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Consultas do CESE sobre  
o futuro da Europa

O que é o Livro Branco sobre o Futuro da 
Europa?

Tal como anunciado no discurso sobre o 
estado da União de 2016, o Livro Branco 
sobre o Futuro da Europa é uma iniciativa 
da Comissão Europeia. Este livro branco é 
o contributo da Comissão Europeia para a 
Cimeira de Roma, de 25 de março de 2017, 
que assinalou o sexagésimo aniversário dos 
Tratados de Roma e durante a qual a União 
Europeia (UE) fez o ponto de situação das 
suas realizações nas últimas seis décadas e 
perspetivou o seu futuro.

O presidente da Comissão Europeia apresenta 
os principais desafios e oportunidades que 
esperam a UE nos próximos dez anos. São 
apresentados cinco cenários sobre a forma 
como a União poderia evoluir até 2025, em 
função das suas escolhas para responder a 
esses mesmos desafios e aproveitar essas 
oportunidades:

• cenário 1: assegurar a continuidade,
• cenário 2: restringir-se ao mercado único,
• cenário 3: fazer «mais», quem quiser 

«mais»,
• cenário 4: fazer «menos», com maior 

eficiência,
• cenário 5: fazer muito «mais», todos juntos.

O livro branco foi seguido de documentos de 
reflexão sobre temas como a dimensão social 
da Europa, a globalização, o aprofundamento 
da União Económica e Monetária, o futuro da 
defesa da União e o futuro das finanças da UE.

Os debates em Bruxelas e nos Estados-
Membros deverão culminar na elaboração 
coletiva de «um plano, uma visão e um 
rumo» a propor aos cidadãos tendo em vista 
as eleições para o Parlamento Europeu, que 
se realizarão em junho de 2019. Na verdade, 
o livro branco marca o início de um processo 
relativamente coletivo e descentralizado 
após o qual os europeus decidirão o seu 

Entrega da compilação das consultas nacionais ao presidente da Comissão Europeia pelo presidente do Comité 
Económico e Social Europeu na reunião plenária de 21 de setembro de 2017.
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futuro. Com efeito, para incentivar o debate, 
a Comissão Europeia propõe a organização 
de um conjunto de «debates sobre o futuro 
da Europa» nos parlamentos nacionais, 
nos municípios e nas regiões de toda a 
UE. É necessária a participação do Comité 
Económico e Social Europeu e do Comité das 
Regiões Europeu.

O papel do Comité Económico e Social 
Europeu (CESE)

Em 4 de abril de 2017, Georges Dassis, 
presidente do Comité Económico e Social 
Europeu, recebeu um pedido de parecer 
exploratório de Jean-Claude Juncker, 
presidente da Comissão Europeia. Este último 
solicitava ao CESE que apresentasse as ideias 
e as prioridades da sociedade civil europeia 
para o desenvolvimento futuro da União.

Nessa perspetiva, o CESE escolheu um 
método de consulta original. Em primeiro 
lugar, este método responde à necessidade 
de mobilizar a sociedade civil nos Estados-
Membros, e não tanto os seus representantes 
em Bruxelas. Por outro lado, o CESE pretende 
ver garantida a representação equilibrada 
das várias componentes da sociedade civil 
europeia. Por fim, as consultas orientadas 
por três membros do CESE visam fomentar 
a participação dos intervenientes com base 
num formato adaptado às culturas nacionais 
(ateliês, conferências).

Foram organizadas vinte e sete consultas 
nacionais nos Estados-Membros entre 4 de 
maio e 9 de junho de 2017, tendo participado 
nos debates 1 003 representantes da sociedade 
civil organizada. Em seguida, os relatórios 
dos debates nacionais foram redigidos, 
compilados e divulgados, nomeadamente 
junto do presidente da Comissão Europeia 
e dos deputados presentes na reunião 
interparlamentar de 11 de outubro de 2017, 
que tinha como tema «o futuro da Europa».

