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Colocar as rédeas da Europa nas mãos 
dos cidadãos

Nos dias que correm, assumir a!lide-
rança de qualquer instituição da União 
Europeia é!um grande desa"o. Em abril, 
Henri Malosse foi eleito presidente do 
Comité Económico e!Social Europeu, 
com um mandato que terminará em 
outubro de 2015. O!novo presidente 
a"rma que não terá medo da mudança 
quando chegar a!altura de enfrentar os 
problemas com que a!Europa se depara.

Henri Malosse está, acima de tudo, 
concentrado no futuro e!na necessidade 
de oferecer melhores condições de vida 
aos jovens europeus, especialmente no 
que toca a!encontrar emprego. O!pre-
sidente está particularmente ciente da 
necessidade de investir na nova geração 
de europeus e!já começou a!consultar os 
jovens sobre os assuntos que consideram 
mais importantes. 

Além disso, quer rever os métodos de 
trabalho do CESE, aumentar a!in#uência 
da sociedade civil nos processos decisó-
rios e!ajudar a!recuperar a!legitimidade 
da UE. Para tal, será necessário anteci-
par ativamente os progressos, em vez de 
apenas esperar por eles. Uma forma de 
fazer isso é!através de pareceres de ini-
ciativa bem fundamentados, que podem 
inclusivamente questionar o!ponto de 
vista da Comissão Europeia.

Através dos observatórios de que dis-
põe, o!CESE pode avaliar como estão a!ser 
implementadas políticas europeias como 

a!Estratégia Europa 2020. «Para melhorar 
a!nossa credibilidade, temos de deixar 
a!função meramente consultiva e!pas-
sar a!impulsionar projetos e!a funcionar 
como um laboratório de ideias e!de ino-
vações. Importa igualmente aproveitar ao 
máximo os conhecimentos e!contactos 
dos membros nos seus países, com vista 
a!alargar o!impacto do Comité. O!CESE 
tem de estar no centro da agenda euro-
peia», advoga Henri Malosse.

Fazer as perguntas que 
interessam

Muitos europeus sentem que as 
suas preocupações já não são ouvidas 
em Bruxelas, explica o!novo presidente. 
«Por causa da crise, os europeus vivem 
o!dia-a-dia num estado de ansiedade, 
preocupados com o!seu futuro e!o dos 
seus "lhos. A!UE tem sido vista como 
o!problema e!não como a!solução. No 

entanto, tenho a!certeza de que a!Europa 
pode dar um contributo essencial para 
a!recuperação. Mas para isso tem de 
mudar de rumo!»

A função do CESE tem de ser dar 
voz a!quem nunca é!ouvido em Bruxe-
las, lembrar a!UE de qual é!a realidade 
da vida das pessoas e!encontrar formas 
de reforçar a!Europa. «O Comité tem 
a!responsabilidade de fazer as perguntas 
certas e!exigir respostas. Está na altura 
de voltar a!fazer dos cidadãos impulsio-
nadores da Europa. Isto não pode espe-
rar. É!esse o!desa"o que coloquei a!mim 
próprio», a"rma o!presidente.

Uma vez que os membros do CESE 
vêm da sociedade civil, o!Comité está em 
boa posição para defender os interesses 
dos cidadãos. As prioridades políticas 
de Henri Malosse para os próximos dois 
anos e!meio são, entre outras:

-
pações quotidianas das pessoas, nome-
adamente proteger as poupanças dos 
cidadãos em vez de proteger as gran-
des empresas, garantir o!emprego dos 
jovens e!assegurar o!acesso a!cuidados 

(PME) e!reforçar a!indústria europeia 

UE e!reforçar os sentimentos de soli-

NESTA EDIÇÃO 
Caros leitores,

O maior desaf io que a! Europa 
enfrenta atualmente é!a falta de apoio 
dos cidadãos europeus. Reconquistar 
este apoio popular deve ser a!priori-
dade principal nos próximos meses para 
quem, como nós, acredita no projeto de 
integração europeia. 

Recentemente, e! como se a! crise 
"nanceira não fosse su"ciente, a!gover-
nação europeia veio acentuar ainda 

mais esse distanciamento dos cidadãos ao defender a!tributação das poupanças 
das pessoas, o!que foi visto como mais uma traição.

O Comité Económico e!Social Euro-
peu está numa posição privilegiada para 
enfrentar este desa"o, na medida em que 
é!a única instituição europeia cujos mem-
bros não são políticos nem funcionários 
públicos.

