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Uma visão para a Europa mais
forte e mais resiliente pós-COVID
A União Europeia deve ser economicamente próspera, socialmente inclusiva e
ambientalmente sustentável. Deve criar condições adequadas para que a sociedade civil
no seu todo possa desenvolver-se e viver em sociedades democráticas e assentes em valores.
O Comité Económico e Social Europeu (CESE) concentrar-se-á em apoiar o contributo ativo dos
intervenientes da sociedade civil para esta visão global da Europa, bem como em colocar à
disposição dos responsáveis políticos conhecimentos especializados valiosos para uma Europa
mais participativa e políticas mais eficazes e mais adaptadas à situação económica, social e cívica
no terreno.
Este mandato continuará a ser marcado pela COVID-19 e, infelizmente, pela incerteza e
por dificuldades económicas e sociais, em que as empresas lutam por sobreviver e muitos
trabalhadores perdem os seus empregos. Até que esteja disponível e seja globalmente aceite uma
vacina, a nossa nova normalidade continuará a ser o distanciamento social, o uso de máscaras, as
reuniões híbridas ou à distância e a interrupção das atividades empresariais.
No contexto atual, devemos mais do que nunca
unir forças, construir uma visão para uma nova
Europa pós-COVID e fazer tudo o que estiver
ao nosso alcance para assegurar que o nosso
Comité dê um contributo importante para a
recuperação e a resiliência futura da Europa.
Este processo é indispensável para reconstruir
um CESE mais unido, eficiente e respeitado.
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Uma Europa
economicamente
próspera
A atual pandemia provocou a pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial e está a agravar
as desigualdades. Acima de tudo, os Estados-Membros, as empresas, os trabalhadores e as
sociedades no seu tudo precisam de apoio para sobreviver, recuperar e reconstruir as suas
economias.
O Plano de Recuperação Next Generation EU deverá disponibilizar os meios financeiros necessários
para atenuar o impacto económico e social negativo da pandemia, mas importa garantir que os
apoios cheguem efetivamente a quem deles precisa, quer se trate dos desempregados ou das
empresas, com destaque para as PME, que se esforçam por sobreviver.
Mas o dinheiro não resolverá por si só a situação atual: a transição para uma economia mais
digital e mais ecológica após a pandemia também deve estar associada a uma recuperação social.
A meta de resgatar 20 milhões de pessoas da pobreza e da exclusão social até 2020 claramente não
foi respeitada, pelo que importa agora redobrar de esforços para a concretizar. As pessoas capazes
de trabalhar devem continuar a fazê-lo, ao passo que as que não são capazes devem beneficiar
da solidariedade social. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais deve nortear a convergência social.

Retoma após a pandemia
Para além de investimentos públicos e privados consideráveis, precisamos de um mercado único
eficiente para sair rapidamente da crise. Os entraves que persistem têm de ser suprimidos e o
fluxo ininterrupto de bens, serviços, capitais, dados e pessoas interfronteiras deve ser assegurado.
Ao mesmo tempo, é igualmente necessário garantir condições equitativas que permitam uma
concorrência leal no mercado único. Durante a pandemia, assistimos a reações nacionais que
pensávamos serem coisa do passado, mas a Comissão reagiu rapidamente criando corredores
verdes para facilitar o fluxo de bens e de pessoas. Na conjuntura atual, importa restaurar a
confiança entre Estados-Membros.
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Precisamos de:
• um plano eficaz de recuperação pós-COVID para assegurar investimentos públicos e privados
e apoio à solvabilidade para a sobrevivência das empresas e do emprego, assim como para
facilitar a transição para uma Europa competitiva,
ecológica e digital;
• uma política industrial moderna que inclua soluções
digitais europeias;
• condições adequadas para a inovação;
• garantias para custos energéticos competitivos;
• projetos pan-europeus e investimentos numa
logística digital e ecológica adequada;
• uma execução adequada e de uma verificação eficaz
do cumprimento das regras em vigor, assim como
de menos burocracia, encargos administrativos
e complexidade no comércio transfronteiras,
particularmente importante para as PME;
• apoio adequado para as zonas rurais e para manter
a produção de alimentos de qualidade na Europa;
• uma união bancária e dos mercados de capitais, sem descurar as características específicas e o
papel vital dos bancos europeus, providenciando fontes de financiamento alternativas para as
empresas, e em especial para as PME, permitindo que os agregados familiares tirem o máximo
partido das suas poupanças e facilitando os investimentos transfronteiras.