A resolução do CESE sobre o «Livro Branco 
da Comissão sobre o Futuro da Europa e 

questões conexas» foi adotada na reunião 
plenária de 6 de julho de 2017.

Todos os documentos estão à disposição da 
sociedade civil e dos cidadãos (http://www.
eesc.europa.eu/fr/policies/in-focus/future-
europe).

As vinte e sete consultas nacionais   

O CESE realizou consultas em 27 Estados-
Membros: Alemanha (DE), Áustria (AT), 
Bélgica (BE), Bulgária (BG), Chipre (CY), Croácia 
(HR), Dinamarca (DK), Espanha (ES), Estónia 
(EE), Finlândia (FI), França (FR), Grécia (EL), 
Hungria (HU), Irlanda (IE), Itália (IT), Letónia 
(LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Malta 
(MT), Países Baixos (NL), Polónia (PL), Portugal 
(PT), República Checa (CZ), Roménia (RO), 
Eslovénia (SI), Eslováquia (SK) e Suécia (SE).

Estas consultas forneceram informações 
tangíveis em resposta às perguntas elaboradas 
pelo CESE.

1. Qual dos cinco cenários descritos no 
livro branco melhor corresponde, em seu 
entender, aos desafios internos e externos 
que a UE enfrenta, e porquê?

A sociedade civil europeia tem um conhe-
cimento empírico dos desafios que a União 
Europeia enfrenta. Embora todos os inter-
venientes concordem, de um modo geral, 
que o método escolhido pela Comissão 
Europeia responde a um desafio de caráter 
existencial, a sociedade civil não manifes-
ta, logo à partida, grande entusiasmo re-
lativamente aos cinco cenários propostos. 
Em muitos Estados Membros, prevalece 
uma postura cautelosa (DE, CY, DK, EE, FI, 
HU, IE, IT, LV, LU, NL, SI, SE). No entanto, três 
cenários despertam simultaneamente o in-
teresse e o debate: fazer «mais», quem qui-
ser «mais» (cenário 3), fazer «menos», com 
maior eficiência (cenário 4) e fazer muito 
«mais», todos juntos (cenário 5). Por outro 
lado, o cenário 1 (assegurar a continuida-
de) e o cenário 2 (restringir-se ao mercado 
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único) suscitam pouco interesse ou não são 
considerados desejáveis (NL, PL). 
 
Mais especificamente, o cenário 3 é bem 
recebido por ser considerado realista ou 
necessário (CY, DK, ES, EE, FI). O cenário 4 
afigura-se interessante (DK, CY, EE), embora não 
pareça, de um modo geral, suficientemente 
coerente para ser considerado de forma séria. 
O cenário 5 é a opção mais debatida, embora 
nem sempre seja considerado realista (BE, BG, 
CY, FI, PL). Este cenário suscita igualmente 
mais entusiasmo (EL, ES, LV, LT, RO) por ser o 
que propõe para a UE a configuração mais 
completa.

2. Seria possível e preferível um outro 
cenário, não referido? Se sim, porquê? 
Como acha que a confiança deve ser 
promovida na União?

Os cenários elaborados pela sociedade civil 
parecem responder às expectativas em ma-
téria de integração europeia. Permitem esta-
belecer, simultaneamente, os princípios e as 
alavancas políticas que estruturariam um ce-
nário alternativo. Por um lado, valores como 
a justiça social, o desenvolvimento de uma 
identidade europeia, o humanismo, a recipro-
cidade (CY, EL, FR, SE) ou a sustentabilidade 
(HR, HU) relembram os princípios subjacentes 
ao projeto europeu. Por outro lado, as alavan-
cas políticas de aprofundamento do mercado 
interno (BG, NL, CZ), da união monetária (BG, 
RO, CZ) e da dimensão social (BG, ES, HU, IT, 
LV, LT, CZ, SK) esboçam um novo cenário.

