coisa que falta é vontade política. (rdr) ●

Martin Siecker: adora música e livros policiais
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