Enquanto representante da sociedade 
civil em toda a!sua diversidade, o!CESE 
deve estar mais presente no debate 
público, diferenciando-se de todos os 
outros órgãos consultivos em Bruxelas. 
O!CESE está decidido a!ser mais ambi-
cioso ao nível político e!a agir por iniciativa própria, tirando pleno partido do 
seu recurso mais valioso: os seus membros. Somos o!único órgão da UE que pode 
comunicar mensagens fortes e!muitas vezes incómodas, o!único capaz de lançar 
um olhar crítico positivo e!de incitar as instituições europeias.

Atualmente, a!vida dos europeus está cheia de incertezas inquietantes. O!meu 
objetivo ao assumir a!presidência do CESE é!lutar por uma UE mais ambiciosa 
que dê verdadeiramente prioridade aos interesses dos seus cidadãos. Já partilhei 
com os meus seguidores no Twitter que a!Europa é!a minha paixão, não a!minha 

ao longo dos próximos dois anos e!meio.

Henri Malosse 
Presidente do CESE
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“Somos o!único órgão da 
UE que pode comunicar 
mensagens fortes e!muitas 
vezes incómodas, o!único 
capaz de lançar um olhar 
crítico positivo e!de incitar as 
instituições europeias.”

“A UE tem sido vista como 
o!problema e!não como a!solu-
ção. No entanto, tenho a!cer-
teza de que a!Europa pode dar 
um contributo essencial para 
a!recuperação. Mas para isso 
tem de mudar de rumo!”Uma visão de liberdade

Henri Malosse integrou o!CESE em 
1995 e!tornou-se presidente do Grupo 
dos Empregadores no ano seguinte. 
Nasceu em França, de pais corsos. 
Ao crescer no contexto da reconci-
liação franco-alemã após a!Segunda 
Guerra Mundial, H. Malosse aprendeu 
a!importância da cooperação. Mais 
tarde, já com mais de vinte anos, 
apercebeu-se da trágica divisão entre 
a!Europa Ocidental e!a Europa Oriental 
pela Cortina de Ferro, o!que o!levou 

em Gdansk, em 1976. Os dois homens 

polaco e!russo, para além de outras 
línguas, e!leciona Assuntos Europeus 

em Estrasburgo e!Paris.

Ajudou igualmente a!criar a!Dele-
gação das Câmaras de Comércio 
e!Indústria de França junto da União 
Europeia, da qual veio a!tornar-se dire-
tor. Em 1987, fundou a!rede de Euro-
gabinetes, que dispõe de mais de 300 

centros que prestam aconselhamento 
a!PME em toda a!Europa. 

A liderança do CESE é!para ele um 
novo desa"o. «O Comité representa 
a!sociedade, e!temos de trabalhar em 
conjunto com todas as nossas forças 
para garantir que a!Europa corres-

a"rma. «Temos de dar aos jovens uma 
visão para o!futuro.»    www.eesc.europa.eu
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Oportunidades para todos
A Áustria é!exemplar em garantir aos 
jovens que concluíram a!escolaridade 
obrigatória as melhores perspetivas 
possíveis de formação profissional 
e!emprego. Este modelo de sucesso pode 
ser exportado para o!resto da Europa?

Recentemente, a!Comissão Europeia 
exortou os Estados-Membros a!porem 
em prática um programa de garantia de 
emprego e!formação para os jovens com 
menos de 25 anos. Em sua opinião, os 
benefícios sociais e!económicos de um 
programa deste tipo excederiam larga-
mente os custos da sua execução. 

A exper iência da Áust r ia já 
o!comprovou.

«Temos uma longa tradição no domí-
nio da formação em regime de apren-
dizagem», explica Christa Schweng, 
responsável pelos Assuntos Sociais Euro-
peus na Câmara Federal de Economia da 
Áustria e!recentemente eleita presidente 
do Observatório do Mercado de Traba-
lho do CESE. «Cerca de 40% dos jovens 
que concluíram a!escolaridade obriga-
tória optam por esta via». A!Áustria, que 
regista a!mais baixa taxa de desemprego 
da UE, tem também a!segunda mais baixa 
taxa de desemprego juvenil.

