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Editorial
Como certamente saberá, o Comité Económico e Social Europeu apagou sessenta
velas no seu bolo de aniversário, em maio, e analisou com orgulho todas as suas
conquistas até ao momento. Além disso, esta data encorajou-nos a refletir sobre o
papel e o futuro do CESE e sobre o lugar da sociedade civil na Europa de hoje e de
amanhã, a Europa cujos valores fundamentais devem ser defendidos e reforçados.
Mas os tempos em que vivemos – pejados de incertezas e de desafios suscitados por
enormes mudanças sociais, económicas e ambientais – incentivam o Comité a não se
sentar à sombra dos seus louros, mas sim a aproveitar a nova dinâmica.
No mesmo dia que a celebração do seu 60.º aniversário, que terminou com um evento
cultural no Albert Hall e mostrou a diversidade do nosso património cultural, que
também nos congrega, o CESE realizou a nona edição das Jornadas da Sociedade Civil
sobre o tema «A cidadania, a democracia e a cultura numa Europa digitalizada». Foi a primeira vez que as organizações da
sociedade civil uniram forças num debate abrangente sobre o assunto complexo da digitalização.
Pouco depois, foi lançado o Prémio CESE para a Sociedade Civil 2018. O CESE selecionou as «Identidades, valores europeus e
património cultural da Europa» como tema da décima edição do prémio. Em dezembro, o prémio será atribuído a cinco
organizações da sociedade civil e/ou indivíduos que tenham dado um contributo excecional e concreto para a promoção dos
nossos valores partilhados europeus, sensibilizando para a riqueza das identidades europeias, aproveitando o pleno potencial da
riqueza cultural da Europa ou facilitando o acesso ao património cultural europeu.
Gostaria igualmente de referir o primeiro Painel dos Cidadãos Europeus, organizado pelo CESE no início de maio. O painel visava
preparar uma consulta pública sobre o futuro da Europa, a fim de dar a palavra aos cidadãos europeus e assimilar os seus
pontos de vista sobre assuntos importantes que podem determinar o destino da Europa. A consulta foi iniciada pelo presidente
de França, Emmanuel Macron, tendo sido organizada conjuntamente pelo Comité Económico e Social Europeu (CESE) e pela
Comissão Europeia.
É através destes projetos e de outros projetos emblemáticos que o CESE continuará a confirmar o seu papel precioso na UE,
enquanto verdadeiro ponto focal para o diálogo, enquanto ponte entre as instituições europeias e as organizações no terreno e
os cidadãos, que o Comité representa. E, como tal, o CESE continuará à escuta e a fazer-se ouvir.
Despedimo-nos igualmente de forma calorosa de Peter Lindvald-Nielsen, diretor do nosso Departamento da Comunicação, que
terminou as suas funções e deixou o Comité em 1 de julho. Muito grata, Peter, pelo excelente trabalho!
Desejo-vos a todos umas boas e repousantes férias de verão. Estaremos à vossa espera em setembro, cheios de entusiasmo!
Isabel Caño Aguilar
Vice-Presidente do CESE responsável pela Comunicação

Agenda
12/07/2018, Bruxelas
16.ª reunião do Grupo Consultivo Interno da UE no âmbito do ACL UE-Coreia

13/07/2018, Bruxelas
16.ª reunião do Grupo Consultivo Interno da UE no âmbito do CETA UE-Canadá

17/07/2018, Podgorica
11.ª reunião do Comité Consultivo Misto UE-Montenegro

17/07/2018, Bruxelas
Quinta reunião da Rede dos Atores Económicos e Sociais UE-África

A Europa em ação
O vídeo «A Europa em ação» celebra o 60.º aniversário do Comité Económico e Social Europeu. Mostra exemplos concretos dos
domínios de ação em que o CESE e os seus membros fizeram a diferença nas vidas dos cidadãos europeus, ao longo dos anos.

Em síntese
Presidência austríaca do Conselho da União Europeia 2018
A Áustria assume a Presidência do Conselho da União Europeia de 1 de julho a 31 de
dezembro de 2018. «Uma Europa que protege» é o lema escolhido pelo Governo do
chanceler Sebastian Kurz. O programa inclui os seguintes temas: a segurança e a migração,
a manutenção da competitividade através da digitalização, a estabilidade nos países
vizinhos e a aproximação dos Balcãs Ocidentais à UE. A Presidência prosseguirá as
negociações do Brexit. Antes da retirada definitiva do Reino Unido da UE, prevista para 29
de março de 2019, todos os parlamentos nacionais dos Estados-Membros da UE devem
ratificar um acordo final sobre o Brexit. A Presidência da UE prosseguirá também as
negociações sobre o Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027. O ministro austríaco dos Assuntos Europeus, Gernot Blümel, será o
convidado do CESE na reunião plenária de julho (11 e 12 de julho de 2018) para apresentar o programa de trabalho e responder às
perguntas dos membros do Comité. (eh)

Ninguém deve ficar para trás na revolução digital
Eis a principal mensagem da conferência sobre digitalização organizada pelo Comité Económico e Social Europeu na
Áustria, em 19 de junho
Participaram na conferência representantes do ministério dos Assuntos Económicos e Digitais da Áustria, do município de Viena e de
um vasto leque de organizações da sociedade civil da Áustria. O evento contou ainda com um painel de jovens peritos austríacos no

domínio da digitalização provenientes de organizações da sociedade civil também
representadas nos três grupos do CESE – Empregadores, Trabalhadores e Diversidade
Europa.
«Não é fácil assegurar que o processo de digitalização beneficia todos os estratos da
sociedade de igual forma», sublinhou o presidente do CESE, Luca Jahier, no seu discurso de
abertura. «É precisamente por isso que o Comité Económico e Social Europeu
promove o conceito de “justiça digital” – não queremos que ninguém fique para
trás na revolução digital».
A conferência sobre digitalização realizou-se após a reunião extraordinária da Mesa do CESE,
que teve lugar em Viena. O tema da conferência está em consonância com as prioridades da
Presidência austríaca do Conselho da União Europeia, que se inicia em 1 de julho de 2018. (sg)

