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1. Introdução 

 

1.1 Tanto a pandemia como a guerra na Ucrânia demonstraram que é fundamental que a União 

Europeia (UE) esteja bem preparada para fazer face a acontecimentos inesperados. Esta situação 

veio salientar o papel das atividades de prospetiva na identificação de eventuais sinais fracos e 

na elaboração de diferentes cenários, estabelecendo as bases para os decisores políticos, os 

parceiros sociais e outros intervenientes da sociedade civil da UE reforçarem a resiliência, 

enfrentarem os riscos e aproveitarem as oportunidades. O Comité Económico e Social Europeu 

(CESE) insta para que as atividades de prospetiva estratégica concedam um destaque muito 

maior às evoluções geopolíticas, não só na Europa, mas também noutros continentes1, 

nomeadamente as suas implicações em termos de segurança, comércio, refugiados e a respetiva 

integração nas sociedades de acolhimento. 

 

1.2 A pandemia e a guerra, mais uma vez, também vieram chamar a atenção para a força e a 

importância da sociedade civil e das suas instituições no combate às consequências das crises e 

no apoio às populações. O CESE exorta, por conseguinte, a Comissão a reconhecer de forma 

mais significativa a importância da sociedade civil e das suas instituições, atribuindo-lhes um 

lugar de destaque nas políticas da UE. 

 

1.3 A força da UE a nível mundial resulta dos seus valores comuns, assentes na democracia, no 

Estado de direito e no modelo socioeconómico que defende. Os choques sucessivos demonstram 

a importância de construir uma economia europeia mais resiliente e de atenuar os efeitos 

secundários de diversas crises (inflação, subida dos preços e escassez de oferta de energia e de 

matérias-primas, perturbações nas cadeias de abastecimento). A Europa tem de reduzir as 

dependências e a exposição a fornecedores pouco fiáveis, mas deve, ao mesmo tempo, reforçar 

coligações com parceiros que partilham dos mesmos valores e diversificar as suas fontes de 

abastecimento. 

 

1.4 Além da energia, a Rússia e a Ucrânia têm um peso significativo nas importações da UE de 

metais, que são materiais críticos para várias indústrias estratégicas2. Ambos os países são 

grandes exportadores de vários produtos agrícolas, tais como cereais e oleaginosas. A 

perturbação nas exportações desses países já conduziu a enormes subidas dos preços dos 

produtos de base agrícola a nível mundial, cujas consequências se fazem sentir em especial nos 

países mais pobres do mundo, afetando principalmente as pessoas mais pobres. Neste contexto, 

o CESE reitera o seu apelo para que se acelere o desenvolvimento de uma autonomia estratégica 

e tecnológica da Europa e defende que é necessário limitar a nossa dependência em matéria de 

energia, matérias-primas críticas e alimentos3. 

 

1.5 Para evitar consequências económicas e sociais graves, a política energética da UE tem de ser 

realista e contribuir para a concretização da União da Energia e dos objetivos climáticos, sem 

impor encargos suplementares aos consumidores vulneráveis e aos trabalhadores nem 

                                                      
1

 Parecer INT/958. 

2
 Resolução do CESE – A guerra na Ucrânia e o seu impacto económico, social e ambiental. 

3 
 Ibid. 
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comprometer a competitividade das empresas europeias. A UE tem de envidar esforços para 

alcançar os seus objetivos climáticos ambiciosos, garantindo a estabilidade e a segurança do 

abastecimento energético a um custo comportável para as empresas e os cidadãos. 

 

1.6 As sociedades europeias já foram gravemente afetadas pela pandemia, e esta crise está a gerar 

uma enorme onda de choque que é sentida sobretudo pelos grupos mais vulneráveis das nossas 

sociedades. A solidariedade e a convergência social devem também ser linhas orientadoras para 

as próximas políticas da UE: a resposta à guerra na Ucrânia terá um preço para todos, e há que 

garantir que estes encargos são partilhados de forma justa. A Comissão poderá prosseguir o 

diálogo com os Estados-Membros sobre possíveis instrumentos a longo prazo, ou seja, sistemas 

de resseguro de desemprego, para fazer face aos problemas sistémicos que a atual crise apenas 

veio agravar. Importa igualmente explorar e debater com os parceiros sociais os efeitos do 

instrumento SURE e a possibilidade de continuar a utilizá-lo no futuro. 

 

1.7 O CESE solicita à Comissão que mantenha como prioridade o objetivo de legislar melhor, 

instando para que a Comissão e os legisladores da UE aprofundem e façam avançar de forma 

coerente o sistema da UE para legislar melhor em todos os seus aspetos e utilizem 

metodicamente os instrumentos e as orientações para legislar melhor no quadro dos seus 

trabalhos. Nesse sentido, o CESE incentiva a Comissão a continuar a promover os princípios e 

os instrumentos para legislar melhor em todos os seus serviços. 

 

1.8 Importa adotar o desenvolvimento sustentável como um objetivo global e integral de todas as 

políticas, programas e medidas. Para reforçar a recuperação das crises, a Comissão e os 

Estados-Membros devem identificar e procurar políticas e iniciativas que proporcionem, 

simultaneamente, vantagens económicas, sociais e ambientais, ou seja, que reforcem o ambiente 

empresarial, melhorem as condições de vida e de trabalho e facilitem a transição para uma 

economia circular e com impacto neutro no clima. 