Como nem todos os jovens que con-
cluem a!escolaridade obrigatória têm 
competências para frequentar um curso 
de aprendizagem, o!programa austríaco 
de Garantia para a!Juventude presta apoio 
aos que têm di"culdade em encontrar um 
lugar. Além disso, a!Áustria promove ini-
ciativas de tutoria de jovens para ajudar 
os que correm o!risco de "car para trás. 

Um modelo para a Europa

«O modelo de aprendizagem da Áus-
tria envolve diretamente os parceiros 
sociais», a"rma Christa Schweng. «Por 
exemplo, a!Câmara de Economia, que 
é!o representante legal de toda a!comu-
nidade empresarial austríaca e!um dos 
parceiros sociais, é!responsável pelo 
registo dos contratos de aprendizagem 
e!por assegurar que as empresas minis-
tram formação adequada aos aprendi-
zes». Na prática, 80% de um curso de 
aprendizagem na Áustria decorre em 
contexto de trabalho numa empresa, 
enquanto 20% é!ministrado no estabe-
lecimento de ensino.

A elevada taxa de desemprego juvenil 
em toda a!União fez com que outros Esta-
dos-Membros começassem a!interessar-se 

por este sistema de aprendizagem. «Já 
houve tentativas de transferir o!modelo», 
refere Christa Schweng. «A Alemanha, 
que tem uma cultura semelhante de 
formação em regime de aprendizagem, 
enviou uma delegação a!Espanha para 
mostrar como funciona o!seu modelo. Já 
estivemos também em França e, obvia-
mente, temos agora a!oportunidade de 
promover o!modelo em Bruxelas».

O desemprego juvenil continua a!ser 
motivo de grande preocupação em todos 
os Estados-Membros. A!experiência da 
Áustria realça o!facto de a!integração 
dos jovens no mercado de trabalho ser 
crucial para a!prosperidade e!a coesão 
social. 

Democracia direta em ação

Ao longo do último ano, a!«Ini-
ciativa de Cidadania Europeia» (ICE) 

diretamente no processo de tomada de 
decisões. Embora ainda seja necessário 
tratar várias questões, já se registaram 
progressos signi"cativos neste ambicioso 
exercício de democracia pan-europeia. 

Foi esta a!apreciação geral do Dia 
da Iniciativa de Cidadania Europeia, 

realizado em 9 de abril, no CESE, para 
assinalar o!primeiro aniversário da 
ICE. O!evento, que durou todo o!dia, 
constituiu uma plataforma para as 
partes interessadas e!os decisores 
políticos partilharem experiências 
e!opiniões, bem como para iden-
tificarem domínios passíveis de 
melhoramento. 

previsto para o!efeito em 1 de abril de 
2012, a!ICE já deu origem ao registo de 14 
iniciativas e!colheu mais de 1,6 milhões 
de assinaturas.

Um arranque impressionante

«Olhando para os últimos 12 meses, 
julgo que é! justo considerar a! ICE 
um êxito», afirmou Maro$ %ef&ovi&, 
vice-presidente da Comissão Europeia 
responsável pelas Relações Interinstitu-
cionais e!Administração. «Estou muito 
impressionado com o!número de inicia-
tivas e!com a!qualidade das propostas. 
Estes são assuntos importantes para os 
cidadãos da Europa».

Os seus comentários tiveram eco no 
presidente cessante do CESE, Sta'an 
Nilsson, segundo o!qual a!ICE, se for 
utilizada eficazmente, pode contri-
buir para uma maior coesão e!empe-
nho dos cidadãos europeus em tempos 
de incerteza. Bruno Kaufmann, pre-
sidente do Initiative and Referendum 
Institute Europe, acrescentou que a!ICE 

constitui um indicador claro do que se 
passa na!UE.

Trabalho a fazer

Contudo, todos os participantes con-
cordaram que o!custo, o!sistema de reco-
lha de assinaturas por via eletrónica e!a 
comunicação são questões a!tratar, e!que, 
através de reformas bem orientadas, a!ICE 
poderá tornar-se um instrumento mais 
e"caz no futuro. «Há problemas, rela-
cionados com a!tecnologia e!a burocra-
cia, que têm de ser resolvidos a!nível da 

UE», a"rmou Gerald Haefner, deputado 
europeu.