As transições digital e ecológica continuam a ser de atualidade e devem ser integradas em
todos os domínios de intervenção. O desenvolvimento sustentável deve tornar-se uma forma
de pensar e constituir a base para uma economia competitiva, sem deixar ninguém para trás.
Os esforços no sentido da retoma não devem resumir-se a meramente repor o que existia antes:
é preciso melhorar as políticas e os métodos de trabalho e aproveitar as vantagens das transições
em curso.
No que toca à fiscalidade, a atual pandemia revela que é mais importante do que nunca que
os Estados-Membros tenham receitas fiscais seguras, para que possam investir nas pessoas e
nas empresas mais necessitadas. Ao mesmo tempo, a carga fiscal na área do euro já é elevada.
Encontrar o equilíbrio certo implica aliviar os encargos administrativos para os cidadãos e as
empresas, intensificar o combate às infrações fiscais e reforçar a cooperação com países que
não são membros da UE. A economia digital tem crescido rapidamente e coloca novos desafios
em termos de fiscalidade. É preciso encontrar soluções mundiais, para assegurar que todas as
empresas paguem a sua justa parte de impostos.
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A dimensão externa da UE
Ao nível mundial, a UE pode ajudar a aproximar as normas internacionais dos valores e dos
interesses europeus. Prevê-se que 85% do futuro crescimento mundial tenha lugar fora da UE.
Dos postos de trabalho na Europa, 35 milhões dependem das exportações e 16 milhões do
investimento estrangeiro.
A pandemia veio expor a vulnerabilidade da UE e a sua
dependência em relação a fornecedores de fora da UE.
O futuro das empresas e do bem-estar da Europa depende em
grande medida da sua capacidade de preservar a abertura
dos mercados, com base num comércio livre e equitativo
e em condições comerciais previsíveis a nível mundial. Um
sistema de comércio multilateral assente em regras, assim
como um ambiente comercial aberto, justo, inclusivo e
previsível, devem continuar a ser um princípio orientador
para a União Europeia. Temos de garantir a autonomia e a
segurança abertas e estratégicas do aprovisionamento da UE,
mesmo em alturas de crise, promovendo uma base industrial
forte e cadeias de abastecimento internacionais resilientes.
A Europa deve proteger as regras de comércio internacionais,
velar por condições de concorrência equitativas e promover
o equilíbrio entre a autonomia estratégica e a abertura ao comércio internacional. A navegação,
por exemplo, é vital para o comércio internacional, já que permite importar e exportar bens
acessíveis a uma escala que seria impossível com outros modos de transporte. Trata-se, por isso,
de um elemento estratégico, graças ao qual a UE pode manter a sua independência geopolítica e
aumentar a sua resiliência económica e industrial, bem como a sua soberania.
Para isso, precisamos de:
• uma política comercial pró-ativa;
• uma nova relação com o Reino Unido;
• uma parceria estreita com os Balcãs Ocidentais;
• uma Parceria Oriental e apoio pós-2020;
• capítulos relativos ao comércio e à sustentabilidade nos novos acordos de comércio livre com
o Vietname e Singapura, bem como um acompanhamento ativo dos acordos de comércio livre
já concluídos;
• um pacto de estabilidade para a África.
O CESE, como parte da sociedade civil mundial, continuará a contribuir ativamente para as
políticas de alargamento e de vizinhança.
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Temos de assegurar que os fundos do plano
de recuperação do Next Generation EU
cheguem a quem deles precisa, quer se trate
dos desempregados ou das empresas, e em especial
das PME, que têm dificuldade em se manterem
viáveis.
Christa Schweng,
presidente do CESE