 

1.9 A recuperação e a resiliência da UE face a crises dependem intrinsecamente do crescimento 

sustentável, da convergência social, de um ambiente empresarial favorável e do 

desenvolvimento positivo do emprego e das condições de emprego, em consonância com o 

Pacto Ecológico Europeu, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o respetivo plano de ação, bem 

como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quaisquer medidas políticas adotadas 

devem visar promover a atividade empresarial sustentável, o empreendedorismo e a criação de 

emprego, bem como melhorar as condições de trabalho e de vida. 

 

1.10 Apesar destes problemas urgentes, é fundamental não perder de vista os principais objetivos da 

UE, tais como a efetiva concretização do mercado único, nem as necessidades a longo prazo, 

nomeadamente a neutralidade climática até 2050 e a luta contra a pobreza e a exclusão social, a 

fim de garantir o êxito dos cidadãos e das empresas no futuro. A Comissão deve, pois, continuar 

a promover e a incentivar o investimento na investigação e na inovação, tendo devidamente em 

conta a necessidade crescente de encontrar soluções e reforçar a resiliência contra riscos 

geoeconómicos, sociais, sanitários e ambientais. 

 

1.11 Para alcançar uma posição mais forte na cena mundial há não só que reforçar o mercado interno 

e reduzir as dependências críticas, mas também ter êxito nas exportações. A Comissão deve 
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estudar formas de aumentar a competitividade das empresas europeias em geral e, em particular, 

de facilitar a possibilidade de as empresas da UE conquistarem uma posição mais forte nos 

mercados mundiais de tecnologias, produtos e soluções que responda às megatendências e aos 

desafios mundiais, como as alterações climáticas. Deve também reforçar a capacidade do setor 

da saúde, em termos de melhoria da investigação e das metodologias para gerir a procura 

crescente de cuidados, bem como eventuais pandemias futuras. Tal deve abranger o apoio ao 

desenvolvimento e a promoção internacional de normas por parte das empresas e dos agentes de 

inovação europeus, uma vez que as normas criam mercados. 

 

1.12 Para que a UE possa assumir um papel de maior relevo na cena mundial é necessário que haja 

uma união sólida e esforços conjuntos dos Estados-Membros. A Comissão deve explorar a 

união que se foi consolidando durante as crises e encontrar vias para reforçar a recuperação e a 

competitividade a longo prazo da UE, bem como o bem-estar dos cidadãos, apostando cada vez 

mais na inovação e nas competências e não tanto nos auxílios estatais ou nos entraves ao 

comércio e à cooperação. Nas suas relações com o resto do mundo, a União deve continuar a 

contribuir para a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos humanos. 

 

2. O Pacto Ecológico Europeu 

 

2.1 O CESE apoiou a aplicação do Pacto Ecológico Europeu e salientou a necessidade de que tal se 

processe de forma socialmente justa e em condições que garantam a segurança alimentar e a 

segurança do abastecimento energético na Europa a preços comportáveis. Tal aplica-se, 

nomeadamente, ao pacote Objetivo 55, que afetará setores, empresas, regiões, comunidades e 

indivíduos de forma desigual a nível europeu. O CESE reitera que a participação ativa dos 

parceiros sociais e das organizações pertinentes da sociedade civil é importante tanto na fase de 

planeamento como na fase de execução. É fundamental apoiar os esforços de mobilização dos 

cidadãos e grupos de partes interessadas que se mobilizam para participarem ativamente na 

transição para uma sociedade hipocarbónica. 

 

2.2 O CESE observa que as iniciativas relacionadas com o Pacto Ecológico Europeu têm de ser 

complementares, reforçando-se mutuamente nos domínios do clima, da energia, dos transportes, 

dos edifícios, da indústria, da exploração florestal e dos sistemas alimentares, a fim de permitir 

alcançar uma economia da UE competitiva, justa, circular e com impacto neutro no clima. O 

CESE aponta também para a necessidade de reforçar a complementaridade entre as transições 

ecológica e digital. 

 

2.3 A fim de acompanhar a evolução da transição para um crescimento sustentável do ponto de 

vista económico, social e ambiental, em conformidade com o Pacto Ecológico Europeu, o CESE 

solicita o desenvolvimento de um conjunto de indicadores adequados «além do PIB». É 

necessário conceber um painel de avaliação conciso «além do PIB» e integrá-lo no Painel de 

Avaliação do Pacto Ecológico Europeu e no processo de governação económica europeia. Tal 

painel deve também contribuir para a elaboração de políticas, melhorar a comunicação e 

promover a fixação de objetivos. 

 

2.4 O CESE apoia o objetivo da taxonomia europeia para atividades sustentáveis («taxonomia da 

UE»), ou seja, orientar os investimentos para projetos e atividades sustentáveis. Para o efeito, a 
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Comissão elaborou um conjunto de regras para determinar quais os investimentos que podem 

ser considerados sustentáveis do ponto de vista ambiental (ecológicos). O CESE solicita o 

estabelecimento de uma taxonomia que não só tenha em conta as necessidades da sociedade, 

tais como a segurança do aprovisionamento energético e de matérias-primas e bens essenciais, 

mas também coloque maior ênfase nos aspetos de sustentabilidade social, tais como os direitos 

humanos e laborais, respeitando simultaneamente as competências dos Estados-Membros e a 

diversidade de sistemas de relações laborais, bem como a viabilidade de uma avaliação objetiva 

no contexto do acesso ao financiamento. Desde o início, o CESE tem defendido a ideia de que o 

Pacto Ecológico só pode e poderá ser bem-sucedido se for também um pacto social. 