Paralelamente, muitos intervenientes da 
sociedade civil antecipam as propostas da 
Comissão e apresentam um sexto cenário que 
combinaria as opções propostas (cenários 
4 e 5 na BG, 3 e 4 na HU e LU, cenários 5 e 
3 na PL). Por último, a federalização da UE, 
que raramente é mencionada, deveria ser 
acompanhada de salvaguardas (HR, SI).

No que diz respeito ao reforço da confiança, 
é interessante constatar uma similitude de 

posições entre as sociedades civis alemã e 
grega relativamente à questão dos obstáculos 
existentes à negociação coletiva na Grécia.

3. É necessária uma maior visibilidade e 
uma melhor comunicação sobre a União 
Europeia, e de que forma?

A sociedade civil constata que a UE é 
demasiadas vezes denegrida pelos dirigentes 
políticos nacionais (EL, FI, LU, MT, CZ, PL, SK). O 
aumento da visibilidade implica, em primeiro 
lugar, o aperfeiçoamento da narrativa. Assim, 
uma comunicação baseada num «discurso 
positivo» (FR, IE) poderia ser ilustrada, por 
exemplo, por projetos financiados pela UE 
(DE). Do mesmo modo, o mais importante já 
não é chegar a alguns grupos interessados na 
UE, mas generalizar os esforços dirigidos aos 
cidadãos (AT, FI, FR), ao público jovem (BG, 
CY), nomeadamente ao nível escolar (LT, PL, 
PT) e aos cidadãos mais renitentes (FR).
 
Uma melhor comunicação deverá basear-
se em informação de qualidade e num 
processo de decisão transparente (HR, ES, 
NL), numa comunicação social objetiva 
(CZ), mas também numa comunicação mais 
equilibrada no âmbito da qual a UE reconheça 
as suas insuficiências e lacunas (SE).

Implicitamente, a consulta do CESE é vista 
como um exercício de comunicação sobre 
o futuro da UE. A sociedade civil europeia 
deveria, por outro lado, assumir um papel 
mais significativo neste contexto (EL, HU, IT, 
SI, SE), nomeadamente para aumentar a sua 
visibilidade.

4. Os domínios de política referidos são 
suficientemente exaustivos e ilustrativos? 
Como os classificaria por ordem de 
importância? Há algum domínio central de 
política que não tenha sido mencionado 
ou recebido o destaque devido? Se sim, 
qual, e qual dos cinco cenários se prestaria 
melhor ao seu desenvolvimento?
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A sociedade civil é praticamente unânime 
em dois aspetos. Em primeiro lugar, a 
dimensão social está ausente dos cinco 
cenários propostos (DE, AT, BG, CY, DK, EE, ES, 
FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, CZ, RO, SI, 
SE). Em segundo lugar, o desenvolvimento 
sustentável também é inexistente (HR, 
FR, SI, CZ, NL, LV, IE, HU), apesar de ser um 
compromisso assumido pela UE perante as 
populações e os parceiros internacionais.
 
Os domínios de ação mencionados ilustram 
as preocupações predominantes nos 
Estados-Membros. Assim, a Grécia, a Itália, 
a Letónia, a Lituânia, a República Checa e 
a Roménia mencionam a política externa 
e de segurança comum (PESC) e a paz. Na 
Bulgária, na Finlândia, na Grécia, na Lituânia 
e na Roménia, a sociedade civil refere a União 
Económica e Monetária (UEM). Do mesmo 
modo, a sociedade civil tem uma consciência 
profunda das competências da UE em 
matéria de política comercial na Alemanha, 
na Croácia, na Finlândia e na França.

Por fim, a sociedade civil interpela os 
responsáveis políticos acerca de temáticas 
que possam garantir uma maior coerência 
entre as políticas europeias, nomeadamente 
nos domínios económicos (fiscalidade e 
competitividade, sobretudo industrial) e 
sociais (juventude e investimento social).