Uma Europa
socialmente
inclusiva
O progresso económico é indissociável do progresso social. Os 20 princípios do Pilar Europeu
dos Direitos Sociais devem nortear a convergência social e uma retoma equitativa e sustentável.
O plano de ação para a execução do Pilar, que deverá ser publicado em 2021, orientará os esforços
dos Estados-Membros neste domínio.
No contexto da transição para mais ecologização e digitalização, devemos assegurar que
ninguém é deixado para trás e que as políticas sociais deem uma resposta adequada ao
impacto da transição. Além disso, a pandemia trouxe perturbações graves e mudanças rápidas aos
mercados de trabalho. Apesar da elevada taxa de desemprego, que aumentou com a COVID-19,
os empregadores de alguns Estados-Membros continuam a não conseguir encontrar trabalhadores
com as qualificações necessárias para as suas empresas. Ao mesmo tempo, os jovens altamente
qualificados têm dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Adequar o mundo da educação
e da formação às necessidades do mercado de trabalho é um desafio constante.
Políticas ativas adequadas do mercado de trabalho e serviços públicos de emprego
devidamente equipados e capazes de adequar eficazmente a oferta e a procura no mercado
de trabalho através da aprendizagem ao longo da vida podem contribuir para atenuar os
problemas. As políticas de hoje devem ser formuladas com uma visão a muito mais longo prazo.
Salvaguardar o emprego e os rendimentos de todos os trabalhadores é uma prioridade,
a par da atenção e do apoio particulares a prestar aos grupos vulneráveis, como os trabalhadores
atípicos, as crianças em situação de pobreza, as pessoas com deficiência, as pessoas em zonas
marginalizadas e as pessoas oriundas da migração ou de uma minoria étnica.
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Formação
Deve ser prioritário dotar os cidadãos das aptidões necessárias para participar ativamente na
sociedade e num mundo do trabalho em evolução. Precisamos de sistemas de ensino e formação
de ponta, orientados para o futuro e adequados, incluindo sistemas de ensino dual, para:
• equipar os jovens com boas competências básicas que lhes
permitam também adquirir novas competências específicas
e tirar partido de oportunidades futuras; promover a
aprendizagem ao longo da vida para todos, em especial no
contexto da digitalização e da ecologização;
• preservar as antigas competências tradicionais, que são
importantes para manter os ativos e a riqueza que já existem
e ainda funcionam (igualmente pertinentes para a economia
circular), contribuindo ao mesmo tempo para uma distribuição
geográfica favorável do trabalho e do emprego;
• facilitar a (re)inserção no mercado de trabalho, por exemplo,
dando aos desempregados a oportunidade de receber formação
no trabalho e reduzindo ao mesmo tempo os custos laborais
para o empregador.

Migração
As causas profundas da migração, como sejam conflitos, desigualdade e alterações climáticas,
não desaparecerão de um dia para o outro. É por isso que a Europa precisa de uma estratégia
de migração e asilo transparente e adequadamente gerida. O Novo Pacto em Matéria de
Migração e Asilo inclui dez iniciativas legislativas e não legislativas específicas. Proteger as
pessoas que buscam refúgio na UE, cumprir as obrigações do direito internacional e garantir
os direitos e as perspetivas dessas pessoas
e das suas famílias devem ser os princípios
diretores. As organizações da sociedade civil
desempenham um papel crucial na integração
dos migrantes, mas precisam de apoio e de
financiamento adequado. A divulgação das
suas boas práticas ao nível da UE, que pode ser
propiciada pelo CESE, facilita a aprendizagem
mútua entre Estados-Membros.
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Uma União Europeia da Saúde
Um dos principais ensinamentos da crise do coronavírus é que os sistemas de saúde de
praticamente todos os países europeus necessitam de ser reforçados, com a ênfase antes de
mais na prevenção. A cooperação prática entre Estados-Membros no setor da saúde, coordenada
pela Comissão, é um aspeto importante da solidariedade e da
resiliência futura. A cooperação inclui medidas como a aquisição e
o fornecimento de equipamento sanitário e serviços de proteção,
assistência, tratamento e prestação de cuidados, por exemplo no
âmbito do Programa rescUE para a proteção civil. O desenvolvimento
de tratamentos eficazes e de uma vacina contra a COVID-19,
assim como de normas e sistemas de teste coordenados comuns,
deve ter lugar ao nível da UE. As instituições da UE devem dispor
da autoridade necessária para coordenar o aprovisionamento e a
distribuição de equipamentos médicos e de proteção essenciais no
âmbito do mercado único.

Direitos fundamentais e Estado de direito
A União Europeia baseia-se em valores europeus comuns que não são negociáveis em
circunstância alguma: respeito pela dignidade humana e pelos direitos humanos, liberdade,
democracia, igualdade e Estado de direito. Mesmo em tempos de crise, quando se impõem
medidas excecionais e limitadas no tempo, estas não podem ser contrárias ao Estado de direito
nem pôr em perigo a democracia, a separação de poderes ou os direitos fundamentais dos
cidadãos europeus. Tampouco é aceitável que o espaço para as organizações da sociedade civil
esteja a diminuir em alguns Estados-Membros. O Estado de direito é o alicerce do funcionamento
da UE, mas é muito mais do que isso: juntamente com os direitos fundamentais, é o rosto da
UE enquanto modelo de economia social de mercado que
importa defender.
O respeito da diversidade é um dos princípios
fundamentais da UE. Abrange a diversidade de culturas e
características naturais de cada país, mas também vale para
questões de género, deficiência, raça, orientação sexual,
idade, religião e crenças ou qualquer outra característica
pessoal.
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Acredito firmemente que as dimensões económica,
social e ambiental do progresso são indissociáveis.
À medida que a Europa transita para uma economia
verde e digital, temos de assegurar que ninguém
é deixado para trás!
Christa Schweng,
presidente do CESE