O Comissário %ef&ovi& reconheceu 
que gostaria de contar com mais ajuda, 
por parte dos Estados-Membros, para tor-
nar a!iniciativa mais conhecida do público 
em geral. «Por vezes, é!difícil levar os 
Estados-Membros a!participar», acrescen-
tou Sta'an Nilsson. «É aqui que a!socie-
dade civil pode desempenhar um papel 
fundamental, uma vez que os grupos da 
sociedade civil estão muitas vezes mais 
sensibilizados para este instrumento».

Para mais informações: http://
w w w. e e s c . e u r o p a . e u / ? i = p o r t a l .
en.events-and-activities-eci-day-2013 

“Na prática, 80% de um 
curso de aprendizagem na 
Áustria decorre em contexto 
de trabalho numa empresa, 
enquanto 20% é ! minis-
trado no estabelecimento de 
ensino.”

Um futuro melhor 
para todos
A Áustria possui a!taxa de desemprego 
mais baixa (4,8%) e!a segunda menor 
taxa de desemprego juvenil (8,9%) da UE.

Estes dados do Eurostat relativos 
a!fevereiro de 2013 são muito positivos 
quando comparados com a!taxa média 
de desemprego juvenil (com idade infe-
rior a!25 anos) da União, que se situa 
nos 23,5%. 

O que fez a!Áustria para ter tanto 
êxito no combate ao desemprego juve-
nil? Muitas das medidas tomadas estão 
ligadas ao reforço do sistema de apren-
dizagem do país. Entre estas contam-se 

-
"ssionais e!novos incentivos "nanceiros 

Dar prioridade à próxima 
geração

«Uma das prioridades do Governo 
federal é!otimizar as perspetivas dos 
jovens no mercado do trabalho», explica 
Norbert Schnurrer, porta-voz do Minis-
tério Federal do Trabalho, dos Assuntos 
Sociais e!da Defesa dos Consumidores da 
Áustria. «As políticas incluem o!apoio 

regime de aprendizagem, bem como 
subsídios para fomentar o! emprego, 
incentivando em particular as mulhe-
res a!prosseguir carreiras no artesanato 
e!nos ramos técnicos».

Foram também introduzidos pro-
gramas especiais, ainda em vigor, como 
o!programa de ação Futuro para a!Juven-
tude destinado a!jovens entre os 19 e!os 24 

anos. Norbert Schnurrer acrescenta que 
estão permanentemente a!ser analisadas 
novas políticas de emprego proativas. 

Segundo a"rma, «estão a!ser intro-

[estados federais] o!aconselhamento 
e!a orientação de jovens em risco de 
abandonar prematuramente o!sistema 
de ensino ou de formação». «Um dos 
exemplos é!a tutoria de jovens, que se 
inicia na escolaridade obrigatória e!que 
é!oferecida aos estudantes com di"cul-
dades escolares». 

O programa de Acompanhamento de 
Aprendizes prossegue objetivos seme-
lhantes, permitindo que os aprendizes 
e!as empresas que os formam recebam 
apoio para evitar que os jovens desistam 
da formação. 

“ICE, se for utilizada e"caz-
mente, pode contribuir para 
uma maior coesão e!empenho 
dos cidadãos europeus em 
tempos de incerteza.”
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Maro! "ef#ovi#, vice-presidente 
da Comissão Europeia

Christa Schweng, presidente recém-eleita do Observatório do Mercado de Trabalho do CESE
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Henri Malosse, presidente do CESE: «Vamos encontrar o «Jean ou Jeanne Monnet» 
do século XXI: jovens com ideias novas para a Europa»

Faz ouvir a!tua voz
Através de debates, compromissos e!de 
um processo decisório democrático, os 
jovens participantes do evento deste ano 
da iniciativa «A tua Europa, a!tua voz», 
escolheram as três principais priorida-
des que gostariam de ver implementadas 
a!nível europeu. 

Estas prioridades – acesso ao pri-
meiro emprego, bolsas de estudo da UE 
para estudantes de famílias com baixos 
rendimentos e!incentivos ao empreende-
dorismo jovem – serão agora incluídas 
no programa de trabalho do CESE para 
o!próximo ano.  

«As escolhas que "zeram – as três 
prioridades – tornar-se-ão agora as 
prioridades do CESE», a"rmou Henri 
Malosse, presidente do CESE. «Vamos 
encontrar o!«Jean ou Jeanne Monnet» 
do século XXI: jovens com ideias novas 
para a!Europa».