5. No que toca à via a seguir, como devem 
ser estruturados os debates sobre o futuro 
da Europa em todos os parlamentos 
nacionais, cidades e regiões da Europa? 
Que papel deve caber à sociedade civil 
organizada na via a seguir, e como?

Para muitas organizações, o caminho a seguir 
é a prossecução das consultas, alargando-as 
aos níveis local, regional, nacional e europeu 
(FR, EL, IE, MT, RO, SU). Além disso, os debates 
tornar-se-iam mais pertinentes se fossem 
sistematicamente associados aos parceiros 
sociais (BE, HU, SK) e aos setores e ramos 
económicos e se fossem mais mediatizados 

(EL). Os parlamentos nacionais têm um papel 
muito importante a desempenhar (BG), assim 
como os conselhos económicos e sociais dos 
Estados-Membros (FR, PT), tal como ilustrado 
pelos trabalhos dos conselhos francês e 
português já dedicados ao futuro da Europa, 
que conduziram a tomadas de posição em 
julho e setembro de 2017.

A sociedade civil organizada europeia 
considera que já desempenha um papel 
de liderança. Como tal, deveria ser 
sistematicamente associada aos debates mais 
importantes sobre o futuro da UE (AT, FI, SI). 
Algumas organizações solicitam igualmente 
trabalhos sobre temas específicos (FR). 
Insistem, por fim, numa maior coordenação 
entre os diferentes elementos da sociedade 
civil e numa melhor comunicação para 
colmatar o défice de informação que os 
cidadãos lamentam (AT, EL).

6. Quais são as suas expectativas 
específicas quanto ao resultado da 
consulta?

A sociedade civil europeia espera que as 
suas recomendações sejam tidas em conta 
pela Comissão Europeia, por exemplo no 
discurso sobre o estado da União (setembro 
de 2017), mas também nos debates nacionais 
posteriores. Alguns participantes exprimem, 
no entanto, dúvidas quanto ao impacto que 
as consultas da sociedade civil terão nas 
decisões europeias (EL). Para esclarecer estas 
dúvidas, a Comissão é convidada a explicar 
«de forma clara» que seguimento pretende 
dar aos resultados da consulta lançada pelo 
CESE (IE).

Manifesta-se na generalidade das respostas 
uma forte expectativa de que haja decisões 
e ações concretas (DK, FR, LU), baseadas 
em objetivos realistas e viáveis (BE, LU, MT) 
e formuladas com o auxílio de políticas 
cuidadosamente ponderadas (NL), entre as 
quais figuram, em primeiro plano, a União 
Económica e Monetária, o pilar dos direitos 
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sociais e o emprego (LT, PL, PT). Noutros 
países, a reafirmação do projeto europeu 
depende do bem-estar das populações (EL) e 
de uma comunicação simplificada.

7. Como capacitar melhor os cidadãos 
para influenciar o futuro da Europa?

Os cidadãos podem estar mais envolvidos do 
que estão atualmente. A grande maioria dos 
países (DE, HR, CY, FI, FR, EL, LV, MT, CZ) considera 
fundamental uma maior participação dos 
cidadãos. O envolvimento dos jovens afigura-
se particularmente necessário. Além disso, 
a participação dos cidadãos deveria ser 
concertada pela sociedade civil, à qual seria 
confiada a organização de debates públicos 
aos níveis nacional, regional ou local (BE, FR, 
LT, LU, PL).

As recomendações abordam igualmente 
a necessidade de aplicar integralmente o 
artigo 11.º, n.º 2, do Tratado da União Europeia 
(TUE)1. A longo prazo, afigura-se igualmente 
oportuno pôr em prática uma ação educativa 
sobre a UE.
 
Por fim, é evocada a dimensão institucional 
da UE. Além da transparência necessária 
que é encarada pelos cidadãos como uma 
garantia democrática, as questões incidem 
muitas vezes na capacidade de a UE realizar 
ações descentralizadas para explicar debates 
importantes, por exemplo sobre o futuro da 
Europa.