Relativamente aos aspetos sociais da taxonomia, o CESE está a elaborar o Parecer de iniciativa 

– Taxonomia social – Desafios e oportunidades. A taxonomia deve também ser utilizada no 

contexto da norma para as obrigações verdes europeias. O CESE considera importante alinhar 

as taxonomias a nível internacional no âmbito da plataforma internacional de financiamento 

sustentável. 

 

2.5 A fim de dar resposta às preocupações sociais e laborais do Pacto Ecológico Europeu, o CESE 

convida a Comissão a propor medidas estratégicas suplementares para reforçar a dimensão 

social e laboral do Pacto Ecológico Europeu, acrescentando-lhe metas sociais ambiciosas, em 

consonância com a Declaração do Porto, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e as orientações 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para uma transição justa. Concretamente, o 

CESE solicita que as instituições da UE procedam ao levantamento e à análise dos impactos que 

a transição ecológica terá no emprego e nas competências em diferentes países, regiões e 

setores, incluindo nos subcontratantes e nas cadeias de valor a jusante. O CESE solicita ainda 

que se desenvolvam esforços para garantir que os planos nacionais em matéria de energia e 

clima preveem estratégias para uma transição justa. Além disso, é importante não só antecipar e 

gerir as alterações no mundo do trabalho, nomeadamente através de apoio específico, por 

exemplo reforçando as competências necessárias, garantindo a proteção social e envolvendo 

todos os setores pertinentes da sociedade na orientação da transição, como também apresentar 

propostas adicionais para mobilizar investimentos públicos e privados maciços a fim de apoiar 

as transições e de reforçar significativamente a dimensão e o âmbito do Fundo para uma 

Transição Justa para que possa estar à altura dos desafios. 

 

2.6 O CESE solicita que se garanta um quadro regulamentar da UE que permita às empresas da 

União, incluindo às pequenas e médias empresas (PME), assumir uma posição de liderança nas 

atividades empresariais ecológicas e que, simultaneamente, previna o risco de deslocação da 

produção e crie formas de proteção contra importações com um maior impacto negativo no 

ambiente. Tal aplica-se, em especial, aos setores energívoros. O CESE solicita ainda apoio às 

PME para que possam compreender melhor e gerir mais eficazmente o número cada vez maior 

de requisitos em matéria climática e ambiental que lhes são impostos direta e indiretamente. 

 

2.7 O CESE solicita que se conceda um forte apoio às indústrias em matéria de inovação, para que 

desenvolvam e apliquem tecnologias, materiais, produtos, processos de produção e modelos de 

negócio ecológicos, por exemplo promovendo programas relacionados com o hidrogénio, as 

baterias, os semicondutores, a captura e utilização de carbono e as práticas da economia circular 

em vários domínios, como, por exemplo, no das embalagens. 
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2.8 A fim de reforçar o impacto da UE a nível mundial no que diz respeito à atenuação das 

alterações climáticas, a UE deve proporcionar às suas indústrias condições competitivas para 

tirar partido das oportunidades de exportação resultantes da procura mundial de tecnologias e 

soluções para fazer face às alterações climáticas, aumentando assim o «cunho» ecológico da 

UE.  

 

2.9 As alianças industriais estão a revelar-se um método eficaz para o desenvolvimento de projetos 

industriais de grande escala e transfronteiriços em domínios estratégicos. Tais alianças 

industriais, juntamente com projetos importantes de interesse europeu comum, são 

fundamentais para a recuperação e para a promoção das normas europeias e de tecnologias 

essenciais, em especial nos domínios em que o mercado, por si só, não pode produzir resultados 

ou está a sofrer distorções. 

 

2.10 É necessário reforçar os progressos rumo a uma verdadeira União da Energia, a fim de assegurar 

a transição para um sistema energético acessível, competitivo, seguro e sustentável. Tendo em 

conta os atuais desafios resultantes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Comissão deve 

concentrar-se nas medidas que proporcionem o maior benefício para todo o conjunto de 

objetivos da União da Energia e que contribuam simultaneamente para dar resposta aos desafios 

prementes e aos objetivos a longo prazo. 

 

2.11 A situação na Ucrânia esteve na base da Comunicação sobre a REPowerEU4, à qual, a pedido 

do Conselho Europeu, se seguiram as propostas contidas no plano REPowerEU5, que, se 

corretamente executadas, poderão acelerar significativamente a independência e a 

sustentabilidade energéticas da União Europeia. O objetivo de alcançar a independência em 

relação ao gás e a outros combustíveis fósseis da Rússia exige tanto a diversificação urgente dos 

fornecedores e das fontes de energia como o reforço da solidariedade e a adoção de medidas a 

mais longo prazo que promovam a transição para a neutralidade carbónica, tendo em 

consideração as características dos diferentes Estados-Membros e regiões e as fontes 

alternativas disponíveis. Contudo, para garantir o êxito deste processo, é necessário mobilizar 

investimento privado e público suficiente, utilizando plenamente o Mecanismo de Recuperação 

e Resiliência e os fundos da política de coesão, entre outros. Conforme referido6, a redução da 

procura de gás russo em dois terços até ao final de 2022 será uma tarefa difícil que requer a 

diversificação, por um lado, através do gás natural liquefeito e do biometano, sobretudo a curto 

prazo, e, por outro, através da eficiência energética e da expansão das energias renováveis. 