De olhos postos no futuro

As três prioridades re#etem as ques-
tões que atualmente mais preocupam 
os jovens europeus. «A lição a! tirar 
é!que nestes tempos difíceis nos cen-
tramos no que é!essencial», a"rmou 
Henri Malosse. «Vocês, jovens, esco-
lheram o!que é!mais importante e!eu, 
se estivesse na vossa posição, teria feito 
a!mesma escolha». 

Raluca Vorniciuc, romena, fez uma 
breve apresentação sobre a!prioridade 
do acesso ao primeiro emprego, inicia-
tiva essa que obteve o!maior número dos 
votos dos participantes. «Temos também 
que assegurar que os jovens empregados 
pela primeira vez têm uma remuneração 
adequada», disse ela. 

a!segunda prioridade mais votada, um 

plano para a!atribuição de bolsas de 
estudo da UE para estudantes de famí-
lias com baixos rendimentos, e!Sebastian 
Asgardh defendeu que a!falta de conheci-
mento sobre o!empreendedorismo estava 
a!atrasar a!Europa. 

«As pessoas estão mal informadas», 
declarou. «Precisamos de um fundo para 
o!empreendedorismo jovem, que dê aos 
jovens a!oportunidade de criarem a!sua 
própria empresa.»

Assim, a!iniciativa «A tua Europa, 
a! tua voz» teve resultados altamente 
positivos: não só reuniu jovens de toda 
a!Europa, que realizaram debates e!tro-
caram experiências, mas também lhes 
permitiu participar ativamente no pro-
cesso decisório. 

Definir a agenda
Os estudantes que participaram no evento 
«A tua Europa, a!tua voz» reuniram-se 
em Bruxelas para discutir quais devem 
ser as prioridades do CESE para 2013.

Pela primeira vez, estudantes do 
ensino secundário foram diretamente 
envolvidos na elaboração do pro-
grama de trabalho do CESE para este 
ano. Foi-lhes apresentada uma lista 
de 15 prioridades políticas, que foram 
a n a - lisadas, debatidas 

e!"nalmente submetidas a!votação para 
selecionar as três primeiras.

O CESE comprometeu-se a!adotar 
essas prioridades e!a inseri-las no seu 
programa para 2013.

Prioridades em parceria

«A tua Europa, a! tua voz» é! um 
evento que o!CESE realiza todos os anos 

e!que proporciona a!estudantes 
e!docentes do ensino secundário 

a!oportunidade de se encon-
trarem e!trocarem pontos de 
vista diretamente com res-

ponsáveis da UE. Este ano, 
três estudantes e!um profes-

sor de 27 escolas (uma de 
cada Estado-Membro) par-
ticiparam numa simulação 
de uma reunião plenária do 

CESE e!votaram as suas prio-
ridades políticas para 2013.

«Nós somos a!assembleia da sociedade 
civil, a!segunda maior assembleia euro-
peia depois do  Parlamento Europeu», 
declarou Henri Malosse no seu discurso 
de boas-vindas. «Estamos ao vosso ser-
viço e!é importante que a!vossa voz se faça 

ouvir. Por isso, queremos que o!CESE seja 
o!primeiro órgão europeu a!de"nir as suas 
prioridades em parceria com os jovens.»

A comissária europeia responsável 
pela Educação, Cultura, Multilinguismo 

e!Juventude, Androulla Vassiliou, exor-
tou os jovens a!participarem com pai-
xão e!empenho. Na sua opinião, «mais 
do que de cidadãos informados, uma 
democracia forte precisa da participação 
ativa dos cidadãos». 

Muitas das prioridades estão relacio-
nadas com assuntos que afetam direta-
mente os jovens, como a!ajuda na procura 
do primeiro emprego, o!alargamento 
do programa Erasmus e!a elaboração 
de manuais comuns para as escolas 
secundárias. Outras prendem-se com 
preocupações sociais em sentido mais 
lato, como um melhor aproveitamento 
dos programas espaciais, o!desenvolvi-
mento de um canal televisivo europeu 
destinado ao grande público e!a "xação 
de uma tarifa única para a!Internet em 
toda a!Europa. 

Os estudantes f icaram também 
a!conhecer o!funcionamento o!CESE 

Joost Van Iersel, Georgios Dassis e!Pavel 
Trantina.    www.eesc.europa.eu
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“As escolhas que fizeram 
– as três prioridades – tor-
nar-se-ão agora as prioridades 
do CESE», a"rmou”Henri Malosse, presidente do CESE

Faz ouvir a tua voz!
«A tua Europa, a!tua voz» dá aos estu-
dantes a!possibilidade de trocar ideias 
com jovens de outros países e!falar dire-
tamente aos responsáveis políticos. 