Conclusões das consultas

As consultas nacionais contribuíram para 
os debates e a resolução do CESE. Além 
disso, as consultas revelaram vários aspetos 
interessantes que devem ser tidos em conta:

• O interesse ou a rejeição que os cenários 
suscitam não correspondem a uma 
cartografia que oponha os Estados-
Membros do Norte, do Sul, do Leste ou 
do Oeste.

• Por toda a UE, as redes de organizações 
utilizaram o tema para dialogar e para 
propor até um sexto cenário.

• Está implícito um sexto cenário, 
nomeadamente nas respostas às 
perguntas n.os 4 e 6.

 

 1 Artigo 11.º, n.º 2: «As instituições estabelecem um diálogo aberto, transparente e regular com as associações 
representativas e com a sociedade civil.»
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RESOLUÇÃO   
Livro Branco da Comissão sobre o Futuro da Europa e questões conexas

_____________

 
Rumo a um sentido de missão comum

Perspetiva do CESE sobre o futuro da Europa2

1. A sociedade e os cidadãos europeus querem uma UE credível, legítima e resiliente. Há mais de 
uma década que a UE vem sendo confrontada por crises políticas, económicas e sociais, que 
deram azo a uma atitude pessimista e a um sentimento de incerteza entre os cidadãos. A UE 
necessita de estratégias globais para promover o bem-estar dos seus cidadãos, investimentos 
significativos e sustentáveis, a criatividade e o empreendedorismo, bem como para responder 
ao crescente fosso entre ricos e pobres e à desigualdade na repartição da riqueza. A atual 
recuperação económica não deve, em circunstância alguma, constituir um pretexto para 
manter uma atitude passiva. Pelo contrário, o CESE insiste em que seja encontrada uma via 
ponderada e coesa para o futuro, a fim de reforçar a confiança, e que a ênfase seja colocada em 
resultados tangíveis para os cidadãos e no enorme potencial da Europa.

2. Há que evitar as falsas expectativas. Acima de tudo, o objetivo deve ser uma UE capaz de 
garantir uma verdadeira igualdade de oportunidades para todos. Os fatores económicos, 
sociais e ambientais estão interligados. É essencial criar as condições para que o continente 
possa ajustar-se ao processo de transformação profunda e à concorrência implacável em todo 
o mundo, e moldar efetivamente a globalização de acordo com os valores da UE.

3. Há que acabar com a tendência para «responsabilizar Bruxelas», a que tantos recorreram e 
recorrem ainda. É indispensável um compromisso comum por parte das instituições europeias 
e de um vasto leque de partes interessadas, incluindo os parceiros sociais e as organizações 
da sociedade civil, tanto a nível nacional como da UE. O CESE sublinha que a legitimidade das 
decisões da UE depende, em última instância, da qualidade do processo democrático.

4. O caminho que temos pela frente só poderá conduzir a resultados positivos se for norteado por 
este mesmo sentido de missão comum que exprimia a convicção dos fundadores do projeto 
europeu e se refletiu posteriormente em cada um dos avanços significativos alcançados. A UE 

2 A presente resolução, adotada pelo Comité Económico e Social Europeu na sua reunião plenária de 5 de julho 
de 2017, dá seguimento à solicitação do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, de 4 de abril de 
2017, de que o CESE apresente, com base no Livro Branco sobre o Futuro da Europa, as ideias e as prioridades da 
sociedade civil organizada europeia sobre a futura evolução da UE.
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deve mobilizar os instrumentos legislativos e de orientação, o financiamento e os mecanismos 
de cooperação ao seu dispor para poder avançar em todas as dimensões pretendidas. O Tratado 
de Lisboa indica o caminho.