Devem evitar-se bloqueios infraestruturais que criem limitações futuras a alternativas realistas, e 

os investimentos devem centrar-se, tanto quanto possível, em energias renováveis e 

infraestruturas de apoio. Os parceiros sociais e a sociedade civil têm de participar ativamente 

nestas propostas de políticas para garantir a sua aceitação social, a sua sustentabilidade e o seu 

êxito. Além disso, para aumentar o nível de resposta a crises externas, seria necessária uma 

estrutura permanente de coordenação a nível do Conselho da União Europeia. 

 

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_22_1511. 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_pt. 

6
  TEN/778 – REPowerEU: ação conjunta europeia para uma energia mais segura e mais sustentável a preços mais acessíveis. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_pt
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2.12 O aumento da integração do mercado energético da UE desempenhará um papel importante no 

reforço da acessibilidade económica e da segurança do abastecimento energético, sendo 

necessária, para o efeito, uma capacidade de interligação suficiente7 e a implantação de 

infraestruturas correspondentes, sobretudo em «ilhas» energéticas como a Península Ibérica8. 

Para promover uma vantagem competitiva da UE no domínio das energias renováveis e 

assegurar que a implantação de energias renováveis não põe em risco a segurança do 

abastecimento, importa elaborar um roteiro realista para o desenvolvimento e a implantação de 

infraestruturas de energias renováveis eficientes, incluindo capacidades de armazenamento e 

interligações de transporte suficientes que permitam exportar os excedentes de produção para 

outros Estados-Membros. Os Estados-Membros devem acelerar a concessão de licenças, a fim 

de implantar rapidamente as infraestruturas de energia limpa. 

 

2.13 Para assegurar condições de concorrência equitativas, a UE deve promover a tributação do 

carbono a nível mundial. É necessário desenvolver e simplificar a tributação do carbono de 

modo a refletir o impacto climático de uma forma simétrica e a ter em conta as medidas de 

sequestro de carbono da atmosfera. Além disso, o CESE deve continuar a apoiar o objetivo de 

eliminar gradualmente os subsídios às fontes de energia prejudiciais ao clima e ao ambiente e de 

assegurar, ao mesmo tempo, que a transição para uma economia com impacto neutro no clima 

se processe de forma justa. 

 

2.14 A atual subida dos preços da energia representa uma grande ameaça, tanto em termos de 

aumento da pobreza energética como em termos de perda de competitividade para as empresas 

consumidoras de energia. O CESE solicita ações suscetíveis de atenuar o impacto da subida dos 

preços da energia e de prevenir a pobreza energética, nomeadamente entre as famílias na UE. 

São igualmente necessárias medidas temporárias e bem direcionadas que limitem o impacto do 

aumento dos preços da energia, para ajudar as PME e os setores energívoros a sobreviver à 

crise. 

 

2.15 No contexto de uma reflexão a longo prazo sobre a forma como o mercado da energia está a 

responder aos choques, é importante tratar as causas profundas do aumento dos preços da 

energia (atualmente, o preço do gás), tal como sugerido pela Agência da União Europeia de 

Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER), com base na sua recente avaliação9 da 

conceção e do sistema atual de preços do mercado da eletricidade. Além disso, poderá 

considerar-se rever a situação dos mercados em que a concentração do abastecimento energético 

é elevada e, consequentemente, suscetível de causar distorções no normal funcionamento desses 

mercados. 

 

2.16 Importa colocar os cidadãos e os consumidores no centro da transição energética, apoiando a 

produção de energia pelas comunidades e a apropriação local, bem como a transformação dos 

                                                      
7

  A interligação já constitui um objetivo da UE (de pelo menos 15% até 2030, embora alguns países registem taxas muito inferiores) 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en. 

8
 Documento da Comissão sobre a questão das «ilhas energéticas» 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/MEMO_18_4622. 

9

 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%

20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf. 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/MEMO_18_4622
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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consumidores de energia em prossumidores. O CESE solicita informações, consultas e 

campanhas educativas transparentes para incentivar o empenho dos cidadãos na transição 

energética. 

 

2.17 O CESE solicita também que se preste mais atenção aos problemas da transição rumo a uma 

sociedade neutra em carbono, em particular no que diz respeito às indústrias que, por várias 

razões técnicas e/ou financeiras, necessitam de tempo para se adaptarem, a fim de manterem a 

competitividade no mercado. 

 

2.18 O CESE acolheu com agrado a atualização do Regulamento RTE-T no sentido de responder 

mais adequadamente aos objetivos e às necessidades atuais. Há que prestar especial atenção à 

identificação das prioridades e à definição de uma rede que interligue todas as capitais e as 

principais cidades, portos, aeroportos e terminais dos Estados-Membros, com base em 

corredores europeus. Os corredores devem incluir, se for caso disso, «pontes marítimas» ou 

ligações marítimas regulares ro-ro de alta densidade entre os portos dos corredores. No que se 

refere à coesão territorial, o CESE considera que os corredores da rede principal devem 

articular-se melhor com as dimensões regional, urbana e local. É igualmente necessário 

identificar as lacunas entre os requisitos técnicos da RTE-T e os requisitos de mobilidade 

militar, a fim de aplicar a dupla utilização das infraestruturas de transportes. 