Serviços financeiros prestados a consumidores: Posições do CESE recebem apoio
em evento local em Espanha
A necessidade de criar confiança nos consumidores em relação aos serviços
financeiros transfronteiras que lhes são prestados na Europa com vista a reforçar
a percentagem dos mesmos – atualmente uns meros 7% do total – foi salientada
numa conferência organizada por Carlos Trias Pintó, membro do CESE, em 24 de
maio, na representação da Comissão Europeia em Madrid. O deputado europeu
Othmar Karas anunciou que o Parlamento Europeu incluirá algumas das propostas
principais do CESE na sua resposta ao Plano de Ação para os serviços financeiros
prestados a consumidores proposto pela Comissão.
A conferência, intitulada «Desafios do novo contexto digital: qualidade da oferta,
acessibilidade, concorrência leal e defesa do consumidor», visava promover o Parecer do
CESE – Serviços financeiros prestados a consumidores, adotado em setembro de 2017.
Bernardo Hernández Bataller , membro do CESE, moderou o evento, e tanto o relator do parecer, Michael Ikrath, como o
correlator, Carlos Trias Pintó, intervieram. Outros oradores incluíram os deputados europeus Othmar Karas e Jonas Fernández
Álvarez, membros da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (ECON), Manuel Pardos, presidente da Associação de
Utilizadores de Bancos, Caixas Económicas e Seguros (ADICAE), Fernando Tejada de la Fuente , do Banco de Espanha, e Jose Luis
Martínez Campuzano, porta-voz da Associação Bancária Espanhola (AEB).
Os consumidores devem poder escolher os produtos financeiros transfronteiras melhores e mais inovadores, afirmou Michael Ikrath,
salientando que o mercado dos serviços financeiros da UE ainda se encontra fragmentado e que a harmonização está longe de
concluída. Os bancos de retalho tradicionais, especialmente os bancos regionais ou locais, eram intermediários essenciais na criação
de confiança nos consumidores, afirmou ele, na medida em que tradicionalmente gozavam de um nível elevado de confiança junto
dos consumidores da UE, cuja propensão para mudar de prestador é bastante baixa.
Os critérios de solvabilidade devem ser harmonizados, a fim de resolver o problema da contração de empréstimos fora do seu círculo
habitual («loan shopping»), em que mutuários contraíram créditos ao consumo transfronteiras a que não teriam acesso no seu país,
expondo-se assim ao risco de sobre-endividamento. A insolvência dos consumidores deve ser minimizada através de regulamentação,
declarou Carlos Trias Pintó, que também sublinhou os riscos das moedas digitais alternativas, tais como o «bitcoin», as
cibermoedas e a tecnologia de cifragem progressiva («blockchain»), que comprometem a segurança, a proteção dos dados e a
confiança dos consumidores.
Othmar Karas apoiou o parecer do CESE e comunicou que algumas das respetivas propostas serão incluídas no parecer do
Parlamento Europeu, em particular:
a necessidade de garantir que os regimes fiscais aplicáveis aos produtos e serviços deixam de constituir um obstáculo à
concorrência leal;
a Comissão deve especificar, além dos produtos de consumo, produtos emblemáticos, que sejam simples, tenham as mesmas
características e sejam, por conseguinte, comparáveis e transparentes;
a disponibilização de instrumentos de comparação, independentes e certificados, dos diferentes produtos financeiros;
os gigantes informáticos, tais como a Google, a Apple, etc., devem também aplicar as regras de proteção dos consumidores.
(dm)

Regiões que eliminam gradualmente o carvão na Europa: o CESE analisa em
profundidade a Alemanha
A primeira mesa-redonda sobre as regiões carboníferas em transição realizou-se em 29 de
maio de 2018, em Grevenbroich, Alemanha. Uma série de intervenientes locais participaram
no debate, juntamente com os membros do CESE e um representante da Comissão.
Os oradores destacaram a situação da zona mineira do Reno, que está a ser afetada por
mudanças estruturais, salientando a necessidade de uma abordagem preventiva e de uma
preparação para a transição. Criar alternativas ao carvão constitui um grande desafio, e um
dos objetivos principais da região é manter-se um interveniente essencial no abastecimento
seguro de energia na Alemanha.
Os municípios têm um papel importante a desempenhar para informar os cidadãos e ajudálos a entender a situação. Os oradores sublinharam ser essencial um sistema flexível para
se atingir os objetivos e ser importante ter em conta os aspetos inter-regionais, interindustriais e intersetoriais.

O abastecimento de energia é a parte mais crítica de todas as redes de abastecimento, mas as ligações entre os diferentes
setores, por exemplo, plásticos, tráfego, produção de gás, podem garantir a segurança do abastecimento. Foram apresentados
projetos nos domínios do ensino, da formação e da gestão descentralizada da energia. Após debate, os participantes visitaram a
mina a céu aberto de Garzweiler. (sma)

Ainda não existe um manual para a era digital, mas a Europa precisa de um plano
O CESE debateu a digitalização e as desigualdades no Fórum Mundial dos Meios
de Comunicação Social da Deutsche Welle, realizado em Bona, de 11 a 13 de
junho
O 11.º Fórum Mundial dos Meios de Comunicação Social, organizado pela Deutsche Welle
em parceria com o CESE, centrou-se no tema das desigualdades no mundo. O CESE
organizou um painel que analisou o potencial da digitalização e da quarta revolução
industrial para reduzir ou aumentar a pobreza e as desigualdades no mundo globalizado.
O painel, reunido perante um público numeroso, era composto por Peter Schmidt, membro
do CESE e sindicalista a tempo inteiro, Ayad-Al-Ani, investigador associado no Instituto
Humboldt Internet e Sociedade, Judith Schleicher, investigadora de pós-doutoramento no
Departamento de Geografia da Universidade de Cambridge, e Alexander Damiano Ricci,
jornalista e editor do Cafebabel. Contribuíram também para o debate dois oradores de
destaque: Brendan Burns e Baiba Miltoviča, membros do CESE.
Os membros do painel debateram, entre outros temas, as mudanças amplas e profundas provocadas pelo aumento da economia das
plataformas e as suas consequências para a democracia e a prosperidade em todo o mundo. Foram igualmente tema de debate os
desafios que se colocam aos sindicatos num mundo empresarial que, cada vez mais, favorece formas de emprego mais flexíveis, e
analisou-se a relação entre a pobreza e o ambiente natural. Estão disponíveis mais informações sobre este debate no sítio Web do
CESE. (sma)

Luis Planas, secretário-geral do CESE, foi nomeado ministro do Governo espanhol
de Pedro Sanchez.
No passado dia 6 de junho, Luis Planas foi convidado pelo presidente Pedro Sanchez a
integrar o Governo espanhol, na qualidade de ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação.
Com uma experiência de 35 anos em assuntos europeus, Luis Planas é uma das figuras
emblemáticas da história das instituições da União Europeia, tendo sido diplomata, alto
funcionário da Comissão, deputado ao Parlamento Europeu e defensor de uma União
Europeia forte, unida e solidária. Para este apoiante do projeto europeu, «não há alternativa
à UE».
Secretário-geral do Comité Económico e Social Europeu desde 20 de janeiro de 2014, Luis
Planas sublinhou sempre a importância do CESE, que representa, na sua opinião, «o "rosto
humano" da Europa e um espaço único que serve de ponte entre a sociedade civil e as
instituições europeias».
Luca Jahier, presidente do CESE, afirmou a seu respeito: «Europeísta convicto, Luis Planas
continuará a construir uma Europa atenta às aspirações dos seus cidadãos. Foi uma honra
trabalhar com ele e não tenho dúvidas de que o seu conhecimento de como funciona a
Europa será útil para a Espanha no âmbito da União Europeia».
Isabel Caño Aguilar, vice-presidente do CESE responsável pela Comunicação, está
convicta de que, após ter exercido a função de secretário-geral do CESE, Luis Planas trará
valor acrescentado ao projeto europeu, uma vez que conhece bem a importância da
sociedade civil organizada e a cultura de diálogo na Europa atual.
Luis Planas é originário de Valência, Espanha. Este europeísta convicto contribuiu
ativamente para a adesão de Espanha à União Europeia, fazendo parte da equipa de
negociação. Membro do Congresso dos Deputados espanhol, foi porta-voz para os assuntos
europeus e relator para a ratificação do Tratado de adesão de Espanha à União Europeia. De
1986 a 1993, sempre empenhado nas questões europeias, Luis Planas foi eleito deputado ao Parlamento Europeu, onde foi membro
da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão dos Assuntos Institucionais.
Em seguida, foi chefe do gabinete do vice-presidente da Comissão Europeia, Manuel Marín e, posteriormente, do comissário Pedro
Solbes. Em 2004, foi nomeado embaixador de Espanha em Marrocos e, em 2010, embaixador e representante permanente de
Espanha junto da União Europeia.
Em 2012, foi nomeado ministro regional da Agricultura, Pescas e Ambiente da Andaluzia. Em 2014, Luis Planas assumiu o cargo de
secretário-geral do CESE. É também um humanista, profundo conhecedor de literatura, poesia e música. (eh)

Madi Sharma, do CESE, entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em
política de género
Madi Sharma, membro do CESE, figura na lista de 2018 das 100 pessoas mais influentes do mundo em política de género. A lista foi
publicada em maio pela Apolitical, uma rede mundial gratuita destinada a ajudar funcionários públicos e os seus parceiros em mais de
120 países. Entre as muitas outras pessoas mais influentes em política de género encontram-se a ativista Malala Yousafzai, o
primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, o presidente francês, Emmanuel Macron, a ministra dos Negócios Estrangeiros da
Suécia, Margot Wallström, a secretária-geral adjunta da ONU, Amina Mohammed, e o presidente do município de Londres, Sadiq Khan.