Os cenários do Livro Branco

5. O CESE não considera que a escolha entre diferentes cenários3 seja um método capaz de 
promover o sentido de missão comum ou que permita definir o rumo a seguir. Em primeiro 
lugar, a Europa não está a começar do zero. Logo, a Comissão deve basear as suas propostas 
numa análise aprofundada da história da União – suas realizações e suas lacunas –, que 
constitui uma fonte valiosa para projetar o futuro. Os compromissos assumidos pelos Estados-
Membros na Declaração de Roma constituem um ponto de partida positivo e saudável4. Em 
segundo lugar, os cinco cenários são dirigidos aos Estados-Membros e centram-se em reformas 
institucionais, pelo que carecem de relevância direta para os cidadãos europeus. Afiguram-se 
também artificiais.

 
6. Na opinião do CESE, o cenário 1, que parece resumir-se à «navegação à vista», não é uma opção. 

O cenário 5 parece atraente para muitas pessoas, mas atualmente não é realista. O cenário 2, 
centrado exclusivamente no mercado único, é demasiado limitado. O cenário 4 requer um 
acordo entre 27 Estados-Membros, que poderá conduzir à paralisação da UE e promover 
tendências centrífugas, comprometendo assim os objetivos e valores da União. No cenário 3, 
os mecanismos de integração diferenciada, como a cooperação reforçada, podem constituir 
instrumentos úteis para superar eventuais bloqueios em domínios específicos e promover 
dinâmicas positivas no processo de integração da UE. No entanto, são instrumentos criados 
para cumprir objetivos estratégicos, mais do que objetivos em si mesmos. Embora devam 
ser recomendados como forma de ultrapassar a paralisia ou os obstáculos à aprovação de 
legislação da UE, o CESE salienta igualmente a necessidade de promover a convergência na 
União e de lutar contra a fragmentação e as divisões. Por conseguinte, qualquer acordo entre 
os países precursores ou catalisadores deve estar sempre aberto aos interessados, e o sentido de 
missão comum deve prevalecer.

Visão do CESE sobre o futuro

A. Metodologia

7. Os temas estratégicos devem inscrever-se numa perspetiva comum, a fim de evitar os riscos de 
uma Europa «à la carte» ou de tendências centrífugas. O CESE recomenda que, no futuro, sejam 
estabelecidas as condições necessárias para uma melhor repartição do poder político a todos 
os níveis. Tudo isto depende, acima de tudo, da vontade política e, como tal, deve ser o tema 
central de um debate genuíno acerca do futuro.

8. A distinção tradicional que contrapõe o nível nacional ao nível europeu tem de desaparecer. O 
facto de enfrentarmos desafios comuns e de as nossas realidades estarem interligadas em todo 
o continente reforça a necessidade de definir uma missão comum, bem como de reconhecer 

3 Ver Livro Branco sobre o Futuro da Europa, março de 2017.
4 Declaração dos dirigentes de 27 Estados-Membros e do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu e da Comissão 
Europeia, adotada em 25 de março de 2017: http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/03/25-
rome-declaration/.
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a cidadania europeia a par da nacional. As decisões políticas devem incluir e associar todos 
os níveis da sociedade. Os objetivos devem ser partilhados e o impacto das decisões e das 
políticas também deve ser sistematicamente avaliado a nível nacional, regional e local para 
conquistar o apoio dos cidadãos.

9. O Parlamento Europeu (PE) deve participar ativamente na definição do futuro da Europa. Além 
disso, é absolutamente necessário promover a participação dos parlamentos nacionais e a sua 
interação com o PE.

10. Os objetivos principais devem ser acompanhados de um acordo entre os Estados-Membros 
em matéria de:

• metas, instrumentos comuns e prazos; é especialmente necessário apresentar um discurso 
comum que seja coerente e transparente, que tenha visibilidade e que assente na comunicação 
partilhada;

 
• uma desejável reforma do Conselho, garantindo a sua eficácia e transparência, bem como 

uma Comissão independente, tanto em domínios de competência exclusiva como partilhada, 
com a ênfase claramente no método comunitário;

• necessidade de prever mecanismos de consulta metódica de todos os interessados, bem 
como de aplicar corretamente a lei e respeitar o Estado de direito.