Uma Europa
ambientalmente
sustentável
A transformação ecológica, juntamente com a digitalização, será o motor do Plano de
Recuperação da Europa. A transição ecológica ajudará a modernizar a indústria e a criar novos
postos de trabalho de alta qualidade e mais oportunidades de emprego.
Contudo, medidas ambiciosas de proteção do clima equivalem muitas vezes a desafios de
monta para as empresas. Por isso, na atual conjuntura de recessão económica, é essencial
assegurar o máximo apoio para promover a retoma, incentivando ao mesmo tempo a inovação
e o investimento na proteção do clima e do ambiente. As empresas precisam de metas realistas,
de planeamento, segurança e flexibilidade quando são adotadas novas medidas para atenuar as
alterações climáticas, a fim de se manterem competitivas e criarem emprego.
Nos esforços para criar uma economia mais ecológica, as empresas devem ser encaradas
como parte da solução e ser encorajadas a contribuir ativamente para moldar a transição
para uma economia hipocarbónica e eficiente na utilização dos recursos. As empresas devem
nortear-se pelo conceito de «transição justa». Uma empresa sustentável, que dê uma voz
forte aos trabalhadores e em que os direitos à informação e à consulta são garantidos, é um
interveniente vital. Ao dar-se a possibilidade aos trabalhadores, aos sindicatos e aos conselhos
de empresa de participarem ativamente na aplicação das políticas empresariais, norteada pelo
conceito de «empresa sustentável para uma transição justa», proporcionam se perspetivas de
criar bons locais de trabalho e condições de trabalho dignas em ambientes saudáveis e regiões
onde vale a pena viver.
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Colocar as pessoas
no cerne da digitalização
A digitalização e a inteligência artificial (IA) afetam consideravelmente a forma como
vivemos, trabalhamos, aprendemos e interagimos. A transição digital deve ser justa, sustentável
e socialmente aceitável. Precisamos de uma abordagem europeia da digitalização que
esteja centrada no ser humano, e temos de aproveitar as oportunidades proporcionadas pela
digitalização. Ao mesmo tempo, deveríamos
construir um verdadeiro Espaço Europeu
dos Dados, para proteger os nossos dados e
assegurar a privacidade e a autodeterminação.
A soberania tecnológica europeia não deve ser
definida de uma forma que exclua ou entre em
conflito com terceiros, uma vez que precisamos
de cooperação à escala mundial e beneficiamos
dela. A legislação europeia deve acompanhar
o progresso tecnológico, e é vital investir nas
futuras competências e tecnologias.

As empresas têm de ser vistas como parte da solução
na transição para uma economia verde. É essencial
proporcionar o melhor apoio possível para conseguir
a retoma da economia e promover ao mesmo tempo
a inovação e o investimento na proteção do clima
e do ambiente.
Christa Schweng,
presidente do CESE

Conferência sobre
o Futuro da Europa
A Conferência sobre o Futuro da Europa é uma oportunidade única para a sociedade da União
Europeia. As empresas, os trabalhadores, os agricultores, os consumidores e as ONG terão a
oportunidade de influir na elaboração das futuras políticas da UE, o que lhes mostrará que a
UE também lhes diz respeito. Pessoas de origens e classes socioeconómicas diferentes poderão
participar num debate mais estruturado destinado a melhorar o funcionamento da UE.
Apostando na democracia participativa desde a sua fundação em 1958, o CESE tem a oportunidade
de demonstrar o seu valor acrescentado e de agir como facilitador, já que os nossos membros
vêm de organizações que representam todos os setores da sociedade e trabalham no terreno em
todos os Estados-Membros.
A Conferência deve ser aproveitada para desenvolver as diferentes dimensões da criação de
pontes entre:
•
•
•
•

os intervenientes da sociedade civil;
a sociedade civil e os responsáveis políticos;
intervenientes e organizações no terreno;
intervenientes nacionais e da UE.