 

2.19 Tendo em conta o tempo de realização bastante longo dos projetos da RTE-T, o CESE apoia um 

quadro europeu de regulação e financiamento que proporcione estabilidade a médio e longo 

prazo aos corredores e projetos até à conclusão da rede europeia. O CESE solicita ainda planos 

nacionais urgentes para o financiamento da manutenção regular e extraordinária das 

infraestruturas da RTE-T e um plano de acompanhamento da rede principal a nível europeu. 

 

2.20 Tendo em conta o papel essencial da aviação para a UE, o CESE solicita a adoção de uma 

abordagem abrangente e eficaz para promover a recuperação e o crescimento da aviação 

sustentável. 

 

2.21 Para contribuir para os esforços de redução das emissões dos transportes rodoviários, o CESE 

apela para a criação de condições regulamentares favoráveis aos veículos (e combinações de 

veículos) pesados e de maiores dimensões utilizados no transporte de mercadorias dentro dos 

Estados-Membros em causa e entre estes. A Comissão Europeia deve tomar em consideração os 

futuros desafios específicos do transporte de mercadorias, bem como a escassez de camionistas 

prevista para os próximos anos, quer em termos de falta de renovação geracional quer em 

termos de condições de trabalho difíceis. Neste contexto, o desenvolvimento do transporte 

multimodal de mercadorias é importante para aumentar a atratividade do transporte ferroviário 

de mercadorias no âmbito de uma cadeia logística completa e, concomitantemente, melhorar as 

condições de trabalho dos trabalhadores dos transportes. 

 

2.22 O CESE congratula-se com o desenvolvimento do quadro de mobilidade urbana da UE e 

solicita que os transportes urbanos, sobretudo os transportes públicos, sejam mais inclusivos, 

promovendo a igualdade de oportunidades para os cidadãos. 
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2.23 Para reforçar a mobilidade sustentável e inteligente, o CESE apela à Comissão para que lance 

uma iniciativa firme destinada a realizar projetos digitais em grande escala no domínio dos 

transportes, que serão essenciais, por exemplo, para assegurar uma multimodalidade eficiente e 

a otimização da utilização da capacidade. 

 

2.24 Uma vez que os sistemas energéticos, de transporte e digitais estão cada vez mais interligados, 

são necessárias redes integradas de transporte, digitais e de energia. Para melhorar as sinergias e 

reforçar a resiliência das infraestruturas em geral, o CESE solicita que se proceda à revisão dos 

principais estrangulamentos e vulnerabilidades relacionados com as interligações destes 

sistemas, atualmente e a longo prazo. 

 

2.25 O CESE solicita também o reforço da resiliência da rede de energia, de transporte e digital às 

alterações climáticas, aos riscos naturais e às catástrofes de origem humana, para gerar e manter 

o valor das infraestruturas a longo prazo. De modo geral, o CESE solicita medidas destinadas a 

reforçar a adaptação às alterações climáticas e aos seus impactos. 

 

2.26 Para salvaguardar a sustentabilidade dos sistemas alimentares e a competitividade dos 

produtores europeus, o CESE solicita a promoção de uma autonomia estratégica aberta, 

incluindo um reforço da autonomia em matéria de proteínas, a garantia da reciprocidade das 

normas comerciais (económicas, sociais e ambientais), a promoção da investigação, o reforço da 

digitalização, o desenvolvimento de tecnologias e sementes inovadoras e a promoção de preços 

justos que tenham em conta o aumento dos custos de produção e os custos do reforço da 

sustentabilidade. 

 

2.27 A política agrícola comum e a política comum das pescas devem contribuir de forma 

significativa para o aumento da sustentabilidade e da resiliência dos sistemas alimentares. 

Importa assegurar a participação estruturada e alargada da sociedade civil na execução da 

Estratégia do Prado ao Prato. A proposta relativa a um quadro legislativo para sistemas 

alimentares sustentáveis deve incluir objetivos claros, indicadores, um mecanismo de 

acompanhamento sólido e um painel de avaliação. 

 

3. Uma Europa preparada para a era digital 

 

3.1 A pandemia e a guerra na Ucrânia vieram sublinhar a importância crucial das tecnologias 

digitais e a necessidade de a UE reforçar a sua soberania digital. O CESE acolheu com agrado 

as Orientações para a Digitalização e o Guião para a Década Digital e solicita uma introdução 

eficiente do mecanismo de governação, bem como medidas para promover a rápida consecução 

dos objetivos. A pandemia veio salientar também os desafios que a transição digital pode 

suscitar e, portanto, o CESE apela para o reforço do diálogo social a nível europeu, nacional e 

setorial a fim de garantir que esta transição é também uma transição justa. 