B. Políticas

11. Seja qual for o cenário que venha a ser adotado para o futuro da Europa, o CESE quer uma União 
Europeia coesa e coerente. Muitas das atuais políticas inscrevem-se num aprofundamento da 
integração, um processo a longo prazo que o CESE apoia inteiramente. O CESE apresentou muito 
recentemente observações e propostas circunstanciadas para o futuro sobre praticamente 
todas estas políticas.

 
12. O mercado único, em todas as suas dimensões económicas e sociais e no quadro de um 

modelo de desenvolvimento sustentável, é o cimento indispensável da integração europeia 
e deve garantir condições de concorrência verdadeiramente equitativas. Na mesma ordem de 
ideias, a UEM foi encarada como um avanço decisivo. No entanto, não obstante os enormes 
progressos realizados, a sua arquitetura continua frágil. A UEM é o ponto nevrálgico da futura 
evolução da UE, pelo que é essencial aprofundá-la. O CESE é favorável a uma abordagem 
progressiva rumo a uma união política, acompanhada de uma série de medidas e disposições 
macro e microeconómicas, bem como de uma forte dimensão social. A conclusão da UEM 
requer uma verdadeira governação económica, que inclui a gestão do setor financeiro por 
parte da UE, a concretização de reformas ordenadas nos Estados-Membros em causa e a adoção 
de abordagens comuns em matéria de políticas do mercado de trabalho. Esta governação 
melhorada deve reforçar as bases para uma maior convergência e solidariedade em toda a 
área do euro. Os serviços públicos na UE, extremamente competentes, podem ser úteis neste 
processo. A área do euro deve iniciar uma cooperação mais estreita noutros domínios.

13. O CESE salienta igualmente a necessidade de uma governação mais coesa, de uma integração 
mais profunda e de um empenho absoluto dos Estados-Membros nos seguintes domínios:



• uma política industrial europeia coordenada e assente na concorrência leal – e desencorajadora 
da fraude fiscal – que garanta uma abordagem partilhada, e não nacional, com vista a 
melhorar, em toda a Europa, as condições de estímulo à competitividade numa economia 
social de mercado, com a participação e o empenho de todas as partes interessadas em 
diálogos consensuais e em facilitar os (programas de) investimentos e apoiar as PME;

• a promoção da convergência social ascendente, em paralelo com a convergência económica, 
em matéria de emprego e resultados sociais, graças à implementação do pilar europeu dos 
direitos sociais, respeitando as competências nacionais;

• uma União da Energia dotada de governação adequada, que é indispensável para um 
verdadeiro mercado comum e para a segurança energética;

• uma estratégia europeia e um quadro legislativo orientados para o futuro, para lutar contra 
as alterações climáticas com base no Acordo de Paris e como contributo para os acordos 
climáticos internacionais, e promoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
nas políticas da UE;

• um Mercado Único Digital como elemento importante da futura competitividade e da criação 
de emprego de qualidade, antecipando em simultâneo os efeitos da transformação digital 
no emprego e nos mercados de trabalho;

• uma estratégia europeia reforçada em matéria de tecnologia, investigação e inovação;
• uma política comercial (multilateral) que, no quadro de negociações transparentes, deverá 

assegurar mercados abertos e a sustentabilidade social e ambiental, colocando também a 
tónica na necessidade de relações comerciais equitativas para salvaguardar os interesses 
europeus, num mundo em que predominam cada vez mais as tendências protecionistas;

• uma política europeia para os consumidores enquanto política de cidadania.