Madi Sharma figura, na categoria «Advocacy» (sensibilização), entre as 13 pessoas mais influentes do mundo e foi elogiada pelo seu
trabalho enquanto defensora ativa do empreendedorismo feminino, da diversidade e das
questões de género, e conferencista internacional sobre estes temas. Madi Sharma é
membro ativo do Grupo dos Empregadores do CESE desde 2002, participou em numerosas
audições e elaborou vários pareceres. Fundou e gere o grupo Madi, uma constelação
internacional de empresas do setor privado e sem fins lucrativos e ONG. Além disso, dirige o
Grupo de Reflexão Económica e Social das Mulheres. Parabéns, Madi! (ll)

Pirkko Raunemaa, membro do CESE, da Finlândia, galardoada com o prémio dos
intérpretes «Delegado do Ano» 2018
A finlandesa Pirkko Raunemaa, membro do Grupo Diversidade Europa do CESE, foi
agraciada com o prémio «Delegado do Ano» 2018, atribuído pelos intérpretes finlandeses da
Comissão Europeia, em 23 de maio, em Bruxelas.
O prémio foi criado com o objetivo de mostrar reconhecimento aos membros finlandeses
que falam finlandês nas reuniões da UE, defendem o estatuto da língua finlandesa e
colaboram ativamente com os intérpretes para ajudar a garantir a elevada qualidade da
interpretação dos seus discursos.
Pirkko Raunemaa é membro do CESE desde 2006. Durante a sua carreira no domínio da
segurança alimentar, representou a Finlândia em muitos fóruns internacionais,
nomeadamente na Comissão do Codex Alimentarius das Nações Unidas e no conselho de
administração da EFSA. (dm)
Na fotografia, da esquerda para a direita: Pirkko Raunemaa, membro do CESE, e Veijo Kruth e Tarja Kallio, intérpretes finlandeses.

Presidência alargada do CESE numa visita a Cracóvia, na Polónia, percorrendo os
traços da memória
O presidente Luca Jahier e a Presidência alargada do Comité Económico e Social Europeu
visitaram a Polónia, em 10, 11 e 12 de junho de 2018, no âmbito da reunião de lançamento
da nova Presidência do CESE.
O presidente Luca Jahier e os membros escolheram Cracóvia, na Polónia, como local
simbólico para construir a memória e promover e enriquecer a cultura de diálogo na União
Europeia.
Durante a visita à Polónia, os membros da delegação participaram num debate na
Universidade de Cracóvia, na presença de intelectuais polacos, subordinado ao tema da
reconciliação através da memória dos «dois pulmões» da Europa, dando um sopro de
compreensão criativa entre a Europa Ocidental e a Europa Central e Oriental.
de concentração de Auschwitz-Birkenau.

Os membros da Presidência alargada do CESE prestaram homenagem às vítimas do campo

A Presidência alargada é composta por Luca Jahier, presidente do CESE, Milena Angelova, vice-presidente responsável pelo
Orçamento, Isabel Caño Aguilar, vice-presidente responsável pela Comunicação, Jacek Krawczyk, presidente do Grupo dos
Empregadores, Gabriele Bischoff, presidente do Grupo dos Trabalhadores, e Arno Metzler, presidente do Grupo Diversidade Europa.
Estiveram igualmente presentes os presidentes de secção Stefano Palmieri, Ariane Rodert, Dilyana Slavova, Maurizio Reale, Christa
Schweng, Pierre Jean-Coulon e Lucie Studničná. (eh)
Leia aqui o discurso do presidente Luca Jahier proferido na conferência realizada na Universidade de Cracóvia:
https://www.eesc.europa.eu/pt/node/63006

Mandato de Peter Lindvald-Nielsen como chefe do Departamento da Comunicação
termina em 1 de julho de 2018

Peter Lindvald-Nielsen trabalhou, durante dez anos, com assessores de imprensa e outros
peritos no domínio das imagens, relações públicas, conceção gráfica e redes sociais. Foi um
período de títulos apelativos, artigos curtos e longos, comunicados de imprensa, eventos
políticos, sociais, culturais e gastronómicos, trabalho árduo, conversas e, mais importante
ainda, muitos risos partilhados. O lema de Peter é ligar as pessoas através do riso, porque
não há nada mais humano do que rir juntos. Peter enriqueceu o nosso vocabulário,
incentivando-nos a dizer SIM em vez de NÃO, INVESTIR em vez de GASTAR, e SOLUÇÃO em
vez de PROBLEMA.
Às vezes, aponta, discretamente no seu pequeno caderno de notas, frases de destaque
como esta de Hermann Van Rompuy que, durante a sessão que marcou o 60.º aniversário
do CESE, declarou: «Não podemos mudar o passado, podemos mudar o futuro».
Caro Peter, desejamos-lhe muitas oportunidades de riso! E por favor aponte no seu caderno de notas castanho que o recordaremos
como um chefe trabalhador e sorridente e um amigo.

Em 1 de julho de 2018, Peter Lindvald-Nielsen foi nomeado diretor honorário do Departamento da Comunicação do
CESE (eh)
Sete perguntas para Peter Lindvald-Nielsen
1. Durante a sua carreira na UE, qual foi o momento em que se sentiu mais feliz?

Quando o meu trabalho fazia a diferença e ao mesmo tempo via os meus filhos e a minha esposa felizes com a vida na Bélgica.
1. Qual foi a descoberta mais surpreendente durante a sua vida profissional na UE?

A dedicação e o empenho dos meus colegas. O horário de quem trabalha nas Instituições não é das 9 às 17 – aqui trabalha-se muito e
as pessoas fazem muitas horas extraordinárias sem refilar.
1. Se hoje, num momento em que a Europa se confronta com os maiores desafios de sempre, conhecer um ou uma jovem,
digamos de 20 anos, o que lhe diria em relação ao futuro?

Mantenha-se otimista, mas não considere a vida atual como um dado adquirido. Participe na sociedade, seja responsável e
trate os outros como gostaria que o ou a tratassem.
1. Que mensagem gostaria de transmitir ao seu sucessor?

Trabalhe COM as pessoas, não CONTRA as pessoas. É muito mais gratificante e produtivo.
1. Qual é a característica mais importante da pessoa responsável pela comunicação?

Ser forte, pois todos somos especialistas em comunicação. Ter uma mente aberta sem ser ingénuo e estar disposto a conversar com
alguém que talvez não conheça.
1. Os seus heróis favoritos na vida?

A minha esposa, porque aceitou de bom grado desistir de seu trabalho na Dinamarca, mudar-se comigo para a Bélgica – ficando
longe da família e dos amigos – e criar os nossos filhos aqui.
1. O seu lema favorito?