  

3.2 O CESE considera que a cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros é fundamental 

para avaliar os progressos realizados e as medidas necessárias para alcançar os objetivos, 

nomeadamente através de projetos multinacionais. Além disso, o CESE solicita que o relatório 

sobre o estado da Década Digital contribua para a partilha de conhecimentos e de boas práticas 

entre os Estados-Membros.   
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3.3 O CESE salientou que o processo de transformação digital tem de ser sustentável, centrado no 

ser humano, inclusivo e benéfico para todos, sem aprofundar o fosso digital existente ou criar 

novas desigualdades, mas garantindo boas condições de trabalho, o equilíbrio entre vida 

profissional e pessoal e a saúde e a segurança dos trabalhadores. Para tal, é também importante 

antecipar e gerir as mudanças no mundo do trabalho, recorrendo ao diálogo social a vários 

níveis, reforçando as competências necessárias, assegurando condições de trabalho adequadas, 

nomeadamente no que diz respeito ao teletrabalho e ao trabalho nas plataformas, e realizando 

uma avaliação a nível da UE do chamado «direito a desligar». 

 

3.4 Investir em infraestruturas digitais, garantir uma maior acessibilidade e fomentar o mercado 

único dos dados são aspetos essenciais e necessários a um desenvolvimento digital adequado em 

todas as regiões da UE. O CESE solicita uma aplicação eficiente de medidas que reforcem a 

livre circulação de dados, garantindo simultaneamente uma proteção adequada dos dados, da 

privacidade e da propriedade intelectual. 

 

3.5 A UE deve continuar a avançar rumo à criação de um sistema de conectividade seguro e 

autónomo baseado no espaço para a prestação de serviços de comunicação por satélite 

garantidos e resilientes, que reforçará a disponibilidade de banda larga de alta velocidade e de 

conectividade sem descontinuidades em toda a Europa. 

 

3.6 O CESE considera importante continuar a desenvolver os sistemas de transporte inteligentes 

rumo a um espaço comum europeu dos dados sobre a mobilidade, o que implica um reforço da 

eficiência e pré-requisitos para garantir melhores condições de trabalho, bem como a 

multimodalidade sem descontinuidades. 

 

3.7 O CESE considera razoável confiar a execução dos serviços financeiros digitais a intervenientes 

fortes no mercado europeu. O CESE considera urgente adotar medidas para tornar o setor das 

criptomoedas transparente e proteger os utilizadores finais do financiamento digital, 

salvaguardar a estabilidade financeira, proteger a integridade do setor financeiro da UE e 

assegurar condições de concorrência equitativas entre os vários operadores económicos e 

financeiros, bem como para orientar o setor das criptomoedas para mecanismos de operação 

mais sustentáveis e de baixa intensidade energética. 

 

3.8 Sendo as competências e as aptidões essenciais para a transformação digital, o CESE solicita o 

desenvolvimento contínuo de formas de aumentar os talentos de alto nível e de reforçar as 

competências dos cidadãos e dos trabalhadores para aproveitar mais eficazmente as 

oportunidades proporcionadas pela digitalização e gerir os riscos que acarreta. 

 

3.9 Para impulsionar a excelência da UE no domínio da digitalização, as empresas europeias 

necessitam de condições favoráveis para a inovação, o investimento e o seu funcionamento, em 

comparação com os concorrentes estrangeiros. Tendo em conta que as cooperativas são 

particularmente adequadas para apoiar a participação inclusiva na governação das plataformas 

digitais, o CESE solicita a conceção de iniciativas que promovam o desenvolvimento de 

plataformas cooperativas digitais. 
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3.10 A par da promoção de empresas inovadoras, há que garantir que todas as empresas, 

nomeadamente as microempresas e as PME, bem como as empresas da economia social, 

estejam aptas a participar e a beneficiar do progresso. O CESE considera importante aumentar a 

adoção da inteligência artificial (IA) e de outras tecnologias avançadas, embora seja necessário 

reconhecer também que muitas PME enfrentam desafios, até mesmo quando se trata de adotar 

tecnologias digitais básicas.  

 

3.11 É cada vez mais importante para todos os intervenientes, incluindo ao longo de todas as cadeias 

de valor, prestar a devida atenção à cibersegurança. As crises vieram salientar mais do que 

nunca a importância deste aspeto para assegurar o bom funcionamento da economia e da 

sociedade e para manter as ligações internacionais. Tal exige uma ação reforçada por parte dos 

Estados-Membros, incluindo uma cooperação facilitada pela Comissão. É também cada vez 

mais importante combater a desinformação, impedindo a sua utilização como pretexto para 

limitar as liberdades cívicas, em especial a liberdade de expressão. 

 

3.12 O CESE solicita a mobilização de financiamento público e privado para promover o 

investimento em investigação e inovação, em educação e formação e em infraestruturas 

técnicas. O quadro regulamentar é outro fator geral que molda o desenvolvimento digital. O 

CESE considera importante garantir que a regulamentação em constante evolução incentive a 

inovação e o investimento, bem como condições de concorrência equitativas, em consonância 

com os direitos humanos e os objetivos ambientais e climáticos.  

 

3.13 Uma vez que a digitalização continua a ser um importante motor do crescimento económico 

mundial, o CESE entende que as políticas em matéria de tributação da economia digital devem 

procurar promover, e não prejudicar, o crescimento económico e o comércio e investimento 

transfronteiriços. 