Sem dúvida que os participantes na 
simulação da reunião plenária do CESE 
deste ano, realizada em 19 de abril, apro-
veitaram ao máximo esta oportunidade. 
A"nal, não é!todos os dias que estudan-
tes de todos os Estados-Membros têm 
a!oportunidade de se encontrar 
no coração da UE e!transmitir 
as suas conclusões diretamente 

Criar uma solidariedade 
europeia

«Foi para mim um grande 
prazer ter podido falar dire-
tamente com o!presidente do 
CESE», disse Nish Narayayan, 
do Reino Unido. Kirils Jego-

-
nia, concordou, afirmando 
que é!importante que a!voz dos 
jovens seja ouvida. «Aqui somos 
todos iguais», acrescentou Anna 

«Todos temos problemas e!aqui pode-
mos partilhá-los.» 

Na opinião da delegação austríaca, 
a!iniciativa pode ter um papel consi-
derável para fomentar a!solidariedade 
a!nível pan-europeu. «Vimos que há 
diferenças profundas entre as experi-
ências vividas pelos jovens nos diversos 

A!sua colega austríaca, Kerstin Haider, 
fez notar que muitos compatriotas não 
fazem a!menor ideia que o!desemprego 
dos jovens é!um problema tão impor-
tante noutros países da União Europeia. 

A questão do desemprego estava 
certamente na mente dos portugueses 
Miguel Santos Almeida e!Diogo Jarmela 
Valente Dias. Para eles, as prioridades 
mais importantes no debate eram o!alar-
gamento do programa Erasmus e!a ajuda 
na procura do primeiro emprego. «Gos-
taria de ver o!Erasmus aberto a!todos os 
estudantes», foi o!desejo manifestado 
por Diogo. «Também gostaria que a!UE 
ajudasse "nanceiramente as famílias que 

estão a!passar por di"culdades econó-
micas para que os "lhos possam acabar 
os estudos».

Para a! professora Marina Maria 
Marques Nogueira, os intercâmbios 
culturais a!nível europeu foram muito 
positivos. Ela elogiou a!oportunidade 
que os seus alunos tiveram de se encon-
trar com pessoas de países diferentes 
e!de se familiarizar com a!política euro-
peia. «A"nal de contas, as pessoas não 
vão votar!», observou. «É fácil criticar 
a!política, mas também é!preciso apren-
der a!participar». 

Androulla Vassiliou, Comissária da UE, Henri Malosse, presidente do CESE, e Jane Morrice, 
vice-presidente

Mais de 100 alunos e professores participaram no evento «A tua Europa, a tua voz 2013»
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Europeus espreitam bastidores das decisões da UE
Fortalecer a! economia, encontrar 
emprego, preservar o!ambiente… são 
estas as grandes questões que preo-
cupam os cidadãos europeus neste 
momento.

No sábado, 4 de maio, entre as 10 e!as 
18 horas, o!Comité Económico e!Social 
Europeu abriu as suas portas ao público 
na Rue Belliard 99, em Bruxelas, pro-
porcionando aos visitantes a!oportu-
nidade de explorar esses temas com os 
membros do CESE, provenientes de 
vários Estados-Membros e!com diver-
sos percursos de vida, e!de perceber 
como o!Comité consegue in#uenciar 
a!política da UE. Cerca de 3 500 pessoas 
aceitaram o!convite.

Além disso, 2013 é!o Ano Europeu dos 
Cidadãos. Sendo o!CESE o!representante 
direto da sociedade civil no coração da 
UE, a!jornada de Portas Abertas, reali-
zada anualmente na sua sede, em Bru-
xelas, teve agora um signi"cado especial. 
Para assinalar a!ocasião, realizaram-se 
múltiplas atividades, jogos e!desa"os 
para toda a!família.

Para todos os gostos

O trabalho do CESE abrange um 
amplo leque de políticas europeias, 
incidindo sobretudo em três domínios: 
economia, emprego e!ambiente. Mais de 
20 conselheiros do CESE, pertencentes 
a!organizações de empregadores, sin-
dicatos e!muitas outras organizações, 
juntamente com o!presidente do CESE, 
Henri Malosse, e!a vice-presidente, Jane 
Morrice, estiveram disponíveis para 
escutar e!debater as ideias dos visitantes 
e!explicar o!que o!CESE faz no âmbito 
desses domínios fundamentais.