«O amor não faz o mundo girar, mas faz a viagem valer a pena.»
(Em dinamarquês: Kærlighed får ikke Jorden til at dreje rundt, men kærlighed gör det værd at tage turen med)
Entrevista por Ewa Haczyk-Plumley, 14 de junho de 2018, em Bruxelas

Novas publicações
Publicação digital – O Comité Económico e Social Europeu (CESE) – 60 anos de
empenho
A sociedade civil em ação para a Europa de amanhã!
Criado pelo Tratado de Roma em 1957, o Comité realizou a sua primeira reunião
plenária há 60 anos, em 19 de maio de 1958. Desde então, a história do Comité está
ligada à do processo de integração europeia, para o qual sempre contribuiu.
A presente publicação digital descreve esses 60 anos de empenho do Comité para fazer
participar a sociedade civil em toda a sua diversidade na construção da Europa, salientando
os seus êxitos, as suas realizações principais, o seu valor acrescentado e a sua visão para o futuro da Europa .
A presente publicação dinâmica, enriquecida de conteúdos multimédia e, em particular, de vídeos e infografias, dirige-se tanto a
um público informado (meios de comunicação social, organizações da sociedade civil, conselhos económicos e sociais nacionais,
outras instituições, universidades, etc.), como ao público em geral . Concebida como um produto evolutivo, visa destacar o papel
único do CESE – tal como da sociedade civil organizada que ele representa – no processo de integração europeia enquanto
incentivador da democracia participativa.
Adaptada à leitura em dispositivos móveis (em tabletes e, brevemente, em telemóveis inteligentes), estará numa primeira fase
disponível em três línguas (EN, FR e DE) no sítio Internet do Comité. (fgr)

Notícias do CESE
O CESE faz 60 anos e compromete-se a tomar medidas decisivas e visionárias
para uma Europa melhor
No seu discurso por ocasião do 60.º aniversário do Comité Económico e Social
Europeu, em 24 de maio, o presidente do CESE, Luca Jahier, assinalou a resolução
do Comité de não descansar à sombra dos louros e estabeleceu um rumo para as
futuras ações do CESE com base em sete prioridades. Os principais dirigentes da
UE debatem o futuro da Europa e concordam que o espaço cívico é, e deve
continuar a ser, essencial para a democracia europeia

afirmou.

Na sua intervenção na reunião plenária especial comemorativa, o presidente Luca Jahier
salientou as etapas principais da história do CESE e recordou as principais concretizações
passadas, instigando com sucesso a alguns atos legislativos europeus essenciais. Da Carta
Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores à sua proposta pioneira
para um imposto sobre as transações financeiras, «o CESE tem razões para se orgulhar»,

O presidente Luca Jahier propôs algumas soluções para os desafios enfrentados pela Europa e sublinhou os domínios prioritários de
ação do CESE para os próximos anos:
reafirmar os valores da UE;
aplicar a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável;
reforçar a coordenação da política económica no seio da UE;
gerir a inteligência artificial para o bem da Humanidade;
desenvolver um Quadro Financeiro Plurianual ambicioso com base na solidariedade e no fomento da coesão;
desenvolver um sentimento de identidade europeia através da cultura e da educação;
moldar ativamente as relações com os países vizinhos da UE e mais além.
No debate que se seguiu, o presidente da CE, Jean-Claude Juncker, o vice-presidente do PE, Ramón Luis Valcárcel Siso, e o
presidente do CR, Karl-Heinz Lambertz, debateram com Luca Jahier a melhor forma de enfrentar os desafios da Europa tendo em
vista as eleições europeias de 2019.
Num discurso inspirador, Herman Van Rompuy, antigo presidente do Conselho Europeu, manifestou a esperança e a confiança no
futuro da Europa e sublinhou o papel do CESE na garantia de uma democracia resistente na Europa.
Darja Isaksson, membro do Conselho Nacional para a Inovação do primeiro-ministro sueco, apresentou as opiniões das gerações
mais jovens da Europa, instando os dirigentes da UE a mostrarem-se à altura do desafio do desenvolvimento sustentável e da
revolução digital.
O presidente Luca Jahier encerrou a cerimónia com uma citação do Papa João Paulo II, apelando aos participantes que não receassem
o presente, mas que se atrevessem a vivê-lo com coragem. (dm)
Leia o discurso do presidente Luca Jahier na reunião plenária comemorativa
Assista ao discurso do presidente Luca Jahier

Prémio CESE para a Sociedade Civil 2018 – Identidades, valores europeus e
património cultural na Europa
A evolução da situação mundial nos últimos anos está a pôr à prova o projeto europeu. As divisões internas, o sentimento de
indiferença entre os cidadãos e o aumento drástico da migração apanharam as pessoas e os diferentes níveis de governação
desprevenidos, dando origem a uma retórica nacionalista e pondo em perigo a solidariedade mútua. Neste contexto, as
organizações da sociedade civil têm desempenhado um papel fundamental no que toca a destacar o potencial do
património cultural europeu, reforçando as identidades e as sociedades e promovendo o vasto potencial da diversidade, que é a
base da nossa história europeia.

A edição de 2018 do Prémio CESE para a Sociedade Civil pretende recompensar iniciativas inovadoras que tenham contribuído
significativamente para superar os desafios de:
sensibilizar para os múltiplos substratos identitários europeus e para a sua
riqueza;
explorar plenamente o potencial da riqueza cultural da Europa;
facilitar o acesso ao património cultural europeu; e
promover os valores europeus, tais como o respeito da dignidade humana e
dos direitos humanos, a liberdade, a democracia, a igualdade e o Estado de
direito.
Os prémios, num total de 50 mil euros, serão partilhados por um máximo de cinco vencedores. O prazo para a apresentação das
candidaturas é 7 de setembro de 2018 e a cerimónia de entrega dos prémios terá lugar em 13 de dezembro de 2018, em
Bruxelas. O Prémio CESE para a Sociedade Civil está aberto a todas as organizações da sociedade civil, registadas oficialmente na
União Europeia, que operem a nível local, regional, nacional ou europeu. Está igualmente aberto a pessoas a título individual.
A lista completa dos requisitos e o formulário de candidatura estão disponíveis aqui. (ll)

CESE defende que «só os agricultores ativos devem beneficiar de pagamentos
diretos» e reclama um apoio especial para os jovens agricultores
O CESE apoia uma PAC forte e devidamente financiada, bem como o aumento do orçamento
da UE para 1,3% do RNB, em consonância com o crescimento da economia da UE. Há que
prever um financiamento adequado no âmbito da PAC para fazer face aos baixos
rendimentos dos agricultores e dos trabalhadores agrícolas, à inflação e a eventuais
insuficiências derivadas do Brexit, bem como requisitos adicionais em matéria de ambiente
e alterações climáticas.
«Os agricultores europeus – as explorações agrícolas familiares, as PME, as cooperativas e
outros sistemas agrícolas tradicionais – devem poder viver do seu rendimento agrícola. Para
que isto seja realidade há que garantir preços justos e pagamentos diretos sólidos. No
entanto, este tipo de pagamentos deve estar reservado a agricultores ativos e a empresas
agrícolas que contribuam para a produção agrícola, com base em critérios objetivos e em
práticas regionais, e que forneçam bens públicos. Não basta ser o proprietário dos terrenos agrícolas», afirma Jarmila Dubravská,
relatora do Parecer do CESE – O futuro da alimentação e da agricultura. «Para os agricultores da UE é extremamente importante que
as propostas legislativas impliquem uma verdadeira simplificação dos elementos mais burocráticos da PAC», acrescenta John Bryan.
A subsidiariedade não pode comprometer a PAC nem o mercado único e só se deve aplicar aos planos dos Estados-Membros para a
realização dos objetivos da PAC, proporcionando-lhes, assim, uma certa flexibilidade para adotarem as opções de pagamento dos
primeiro e segundo pilares que melhor se adaptarem aos tipos, estruturas e condições de agricultura de cada país, tendo em conta as
suas condições naturais e o seu ambiente. O CESE não é favorável a que os Estados-Membros transfiram fundos do segundo para o
primeiro pilar, preconizando antes um nível razoável de cofinanciamento do segundo pilar para todos os Estados-Membros.
O CESE propõe ainda um reforço do apoio da PAC aos jovens agricultores e à renovação geracional. Por último, a UE deve prosseguir
uma estratégia mais coerente entre a PAC e a política comercial. (sma)