14. Na opinião do CESE, também as questões sociais e a educação devem ser abordadas de forma 
mais sistemática a nível da UE, a fim de encontrar soluções convincentes. A segurança social e a 
educação estão essencialmente sujeitas ao princípio da subsidiariedade, pelo que se encontram 
abrangidas pelos processos legislativos e de decisão nacionais, que incluem, frequentemente, 
a participação ativa dos parceiros sociais. Importa aplicar melhor as competências partilhadas 
entre a UE e os Estados-Membros em matéria de assuntos sociais. Face ao aumento das tensões 
no mercado de trabalho, que decorrem da revolução digital, de deficiências estruturais nos 
mercados de trabalho e da globalização, o CESE apela para um compromisso visível a nível 
europeu no sentido de fomentar maior convergência de certas condições sociais e laborais, 
ajudando igualmente a promover a criação de empregos de qualidade, a mobilidade justa e a 
participação positiva dos cidadãos. É necessária ênfase especial na juventude e no desemprego 
dos jovens. O papel dos parceiros sociais e da sociedade civil em geral, bem como o diálogo 
social, são muito importantes.

15. É necessária maior convergência económica e social na UE. Contudo, há que ter em conta as 
diferenças entre as economias, as culturas e as tradições nacionais dos sistemas sociais. O CESE 
salienta que a UE não deve ser espetadora, mas sim assumir responsabilidades bem precisas. 
É necessário realizar verdadeiros debates entre os parceiros sociais (e outros interessados) 
antes de poder definir a via comum para o futuro. Além disso, o CESE assinala que é muito 
importante que as diretivas da UE no domínio social sejam efetivamente aplicadas pelos 
Estados-Membros.

16. A educação também está sujeita ao princípio da subsidiariedade. No entanto, é incontestável 
que o futuro económico e social da Europa e a participação dos cidadãos estão estreitamente 
ligados à atualização dos sistemas de ensino e formação a todos os níveis. O futuro das gerações 
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mais novas depende em grande medida da educação. As competências são fundamentais 
tanto para os jovens como para as gerações mais velhas. A UE deve, por conseguinte, assumir 
um papel ativo no processo de modernização que está em curso. A educação tem também 
um papel importante a desempenhar para comunicar a Europa: o CESE salienta a necessidade 
de dispor de informações e ensino adequados sobre a UE nas escolas primárias e secundárias, 
inclusive sobre os valores e a cidadania da Europa.

  
17. Cumpre restabelecer a livre circulação de pessoas no espaço Schengen. Tal significa, por 

definição, que há que controlar as fronteiras comuns de forma mais eficaz. Em paralelo, importa 
combater o aumento deplorável do terrorismo internacional (responsável por assassinatos, 
mas também pela cibercriminalidade), uma das principais causas da insegurança pública. A 
cooperação entre forças policiais e autoridades judiciais é mais necessária do que nunca.

18. Estes domínios estão diretamente relacionados com a política externa e com o problema grave 
que representam os Estados frágeis e as guerras civis na vizinhança da Europa, bem como com 
os consequentes fluxos migratórios que estão atualmente a eclipsar todos os outros temas 
europeus. O CESE é claramente a favor de uma política comum de migração que conceda 
proteção aos refugiados nos termos do direito internacional, de um sistema comum de asilo, da 
adoção de medidas com vista a combater a migração ilegal e o tráfico de seres humanos e da 
promoção de vias legais para entrar na UE. No mesmo contexto, a UE deve estabelecer parcerias 
adequadas com os países vizinhos e deve, em especial, relançar uma verdadeira política euro-
mediterrânica.

19. A Europa enfrenta o desafio de cuidar dos seus próprios assuntos mais do que alguma vez 
desde 1945. Tanto as relações no âmbito da OTAN e com os Estados Unidos como uma gestão 
comum europeia eficaz dos problemas que se colocam nos países vizinhos da União Europeia 
exigem com urgência um aprofundamento da política externa e de segurança comum da UE, 
da qual dependerá necessariamente a eficácia da segurança interna e externa.

_____________
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