Para além da apresentação do tra-
balho do Comité nas bancas de infor-
mação, houve atividades, tanto lúdicas 
como educativas, para todas as idades 
e!todos os gostos. Com o!«Game Show», 
os visitantes puderam testar o! seu 
conhecimento sobre eventos especí"-
cos e!habilitaram-se a!ganhar prémios 
interessantes. O!trio 3J tocou música ao 
vivo com uma batida de jazz e!também 
não faltou uma oportunidade para pra-
ticar Zumba – a!moda de "tness que 

a!Europa. Os que procuravam emoções 
-

tia numa ponte de cordas, suspensa no 
átrio do edifício, enquanto as crianças se 
divertiam com jogos e!pinturas faciais.

Todas as instituições da UE abriram 
também as suas portas no mesmo dia. 

Jane Morrice: Os jovens dizem-nos como 
devemos!fazer
O primeiro evento em que participei 
enquanto vice-presidente do CESE 
responsável pela comunicação foi, por 
sinal, um dos meus preferidos. «A tua 
Europa, a!tua voz», uma atividade que 
reúne em Bruxelas mais de 100 estu-
dantes e!professores vindos dos qua-
tro cantos da Europa para aprenderem 
e!para se divertirem durante dois dias, 
é!mesmo meu género de acontecimento. 

Talvez seja porque dezenas de alunos 
se enchem de energia ao terem a!opor-
tunidade de fazer ouvir a!sua voz em 
Bruxelas ou, quem sabe, o!seu fascínio 
pela Europa, a!sua sede de conhecimento 
sobre a!UE ou a!excitação de fazer novos 
amigos de culturas diferentes. Seja o!que 
for, seria difícil negar que a!iniciativa «A 
tua Europa, a!tua voz» traz um pouco de 
magia a!todos os participantes, sejam eles 
membros, funcionários ou estudantes.

Esta iniciativa, lançada por Irini Pari 
durante a!sua vice-presidência e!conso-
lidada no mandato de Anna Maria Dar-
manin, foi ligeiramente diferente desta 
vez. Incumbidos da tarefa de escolher 
as suas prioridades para a!intervenção 
da UE no futuro, os estudantes mos-
traram bom senso nas suas propostas: 
primeiro emprego, bolsas europeias para 
estudantes de famílias com baixo ren-
dimento e!empreendedorismo juvenil. 
No seu discurso de encerramento da 
sessão, Henri Malosse declarou que as 
propostas apresentadas fariam parte do 
seu programa para a!nova Presidência 
e, a!julgar pelas questões colocadas no 
"nal, parece que os estudantes tencio-
nam cobrar essa promessa.

Nos preparativos para a!ocasião, os 
membros do CESE visitaram escolas 

participantes no concurso e!falaram com 
algumas turmas em todos os países da 
UE. Eu visitei a!St. Colum‘s College, na 
Irlanda do Norte, e!a experiência foi ines-
quecível. Em 30 anos de trabalho com 
assuntos europeus, raramente me cruzei 
com jovens com um nível tão elevado de 
interesse e!de conhecimento dos assuntos 
mundiais. Após os dois dias de «A tua 
Europa, a!tua voz», continuo convicta 
de que o!futuro deste velho continente 
está em boas mãos.

No entanto, há ainda muito por fazer 
antes de passarmos o!testemunho. Seria 
muito incorreto da nossa parte passá-lo 
para os nossos "lhos no estado em que 
se encontra hoje. 

O papel do CESE é!ajudar a! fazer 
da UE um lugar melhor para os seus 
cidadãos e!temos de estar vigilantes na 

conquista desse objetivo. 
Devemos dar o! nosso 
melhor para ajudar a!revi-
talizar as comunidades 
locais nos nossos paí-
ses e!mostrar-lhes como 
podem também elas , 
através das suas organi-
zações, grupos e!clubes, 
ajudar-nos nessa missão. 
Devemos também fazer 
tudo ao nosso alcance 
para aproveitar o!peso da 
sabedoria dos membros do 
CESE em conjunto para 
in#uenciar os decisores da 
UE em Bruxelas. Temos de 
apoiá-los nos seus esforços 
para encontrar as respos-
tas certas e!desa"á-los para 
fazer todos os possíveis, 
contribuindo com os nos-
sos pareceres sem receio 
nem favoritismo.