27 garrafas recicladas para fazer uma T-shirt
Para ser bem-sucedida, uma estratégia para os plásticos pressupõe medidas
eficazes nos domínios da educação e da formação, a fim de promover o respeito
pelo equilíbrio dinâmico da biosfera. No intuito de melhorar a reciclabilidade dos
plásticos e acelerar a transição para uma economia circular, há que criar
incentivos ao nível da conceção e dos comportamentos e desenvolver normas
técnicas e regulamentares comuns.
No seu parecer sobre a Comunicação da Comissão – Uma Estratégia Europeia para os
Plásticos numa Economia Circular, o Comité assinala que a reciclagem dos plásticos
constitui uma oportunidade vital para um desenvolvimento económico sustentável e
competitivo. Os objetos em plástico devem ser encarados como uma matéria-prima valiosa
que deve ser recuperada. «Precisamos de uma cultura europeia da circularidade dos
plásticos baseada na análise de todo o ciclo de vida dos produtos», afirmou Antonello Pezzini, relator do parecer, «que só pode
funcionar com o envolvimento dos cidadãos e da sociedade civil. É preciso fazer com que as vantagens da triagem e reciclagem dos
plásticos se tornem mais visíveis para os cidadãos europeus».
Os microplásticos, frequentemente utilizados em detergentes, cosméticos, mobiliário e tintas, merecem uma atenção especial uma
vez que a poluição proveniente desta fonte é um dos maiores perigos para o ambiente e para a saúde humana.
Do PET ao tecido
O CESE encoraja a recolha seletiva e, sobretudo, a reciclagem do polietileno tereftalato (PET), que podem gerar benefícios
económicos na UE, com novas atividades de produção e laborais. A transformação do PET em tecido é um processo inovador e
respeitador do ambiente, que garante a qualidade desde a conceção até às técnicas de produção. E os números são impressionantes:
para fazer uma camisola polar são precisas apenas cerca de 27 garrafas de litro e meio – aproximadamente o consumo semanal de
água recomendado para um agregado familiar de quatro pessoas. (sma)

Novas formas de trabalho exigem condições de trabalho mais transparentes e

previsíveis
Face ao aumento das formas flexíveis e atípicas de emprego na UE, é fundamental tornar as
condições de trabalho mais transparentes e previsíveis para todos os trabalhadores. O
diálogo social e a negociação coletiva a nível nacional são a melhor forma de o conseguir,
defende o CESE no seu parecer sobre a proposta de diretiva da Comissão relativa a
condições de trabalho transparentes.
O CESE descreveu a diretiva como um passo concreto no sentido da aplicação do Pilar
Europeu dos Direitos Sociais e da adaptação ao mundo do trabalho do futuro. Também
alertou, porém, para os possíveis encargos administrativos que poderão recair sobre os
empregadores se certas disposições da diretiva forem aplicadas na sua presente forma.
Recomendou ainda a clarificação de determinados aspetos do diploma e mostrou-se a favor
de algumas questões ficarem sob a alçada dos Estados-Membros.
«A Diretiva Condições de Trabalho Transparentes é uma ótima oportunidade para inaugurar uma Europa social», afirmou Christian
Bäumler, relator do parecer do CESE, acrescentando que o trabalho ocasional não pode ser mantido como forma de emprego sem
que se estabeleça um período de referência e um aviso prévio adequados para o trabalhador.
A correlatora Vladimira Drbalová assinalou que a atual proposta contém algumas disposições pouco claras que poderão gerar
incerteza jurídica no mercado de trabalho. Impõe-se um certo trabalho de aperfeiçoamento e afinação, uma vez que a proposta ainda
não está suficientemente fundamentada.(II)

Urge adaptar o sistema de IVA da UE à evolução do mercado
O CESE saúda as propostas da Comissão Europeia relativas ao seu Plano de Ação
sobre o IVA, com o fito de beneficiar o consumidor final, mas julga necessárias
algumas modificações. Exorta os Estados-Membros a fazerem tudo o que está ao
seu alcance para executar as reformas propostas e avançar para um sistema
definitivo do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) num prazo razoável.
No entender do CESE, é preciso adaptar o atual sistema de IVA da UE às inovações do
mercado, ao novos modelos de negócio e às novas tecnologias para garantir o bom
funcionamento do mercado único, simplificar as normas em matéria de IVA e prevenir a
fraude fiscal.
A fim de combater os desvios do IVA, os Estados-Membros devem criar fóruns adequados
para o intercâmbio de boas práticas em matéria de cobrança das receitas e explorar modos de utilizar melhor a tecnologia
digital para combater a fraude ao IVA, simplificar os encargos administrativos para as autoridades fiscais e facilitar-lhes o acesso à
informação. Importa apostar, em particular, no desenvolvimento de um sistema que permita uma cobrança eficiente do imposto em
situações de comércio transfronteiras .
O CESE insta todas as instituições envolvidas no processo de reforma do sistema de IVA a estudarem formas de aplicar um sistema
comum para bens e serviços. Concorda com as propostas da Comissão em matéria de taxas de IVA reduzidas e recomenda a sua
aplicação a determinadas classes de bens e serviços, em particular os de interesse geral. A existência de uma «lista negativa» de
bens e serviços sujeitos à taxa normal de IVA não deverá limitar a liberdade de os Estados-Membros fixarem taxas reduzidas para
certos bens de interesse geral.
Por último, o CESE considera necessário estabelecer os limiares do IVA no âmbito do novo regime das pequenas empresas de
modo a garantir que todas as PME são abrangidas. As empresas da economia social também deveriam ficar sujeitas às mesmas
regras.
Para mais informações, pode consultar os nossos dois pareceres sobre o tema aqui e aqui. (jk)

Investir na computação de alto desempenho beneficiar-nos-á em termos de bemestar, competitividade e emprego
O CESE apoia a iniciativa da Comissão Europeia de criar a Empresa Comum Europeia para a
Computação de Alto Desempenho e afirma que esta tecnologia fundamental ajudará a
superar as questões mais complexas enfrentadas pela sociedade hoje e, em última análise,
beneficiar-nos-á em termos de bem-estar, competitividade e emprego.
No parecer adotado na reunião plenária de 23 de maio de 2018, elaborado por Ulrich Samm
e Antonio Longo, o CESE salienta que a Empresa Comum Europeia para a Computação de
Alto Desempenho proporcionará efetivamente valor acrescentado à soberania digital da UE,
transformando a União num interveniente crucial no desenvolvimento digital, produzindo um
impacto direto na competitividade e na qualidade de vida dos cidadãos.
«O investimento inicial de mil milhões de euros na aquisição e operação de máquinas de
supercomputação de craveira mundial é significativo, mas não particularmente ambicioso, especialmente quando comparado com o
investimento dos outros principais intervenientes – os EUA e a China», afirmou Ulrich Samm. «A UE precisa de fazer mais para
conseguir equiparar-se aos esforços dos nossos concorrentes mundiais», acrescentou. Para manter um nível de classe mundial nas
aplicações de computação de alto desempenho será particularmente essencial um aumento substancial dos investimentos nos
Estados-Membros da UE, aliado a um sólido programa europeu de investigação e inovação.
O CESE recomenda ainda reforçar o mais possível a dimensão social do processo de digitalização, no quadro do Pilar Social Europeu,
definindo um conjunto de desafios societais a ultrapassar utilizando a nova infraestrutura digital. «A aplicação e a utilização de
máquinas de alto nível devem ter um impacto positivo claro e mensurável na vida quotidiana de todos os cidadãos», afirmou Antonio
Longo. «É por esta razão que defendemos igualmente a criação de uma estratégia de comunicação a nível europeu para informar os
cidadãos e as empresas sobre esta importante iniciativa». (mp)

O futuro dos Balcãs Ocidentais deve ser um futuro europeu
Mais de 100 representantes da sociedade civil adotaram o seu contributo para a
Cimeira de chefes de Estado da UE e dos Balcãs Ocidentais em Sófia, em 15 de
maio.
Os participantes na conferência de alto nível estão convictos de que o alargamento da UE, e
em particular a difusão dos seus valores democráticos e normas jurídicas na região dos
Balcãs Ocidentais, foi do interesse dos respetivos países e da UE. Promover os valores da UE
na região garante a segurança e a estabilidade e reforça o desenvolvimento económico e
social, a democracia e o Estado de direito nesses países, o que, por seu turno, se traduz em
estabilidade e segurança na UE.