 

3.14 A existência a nível internacional de condições de concorrência equitativas e assentes em regras 

afigura-se igualmente importante, sendo o mercado único o ponto de partida para a UE assumir 

uma posição de influência e poder a nível mundial. O CESE apela para a utilização de um vasto 

leque de instrumentos, desde a diplomacia até à cooperação em matéria de inovação e aos 

acordos comerciais, para promover a abordagem centrada no ser humano e a fiabilidade das 

tecnologias digitais. Ser um organismo de normalização a nível mundial também requer 

competitividade a esse nível, com base numa cooperação sólida entre os Estados-Membros.  

 

4. Uma economia ao serviço das pessoas 

 

4.1 A atual evolução socioeconómica é acompanhada por um elevado nível de incerteza, associada 

à pandemia de COVID-19, ainda em curso, que é agravada pela guerra na Ucrânia e pelas 

tensões geopolíticas crescentes com a Rússia. É fundamental que os Estados-Membros reforcem 

e coordenem eficientemente as suas políticas económicas, sociais e sanitárias, corrijam 

eficazmente os desequilíbrios macroeconómicos e garantam finanças públicas sãs, melhorando 

simultaneamente a qualidade e a composição dos seus investimentos públicos para 

disponibilizar os recursos financeiros necessários, nomeadamente através do incentivo ao 

investimento privado, para apoiar a transformação socioecológica da economia, com vista a 

promover um elevado nível de emprego, postos de trabalho de elevada qualidade, o bem-estar e 
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a garantia de rendimentos adequados, assegurando simultaneamente que as pessoas não perdem 

a motivação para se manterem ativas no mercado de trabalho. 

 

4.2 A UE deve centrar-se numa vantagem competitiva para a indústria e o emprego da UE como 

fatores decisivos para a prosperidade, bem como na luta contra a desigualdade e a pobreza no 

processo de recuperação. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais, enquanto instrumento orientador 

da política social da UE, deve também estar no centro da estratégia de recuperação, a fim de 

assegurar a complementaridade da recuperação económica e da recuperação social. A UE deve 

dedicar atenção especial ao apoio a grupos vulneráveis através de políticas ativas e inclusivas, 

acompanhadas por serviços sociais essenciais e facilitadores.  

 

4.2.1 Com base no seu êxito conjuntural, tanto o Instrumento de Recuperação da União Europeia 

(«NextGenerationEU») como o Mecanismo de Recuperação e Resiliência têm de ser avaliados 

como instrumentos eficazes de resposta à crise resultante da atual guerra, que é suscetível de ter 

consequências dramáticas para a economia europeia. Estes instrumentos complementam os 

mecanismos estruturais existentes para promover o crescimento económico e a convergência 

ascendente, proteger as condições de vida e garantir a paz e a estabilidade sociais na UE. 

 

4.3 A UE e os governos nacionais devem adotar medidas destinadas a atenuar o impacto da guerra 

na Ucrânia, tanto para conter a subida dos preços e o aumento das despesas energéticas para as 

famílias e para as empresas, como para apoiar a economia e o emprego ajustando as medidas de 

emergência existentes. Para ajudar as empresas a fazer face às crises e a criar e manter postos de 

trabalho, a Comissão deve acompanhar permanentemente os impactos da pandemia e da guerra 

nas empresas da UE de todas as dimensões e estar preparada para introduzir as medidas de 

apoio temporárias que sejam necessárias, garantindo simultaneamente condições equitativas de 

concorrência. 

 

4.4 O CESE apoia firmemente o objetivo de reorientar os investimentos para que contribuam para a 

transição da UE para uma economia sustentável. Para tal, é necessário vigiar a prática enganosa 

do «branqueamento ecológico ou do branqueamento da sustentabilidade». O CESE espera que a 

Comissão envolva ativamente os parceiros sociais e a sociedade civil na conceção e execução de 

um financiamento sustentável. 

 

4.5 Os Estados-Membros da UE precisam de margem de manobra orçamental suficiente para 

combater as repercussões económicas e sociais negativas da guerra na Ucrânia. Esta situação 

torna ainda mais premente a necessidade de rever o quadro de governação económica da UE. 

Contudo, os Estados-Membros devem consolidar as suas finanças públicas nos períodos de 

crescimento, a fim de terem capacidade de resposta em períodos de recessão. Ainda neste 

contexto, o CESE reitera a sua advertência contra a desativação prematura da cláusula de 

derrogação de âmbito geral. 

 

4.5.1 Além disso, o CESE reclama um quadro de governação económica revisto e reequilibrado, 

orientado para a prosperidade, que atribua igual importância a um conjunto de objetivos 

políticos fundamentais, como o crescimento sustentável e inclusivo, o pleno emprego e o 

trabalho digno, uma economia social de mercado competitiva e finanças públicas estáveis. Uma 
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economia europeia não só competitiva mas também social e ambientalmente sustentável é 

imprescindível para aumentar a prosperidade de todos os europeus. 

 

4.5.2 As economias de países com políticas orçamentais que reconhecem a necessidade de constituir 

reservas de receitas em períodos de crescimento, assegurando simultaneamente o investimento 

necessário para a prosperidade futura, serão mais resilientes na luta contra os efeitos negativos 

de uma recessão económica. 