Os temas principais poderiam incluir, antes de mais, uma visão da Europa que esperamos construir,
o dilema da soberania nacional contra a necessidade de encontrar soluções europeias comuns,
a identidade nacional e a diversidade cultural.
O Comité adotou uma resolução sobre o futuro da Europa já em 2017, em resposta ao Livro Branco
da Comissão publicado nesse ano, o qual apresentara cinco cenários possíveis para a possível
evolução da UE-27 até 2025. Orgulhamo-nos de que a resolução do CESE tenha sido o primeiro
contributo para o debate sobre o futuro da Europa ao nível da UE. Estamos empenhados em dar
um contributo substancial e válido para a Conferência sobre o Futuro da Europa.
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O CESE está empenhado na democracia
participativa desde a sua criação em 1958
e volta agora a ter a oportunidade de
demonstrar o seu valor acrescentado e agir
como facilitador, já que os nossos membros
vêm de organizações que representam todos
os setores da sociedade e estão profundamente
enraizados em todos os Estados-Membros.
Christa Schweng,
presidente do CESE

Comité Económico
e Social Europeu

Restabelecer
a confiança
no interior do CESE
e sanar a reputação
do Comité no
exterior

É fundamental que o CESE restabeleça a sua reputação e reconquiste a confiança e a credibilidade,
tanto a nível externo, junto das outras instituições da UE e do público, e a nível interno, entre
os membros e o pessoal. UM CESE unido, que respeite os mais elevados padrões éticos e
profissionais e que goze da melhor reputação externa deixará os membros e o pessoal
orgulhosos de trabalhar para a nossa instituição.
Empreenderemos imediatamente todos os esforços, medidas e ações necessários, de forma
transparente e coerente, para:
• rever e reforçar o Regimento e o Código de Conduta do CESE, tendo em conta as recomendações
do Parlamento Europeu e do OLAF e os relatórios do provedor de Justiça, a fim de assegurar
condições de trabalho dignas para o pessoal e os membros, incluindo no que diz respeito
à saúde;
• restabelecer a confiança e a coesão entre os três grupos, os membros e o pessoal, colaborando
com espírito de equipa e procurando o consenso.
O papel primacial do Comité é fazer ouvir a voz da sociedade civil organizada a nível europeu.
Para desempenhar essa tarefa, temos de reafirmar a importância de encontrar pontos comuns
entre os três grupos do CESE: não estamos no CESE para apresentar os pontos de vista apenas
dos empregadores, dos trabalhadores ou das ONG. O nosso valor acrescentado reside num
denominador comum, que apresentamos às instituições europeias e aos Estados-Membros,
respeitando sempre os limites que não podemos transpor e que devem ser mutuamente
respeitados por todos os grupos. Não é o interesse individual que confere legitimidade à nossa
instituição, e sim o entendimento partilhado de que vimos de países diferentes, com antecedentes
distintos, e de que a nossa tarefa e o nosso empenho são trabalhar pelo bem comum europeu.
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O CESE é o único elo entre a autoridade política da UE e a sociedade civil organizada. A participação
mais ativa da sociedade civil e dos intervenientes no terreno nos debates ao nível nacional e da UE
traz valor acrescentado para a formulação de políticas e torna-as mais democráticas, eficazes
e adequadas às necessidades dos cidadãos.
Reveremos o nosso principal instrumento, os pareceres, para melhorar a forma como são
elaborados e comunicados às instituições europeias. Uma cooperação estreita com a Comissão
Europeia ainda antes da publicação das suas novas propostas, assim como uma elaboração mais
célere dos pareceres, permitir-nos-á dar a conhecer os nossos pontos de vista atempadamente.
Todos os membros serão convidados a seguir uma abordagem pró ativa e sistemática para o
seguimento dos seus próprios pareceres. Instauraremos um diálogo estruturado com os relatores
do PE e com o Conselho e entabularemos contactos com as partes interessadas pertinentes.
O CESE pode demonstrar, através das suas avaliações das políticas, de que forma a legislação
e os programas da UE estão a ser aplicados no terreno e como são encarados pelas organizações
da sociedade civil dos Estados-Membros. Podemos acompanhar a execução das políticas da UE
e demonstrar se a UE está ou não a cumprir as suas promessas, salientando eventuais estratégias
e procedimentos inadequados e recomendando melhorias.
Além disso, o CESE pode dar um importante contributo como parceiro fiável dos processos do
Semestre Europeu, nos quais pode fazer ouvir as vozes da sociedade civil. Tal permitiria aumentar
a projeção do CESE ao nível nacional.
A simplificação dos procedimentos tirando o máximo partido das possibilidades oferecidas pela
digitalização e aumentando a transparência também deve constar da nossa agenda.
Com base neste programa, o próximo mandato dar-nos-á a oportunidade de ajudar a Europa
a ser economicamente próspera, socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável.
Estamos apostados em superar este desafio.
Juntos, venceremos.

Unidos pelo
futuro da Europa!
#United4FutureEU
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