«O futuro da região é um futuro europeu», sublinhou o presidente do CESE, Luca
Jahier, na sua intervenção na conferência. «Estou convencido de que não existe outra alternativa para a UE e para os
países dos Balcãs Ocidentais senão dar passos firmes, transformadores e sustentáveis rumo à plena adesão».
«Acredito verdadeiramente que é do interesse não apenas dos países dos Balcãs Ocidentais e dos seus cidadãos, mas
também de todos nós na UE, integrar esta região na nossa União comum, o mais rapidamente possível», afirmou
Dilyana Slavova, presidente da Secção Especializada de Relações Externas do CESE, na abertura da conferência.
A vice-primeira-ministra responsável pela Reforma Judicial e ministra dos Negócios Estrangeiros da Bulgária, Ekaterina Zaharieva,
sublinhou igualmente a necessidade de envolver a sociedade civil: «Os parceiros sociais desempenham um papel importante no
desenvolvimento socioeconómico e na coesão dos Balcãs Ocidentais» , manifestando ainda o desejo de ver dois países dos Balcãs
Ocidentais tornarem-se membros da UE até 2025.
Os representantes das organizações da sociedade civil concentraram-se particularmente nos direitos e na capacitação dos
grupos vulneráveis na região.(sg)

Comércio, investimento, segurança social e solidariedade – temas principais da
16.ª Mesa-Redonda UE-China
«O contributo da sociedade civil enriquece a parceria multifacetada entre a União Europeia
e a República Popular da China, conduzindo a relações internacionais mais estreitas»,
afirmaram o presidente do CESE, Luca Jahier , e o vice-presidente do Conselho
Económico e Social da China, Yang Chongui, durante a 16.ª mesa-redonda entre
as respetivas instituições. Após a 16.ª Mesa-Redonda UE-China, que teve lugar em 28 e
29 de maio, em Varna, na Bulgária, as duas partes publicaram uma declaração conjunta que
sintetiza as conclusões e recomendações principais da reunião.
«A Mesa-Redonda UE-China afirmou-se como um dos eventos bilaterais mais importantes
entre a UE e a China, o que reflete a boa situação geral e a estabilidade das nossas
relações», declarou o presidente do CESE, Luca Jahier , acrescentando que, enquanto
importantes parceiros económicos, políticos e estratégicos, a UE e a China devem prosseguir a sua cooperação em cada vez mais
domínios.
A 16.ª mesa-redonda centrou-se em temas relacionados com a segurança social, os mecanismos de solidariedade social e as relações
comerciais e de investimento entre a UE e a China.
Após a mesa-redonda, realizou-se uma reunião tripartida sobre o Ano do Turismo UE-China 2018, que contou com a participação do
ministério do Turismo da Bulgária e do Conselho Económico e Social búlgaro. O Ano do Turismo visa promover destinos menos
conhecidos, proporcionar oportunidades para reforçar a cooperação económica e melhorar as ligações aéreas e a concessão de vistos
entre a UE e a China. (ia)

Acordo de associação UE-Mercosul só é possível se for benéfico para ambas as
partes
Acordo não deve sacrificar nenhum setor, região ou país, frisa o Comité
Económico e Social Europeu
A União Europeia é a maior economia mundial e o Mercosul a sexta. Ambos podem sair a
ganhar com a assinatura de um acordo de associação, afirma o Comité Económico e Social
Europeu no seu Parecer – Rumo a um acordo de associação UE-Mercosul, adotado na
reunião plenária de 24 de maio. A UE teria assim acesso a um mercado de cerca de
300 milhões de habitantes e o Mercosul poderia diversificar as suas economias e
acrescentar valor às suas exportações, além de aceder a um mercado de 500 milhões de
pessoas. Tendo em conta o território, a população e as atuais trocas comerciais num valor
superior a 84 mil milhões de euros por ano, a celebração de um acordo de associação
entre a UE e o Mercosul reforçaria o papel dos dois blocos no panorama
internacional e criaria um vasto espaço de integração económica com efeitos benéficos para ambas as partes e
externalidades positivas, inclusivamente para o resto da América Latina. No entanto, está fora de questão assinar um acordo de
associação que não assente em boas bases, alerta o CESE.
«O CESE insta as partes envolvidas na negociação e, em particular, a UE, a terem em consideração os elevados custos
políticos e económicos da não conclusão de um acordo ou da conclusão de um acordo desequilibrado entre as partes»,
declarou Josep Puxeu Rocamora, relator do parecer do CESE. O acordo de associação constituiria um acordo estratégico global
celebrado com o objetivo de proporcionar benefícios a longo prazo a todos os agentes económicos e sociais de ambas as partes no

domínio do desenvolvimento, da segurança, da migração e dos desafios ambientais.
«O acordo de associação teria de incluir uma dimensão social, laboral e ambiental transversal a todos os capítulos »,
sublinhou Mário Soares, correlator do parecer do CESE. «Essa dimensão deverá garantir que as relações económicas correspondem
aos objetivos sociais e ambientais acordados e às convenções da OIT que regulam o desenvolvimento sustentável». (sg)

A União Europeia não pode esquecer os seus valores ao desenvolver a
inteligência artificial, advertem os responsáveis políticos da UE
Na primeira cimeira das partes interessadas sobre a inteligência artificial, organizada pelo
Comité Económico e Social Europeu (CESE) e pela Comissão Europeia, em 18 de junho, em
Bruxelas, salientou-se que a UE terá de garantir que a inteligência artificial é segura,
imparcial e conforme com os valores europeus.
«A inteligência artificial é uma tecnologia que não tem necessariamente de nos ultrapassar
e assoberbar», afirmou Catelijne Muller, presidente do Grupo de Estudo para a
Inteligência Artificial, do CESE, acrescentando que a inteligência artificial deve estar sempre
subjugada ao controlo do ser humano.
Mariya Gabriel, comissária da Economia e Sociedade Digitais, falou sobre os esforços da
Comissão para lançar uma ação coordenada no domínio da inteligência artificial, apelidandoa de «grande prioridade política». A Comissão pretende angariar 20 mil milhões de euros em investimento público e privado para a
inteligência artificial até 2020 e 20 mil milhões de euros anualmente ao longo da década seguinte.
Mady Delvaux, relatora do Parlamento Europeu sobre a inteligência artificial, chamou a atenção para o desafio da acessibilidade,
declarando que a Europa tem de partilhar devidamente a riqueza gerada pela inteligência artificial.
A inteligência artificial é uma das principais prioridades políticas da atual presidência do CESE. Tal como salientou Ariane Rodert,
presidente da Secção Especializada do Mercado Único, Produção e Consumo, o CESE está a elaborar dois pareceres sobre o tema da
inteligência artificial. (ia)