Na  q u a l id a d e  d e 
vice-presidente do CESE, 
trabalharei ao lado dos 
meus colegas na equipa 
do presidente para cum-
prir esta missão. Como 
presidente do Grupo da 
Comunicação, colaborarei 
com a!equipa, os pontos de 

contacto e!os membros enquanto embai-
xadores, para me certi"car de que o!tra-
balho não só é!feito, mas é!reconhecido 
pelos detentores de poder e!in#uência 
em Bruxelas e!pelos nossos cidadãos nos 
seus países.

Agradeço e!dou os meus parabéns 

a!tua voz» pelo excelente trabalho rea-
lizado. 

Entrevista com Hans-Joachim Wilms, vice-presidente do CESE

vice-presidente para as questões orça-
mentais, não é!nenhum novato no CESE. 
No próximo ano, este sindicalista alemão 
e!perito  em política de ambiente, luta 
contra as alterações climáticas e!sustenta-
bilidade comemorará o!seu vigésimo ani-
versário enquanto membro do Comité. 
Para já, no entanto, a!tarefa que tem em 
mãos é!o orçamento do CESE para 2014.

O CESE Info perguntou-lhe de 
que modo pretendia abordar 
as negociações com o Conselho 
Europeu e o Parlamento.

Hans-Joachim Wilms: Inicialmente, 
tomámos como ponto de partida um 

in#ação, mas que será a"nal um pouco 
mais elevado. Seguimos a!proposta de 

UE responsável pelo Orçamento, que 
leva em conta todos os aumentos das 
tarifas previstos nos custos de pessoal, 
mas congela os gastos correntes. Assim 
se obtém, no "nal, um aumento de 1,67 
por cento, em vez de 1,6 por cento, num 
orçamento que ascende atualmente aos 
132 milhões de euros.

EESC info: Que implicações é que 
isso tem para o CESE?

A manter-se esta fórmula, teremos 
sérios problemas daqui a!três ou quatro 
anos, visto que tal implica reduzir ao 
essencial determinadas despesas, por 
exemplo em matéria de instalações. Por 
vezes, também há que investir, mas isso 
não é!possível com este tipo de abor-
dagem, pois não permite reestruturar 
o!orçamento.

No atual cenário de crise, em que 
um aumento no orçamento está 
fora de questão, existe alguma 
alternativa?

Penso que nós, como aliás outras 
instituições europeias, temos de deixar 

claro que precisamos de maior liber-
dade orçamental – a!de que dispomos 
é!mínima. Por exemplo, o!facto de con-
seguirmos libertar recursos numa deter-
minada rubrica orçamental, como seja 
nas despesas de pessoal, não signi"ca 
que tenhamos possibilidade de os trans-
ferir para outras rubricas. Precisamos 
de poder gerir o!orçamento com maior 
autonomia – e!o máximo de transpa-
rência, como é!evidente.

Também é responsável pela 
posição do CESE no quadro 
orçamental da UE. Como 
encara o debate em curso 
sobre o quadro financeiro 
plurianual para 2014-2020?

Quando se sabe que há uma crise, 
também há que fornecer uma visão para 
superá-la. Neste momento, não é!possível 
manter simplesmente o!status quo. O!que 
conta não é!tanto o!volume do orçamento 
quanto a!sua orientação. Tirando uma 
ou outra modesta exceção, no que toca 

investigação, não se de"niram quaisquer 
prioridades políticas que levassem os 
cidadãos a!dizer: «Sim, estão a!fazer bem, 
é!para isso e!por isso que precisamos da 
Europa e!que pagamos impostos».

Ainda é possível mudar 
de abordagem?

O Parlamento Europeu acabará pro-
vavelmente por conseguir alguma coisa 
– quanto a!isso, todos os grandes grupos 
políticos estão de acordo. Mas duvido 
que chegue. 

“Após os dois dias de «A tua 
Europa, a!tua voz», continuo 
convicta de que o!futuro deste 
velho continente está em boas 
mãos.”

Jane Morrice, vice-presidente do CESE responsável 
pela Comunicação

“Precisamos de poder gerir 
o ! orçamento com maior 
autonomia – e! o máximo 
de transparência,  como 
é!evidente.”
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