Terceira edição do Dia Europeu das Empresas da Economia Social: é hora de
reconhecer e desenvolver o setor
«Num momento em que a UE enfrenta grandes desafios, as empresas da economia social
são chamadas a dar corpo aos valores europeus», declarou Ariane Rodert, membro do
Comité Económico e Social Europeu (CESE), na abertura da terceira edição do Dia Europeu
das Empresas da Economia Social. O evento, que se realizou em 4 de junho, na sede do
CESE, em Bruxelas, procurou formas de desenvolver a economia social e foi palco da
apresentação de empresários sociais inovadores.
Atualmente, o setor da economia social proporciona emprego remunerado a 6,3% da
população ativa, o que equivale a 13,6 milhões de postos de trabalho na União Europeia. Os
empresários sociais e responsáveis políticos sublinham que chegou o momento de o setor
crescer.
Os oradores sublinharam que, na Europa, o potencial de desenvolvimento económico e social da economia social é amiúde
subestimado e chamaram a atenção para o papel que as empresas da economia social poderão desempenhar a nível internacional,
mormente nas regiões com níveis muito elevados de desemprego, como os Balcãs, ou nos países africanos.
O evento foi enriquecido com quatro exemplos de empresas inovadoras e bem-sucedidas do setor da economia social, que
demonstraram que é possível crescer neste setor, e três ateliês participativos, consagrados à igualdade de género nas empresas da
economia social, ao papel dos agrupamentos de empresas e às possibilidades de crescimento do setor.
Os responsáveis políticos da UE concordaram que é chegado o momento de a economia social se desenvolver, mas insistiram que
importa não perder de vista os seus verdadeiros fundamentos: a cooperação e a solidariedade. (ia)

Nona edição das Jornadas da Sociedade Civil do CESE: A era digital precisa de
competências humanas e de um enquadramento jurídico adequado
Cidadania, democracia e cultura numa Europa digital foi o lema das Jornadas da
Sociedade Civil 2018, organizadas pelo Grupo de Ligação com as Organizações e
Redes Europeias da Sociedade Civil no Comité Económico e Social Europeu (CESE),
em Bruxelas, em 24 e 25 de maio.
A grande rapidez das mudanças na era digital terá alguns efeitos disruptivos, mas a longo
prazo as pessoas trabalharão menos e de forma diferente, com um maior bem-estar
subjetivo, afirmou Andrea Renda, responsável pela cátedra de Inovação Digital no Colégio
da Europa, no seu discurso de apresentação. Ray Pinto, diretor de políticas da
DIGITALEUROPE, alertou para o facto de faltarem cerca de meio milhão de peritos na
Europa. Além disso, os EUA e a China registam um enorme aumento do número de patentes
de inteligência artificial, ao passo que a Europa está a perder terreno. Estes dois países
absorvem 83% do investimento externo em inteligência artificial.
Em seis ateliês, os participantes debateram a cohabitação digital na Europa do futuro, e concluíram os debates com a adoção de sete
recomendações-chave:
criar sinergias entre a educação e a cultura nos domínios da expressão cultural e da cidadania em todos os contextos
educativos e numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida;
apoiar as organizações da sociedade civil tendo em vista uma maior aproximação dos cidadãos, a fim de promover e pôr em
prática a igualdade, a inclusividade e a participação na vida cívica, incluindo em linha;
reforçar o controlo e a supervisão da vigilância; envolver a sociedade civil nos mecanismos de supervisão da vigilância;
recorrer com mais frequência, a nível local, a instrumentos eletrónicos de cocriação e de colaboração coletiva, para aumentar o
envolvimento dos cidadãos;
colocar a acessibilidade na mesma via da segurança e da proteção de dados, o que deve ser um aspeto fundamental dos
produtos e serviços das TIC;
a inteligência artificial pode e deve aumentar as possibilidades dos trabalhadores, em vez de os substituir;
apoiar e promover uma carta dos direitos digitais fundamentais da UE. (sma)

Benefícios económicos a nível regional da transição energética frequentemente
esquecidos
Em 31 de maio, o Comité Económico e Social Europeu (CESE) realizou uma audição sobre a
transição energética nas regiões da Europa para pôr em evidência os benefícios económicos
a nível regional da transição para um aprovisionamento energético descentralizado e
hipocarbónico, um tema, em grande medida, por explorar, não obstante a dimensão
marcadamente regional desta transição.
A transição para as energias limpas e renováveis pode revelar-se particularmente benéfica
para as regiões menos prósperas, reduzindo assim as desigualdades entre diferentes zonas
da Europa e assegurando uma melhor coesão social e regional em toda a UE. A energia
produzida localmente pelos cidadãos também contribui para a redução da pobreza
energética.
Isso mesmo foi demonstrado por dois exemplos de iniciativas de sucesso apresentados na audição. O primeiro, tratou-se de um
projeto executado no município alemão de Treuenbrietzen, que atingiu o objetivo de assegurar o aprovisionamento descentralizado e
independente de energia limpa à comunidade, até então desprovida de um abastecimento energético adequado.
O outro projeto de sucesso em matéria de transição energética foi levado a cabo pelo município de Turosn Koscielna, na Polónia
oriental, uma das regiões mais pobres da UE, e resultou numa redução drástica das emissões de CO2 e numa poupança anual de
95 mil euros.
Os resultados da audição contribuirão para o parecer do CESE – Impacto de uma nova estrutura de aprovisionamento energético sem
emissões de carbono, descentralizada e digitalizada no emprego e nas economias regionais, que será apresentado na reunião plenária
do CESE de julho, na presença do vice-presidente da Comissão Europeia Maroš Šefčovič. (ll)

Proposta orçamental da Comissão Europeia carece de ambição política
A proposta da Comissão para o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2027 da
UE é demasiado tímida e carece de ambição política – eis uma das principais
conclusões de uma conferência que o CESE organizou sobre este tema. Seria
desejável concluir rapidamente um acordo sobre um orçamento a longo prazo
adequado e devidamente revisto.
Os participantes na conferência do CESE reconheceram as restrições a que o próximo QFP
está sujeito e louvaram os numerosos aspetos positivos da proposta da Comissão. Porém,
também se mostraram consternados com o fosso crescente entre os anseios e as
expectativas dos cidadãos e a escassez dos poderes institucionais e dos recursos financeiros
atualmente afetados à UE. A proposta da Comissão não conseguiu dar uma resposta
adequada a este problema, daí a necessidade de a rever.
Stefano Palmieri, presidente da Secção ECO do CESE, instou os líderes europeus, em consonância com o Parlamento Europeu, a
elevar o atual limite máximo de despesa da UE para 1,3% do RNB .
Em debate estiveram não só a dimensão mas também a estrutura, a distribuição e o instrumentário do orçamento proposto – as
posições divergiram nestes domínios.

Embora os oradores tenham, de um modo geral, aprovado a adição de novas prioridades políticas, preconizaram uma avaliação
aprofundada da adequação e eficácia dos novos instrumentos políticos.
As novas prioridades não devem prejudicar a canalização de recursos financeiros para as prioridades de longa data, como a política
de coesão e a política agrícola comum, independentemente da necessidade de proceder a uma reforma adequada destas
políticas.
O reforço da condicionalidade para acesso a financiamento da UE e a previsão de novos instrumentos em prol de uma UEM estável
granjearam a aprovação dos participantes. Em contrapartida, a ambição e a eficácia dos instrumentos propostos suscitaram dúvidas,
salientando-se a necessidade de obter informações mais pormenorizadas.
Por último, os oradores concordaram que seria da maior importância chegar a um acordo sobre o QFP antes do Conselho Europeu
informal, em Sibiu (Roménia), e das eleições europeias de 2019.
As conclusões da conferência contribuirão para um parecer do CESE, cujo debate está previsto para a plenária do CESE de setembro
de 2018. (jk)

Notícias dos grupos
Estudo sobre a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais
Pelo Grupo dos Trabalhadores do CESE
Estudo realizado pelo Comité Económico e Social Europeu a pedido do Grupo dos
Trabalhadores.
O Pilar Europeu dos Direitos Sociais poderá garantir aos cidadãos novos direitos , tão
necessários após anos de crise e austeridade. Mas em que ponto se encontra a
implementação deste pilar social? Já está a produzir resultados? Qual o caminho a seguir?
A União Europeia precisa de uma dimensão social forte para contrabalançar a perspetiva
económica dominante, e estes fatores sociais fundamentais estão inscritos nos princípios do
pilar. A perceção global do pilar é positiva, embora haja preocupações quanto à sua
natureza não vinculativa e, sobretudo, ao seu financiamento, para o qual serão decisivos
os recursos afetados no Quadro Financeiro Plurianual .
O estudo conclui que o pilar já teve um impacto significativo no Semestre Europeu de
2018 e que a publicação do painel de indicadores sociais constitui um passo positivo,
apesar de ainda necessitar de algumas melhorias.
Nas suas recomendações, o estudo sublinha que cumpre garantir salários mínimos
dignos, e, ainda mais importante, um salário de subsistência, que assegure que os
trabalhadores podem efetivamente viver com o seu vencimento. Os autores propõem que a
taxa de risco de pobreza sirva de referência para determinar o salário de subsistência,
adaptando-o depois às situações nacionais específicas. (pr)
Para consultar o estudo, clicar aqui.

«Em Defesa da Diversidade»
pelo Grupo Diversidade Europa do CESE
Visitei Auschwitz-Birkenau várias vezes, e em todas fiquei impressionado com o horror e a
desumanidade que os seres humanos podem infligir aos seus semelhantes. Mas há também
outros sentimentos que mudam em cada visita. Talvez fosse de prever – e, na verdade, de
esperar – que a visita da Presidência alargada do CESE aos campos de concentração, em 12
de junho, nos fizesse refletir, não só sobre o passado, mas também muito sobre o presente
e o futuro.
Atualmente, a Europa vê-se ameaçada pela presença populista e nacionalista. Basta pensar
nas recentes eleições na Hungria, em Itália, na Áustria, na Alemanha e na Eslovénia. Nos
Estados-Membros da UE, o voto populista aumentou, passando de uma média de 8,5% em
2000 para mais de 24% no seu pico atual. Não há dúvida de que, para contrariar esta tendência crescente, é necessário destacar a
UE e os seus valores. Porém, a UE ao nível institucional não tem todas as respostas. A sociedade civil organizada e os cidadãos
europeus também devem intensificar a sua ação, estabelecendo contactos e dialogando com os que se sentem atraídos pelo
extremismo, ajudando, assim, a reequilibrar os nossos sistemas políticos e sociedades.
No Grupo Diversidade Europa, levamos muito a sério este papel. É nossa responsabilidade, e, através dos conhecimentos
especializados e da criatividade do nosso Grupo, continuaremos a contribuir para uma Europa sustentável e pacífica, equilibrando o
progresso socioeconómico com a redução da pobreza e o respeito pelo ambiente. Serão os nossos agricultores, ambientalistas, PME,
profissionais liberais, consumidores, organizações que representam as pessoas com deficiência e as pessoas idosas, etc., que
«falarão» com os cidadãos europeus e em nome destes. Fá-lo-ão através do trabalho quotidiano no Comité, mas também
contribuindo ativamente para o projeto de roteiro do CESE «From Krakόw to Sibiu and beyond» [«De Cracóvia a Sibiu e mais além»],
que pretende definir a visão da sociedade civil da Europa de amanhã. Sem esquecer a conferência do nosso Grupo, em outubro, na
Áustria, sobre o tema «Podem o progresso económico e a estabilidade social curar o euroceticismo?» Acima de tudo, a Europa
representa o respeito mútuo e a defesa da diversidade. Uma diversidade que começa no nosso próprio Grupo – o Grupo Diversidade
Europa.
Arno Metzler

Presidente do Grupo Diversidade Europa (Grupo III)

O futuro da Europa – perspetivas dos empregadores
pelo Grupo dos Empregadores do CESE
Mais coerente, mais unida e menos burocrática – é assim que os empregadores
veem a Europa do futuro. A comunidade empresarial continua a apoiar
firmemente a Europa e pretende desempenhar um papel ativo na definição do
futuro da UE. Os participantes na conferência sobre «O futuro da União Europeia –
perspetivas dos empregadores», realizada em 21 de junho de 2018 em Madrid,
Espanha, destacaram exemplos concretos de lacunas na UE e identificaram
soluções para o futuro.
Se esquecermos os valores europeus, perderemos a UE – afirmou José Vicente González,
vice-presidente da Confederação Espanhola das Organizações Empresariais (CEOE), no seu
discurso de abertura. O futuro da Europa deve ser considerado no contexto mundial. Há que enfrentar desafios geopolíticos, como a
atual política dos EUA ou os fluxos migratórios.
A União Europeia atravessa crise após crise, especialmente hoje, num momento em que se assiste a uma mudança radical na ordem
mundial que conhecemos, temos de permanecer unidos e agir com ambição e coragem. Os empregadores são uma solução, e não
um problema – afirmou Jacek Krawczyk, presidente do Grupo dos Empregadores. Não devemos ter medo de continuar a construir uma
Europa unida, ou de agir de forma unitária e solidária. Nem devemos ter medo de enunciar, alto e bom som, as necessidades das
empresas para funcionarem.
O debate centrou-se em dois aspetos do futuro da UE – o mercado interno e a União Económica e Monetária. O excesso de
regulamentação continua a ser um problema para as empresas europeias. Em muitos setores, a digitalização em curso exige
alterações significativas do modelo de negócios para salvaguardar a competitividade. Os participantes no painel sobre a União
Económica e Monetária concordaram que as reformas da UEM lançadas após a crise constituem um passo na direção certa, mas
progridem a um ritmo demasiado lento e não são suficientemente ambiciosas.
Os membros do Grupo dos Empregadores tiveram igualmente a honra de se encontrar com Ana Pastor, presidente do Congreso de los
Deputados (o Parlamento espanhol), e de lhe apresentar as conclusões da conferência. O evento foi organizado conjuntamente pela
Confederação Espanhola das Organizações Empresariais (CEOE) e pelo Grupo dos Empregadores do Comité Económico e Social
Europeu. (lj)

Em breve no CESE / eventos culturais
Os sessenta anos do CESE ao som de «Songs of Longing»
O evento cultural que marcou e celebrou o 60.º aniversário do CESE foi um espetáculo
artístico absolutamente único e inesquecível, combinando toda uma variedade de
expressões do setor cultural e criativo.
Organizado em cooperação com o Teatro La Monnaie, no âmbito do Ano Europeu do
Património Cultural, e sob a direção artística de Airan Berg, o evento «Songs of Longing»
[Canções de Saudade] apresentou em antevisão algumas partes do projeto comunitário que
se estreará no final de junho.
O espetáculo, uma fusão de três criações interligadas nas áreas da música, da dança e do
teatro, realçou o papel da cultura para o presente e o futuro da Europa e destacou o lema
da União Europeia: «Unidos na diversidade».
Nesse sentido, o espetáculo também combinou os vários elementos que constituem o principal foco de interesse do CESE: a política
social, as questões societais, a economia e a cultura.
Em palco estiveram artistas profissionais tanto emergentes como já estabelecidos, a par de membros das comunidades artísticas que
vivem e trabalham em Bruxelas. Levaram o público numa viagem pelo nosso património cultural tão diverso e mostraram de que
modo este informa a criatividade contemporânea, acalentando esperanças num futuro assente na humanidade comum.
O evento «Songs of Longing», que encheu a sala, realizou-se na quinta-feira, 24 de maio, no Albert Hall de Bruxelas.
Para mais informações, clicar aqui. (ck)
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