 

4.5.3 A aplicação adequada do Pacto de Estabilidade e Crescimento, atualizado após a conclusão da 

revisão em curso, de preferência dotado de regras simplificadas e de uma menor pro-ciclicidade, 

que reflita o contexto pós-pandemia, será essencial para ajudar os Estados-Membros a assegurar 

a sustentabilidade das suas finanças públicas e a reforçar a confiança no investimento. Qualquer 

futuro quadro orçamental deve a) promover a sustentabilidade das finanças públicas, permitindo 

o aumento dos investimentos públicos, b) permitir mais políticas anticíclicas e c) permitir maior 

flexibilidade e diferenciação consoante o país no tocante às trajetórias de ajustamento da dívida, 

assegurando simultaneamente a sustentabilidade orçamental. Mais especificamente, uma das 

principais propostas do CESE para a revisão do quadro orçamental visa a introdução de uma 

regra de ouro para o investimento público, sem comprometer a estabilidade orçamental e 

financeira a médio prazo nem o valor do euro, a par de uma regra de despesa. 

 

4.5.4 Tanto os parlamentos nacionais como o Parlamento Europeu devem manter o seu papel de 

relevo no futuro quadro de governação económica da UE, a fim de reforçar a responsabilização 

democrática da União. O CESE tomou nota da ideia de estabelecer um regime de desemprego, 

inicialmente incluído nas prioridades políticas da Comissão Europeia. Tendo em conta os 

efeitos da crise da COVID-19 e da guerra atual na Ucrânia, a Comissão Europeia poderia 

prosseguir o diálogo com os Estados-Membros e os parceiros sociais sobre possíveis 

instrumentos a longo prazo, ou seja, os sistemas europeus de resseguro de desemprego, a fim de 

resolver problemas sistémicos.  

 

4.6 O instrumento SURE10 desempenhou um papel fundamental na atenuação do choque da 

pandemia e revelou-se um instrumento eficaz. Com base nos ensinamentos dele retirados, o 

CESE solicita que se examine a possibilidade de continuar a utilizar este mecanismo. 

 

4.7 O aprofundamento da União Económica e Monetária anda a par do reforço da governação 

económica, nomeadamente a conclusão da União Bancária e da União dos Mercados de Capitais 

e o reforço do contributo do Semestre Europeu para estimular o crescimento, a coesão, a 

inclusividade, a competitividade e a convergência. 

 

4.8 O CESE considera que, tendo em conta os desafios suscitados pela guerra, em particular a 

necessidade crescente de aumentar as despesas na defesa e na energia, a União Europeia poderá 

estabelecer novos mecanismos de recursos próprios. 

 

4.9 A fragmentação dos mercados de capitais nos Estados-Membros não permite uma margem 

suficiente para facilitar o acesso das empresas aos recursos financeiros no mercado único de 

                                                      
10

 Instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência (SURE). 
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capitais. Por conseguinte, é necessário avançar mais no sentido de completar a União dos 

Mercados de Capitais. O aprofundamento da União dos Mercados de Capitais e da União 

Bancária deve centrar-se no reforço dos canais de financiamento e no fomento da contribuição 

do setor privado para os esforços de investimento. A este respeito, o CESE apela para que se 

assegure o equilíbrio certo entre a partilha e a redução de riscos. Congratula-se, em particular, 

com os esforços no sentido de reforçar a monitorização dos riscos sistémicos decorrentes da 

crise climática. Além disso, importa igualmente ter em conta os riscos para a sustentabilidade 

social, que põem em causa a coesão social devido ao aumento das discrepâncias na distribuição. 

No âmbito da regulação do mercado financeiro, cabe privilegiar mais a eficiência do que a 

complexidade e proporcionar um elevado nível de proteção do consumidor. 

 

4.10 Todas as partes interessadas devem participar no desenvolvimento e na aplicação de medidas 

destinadas a melhorar a literacia financeira, a eficiência das regras de proteção e a redução das 

assimetrias de informação entre os prestadores de serviços financeiros e os cidadãos. 

 

4.11 O mercado único europeu deve alcançar todo o seu potencial. É possível assegurar ganhos 

económicos aplicando e executando de forma mais adequada e eficaz a legislação existente e 

aprofundando essa legislação. A eliminação de mais obstáculos à livre circulação de bens e 

serviços proporciona vantagens a todos – consumidores, trabalhadores e empresas. O bom 

funcionamento do mercado único também depende da segurança e da qualidade dos bens e 

serviços. 

 

4.12 O CESE está preocupado com a existência de uma concorrência fiscal desleal na UE, que 

favorece a elisão fiscal. O CESE considera que uma união monetária eficaz requer uma política 

fiscal coerente, bem como congruência entre as regras fiscais dos seus membros. O CESE 

propôs também a criação de um pacto europeu para combater eficazmente a fraude fiscal, a 

evasão fiscal, a elisão fiscal e o branqueamento de capitais. 

 

4.13 O excesso de burocracia cria custos desnecessários para a economia e para a sociedade. A UE 

do futuro não se deve concentrar na microgestão, mas sim pautar-se pelo princípio de legislar 

melhor. No entanto, não deverá fazê-lo em detrimento das elevadas normas de proteção dos 

consumidores e de proteção social, laboral e ambiental que são inerentes à economia social de 

mercado. A nível europeu, poderia aumentar-se a capacidade de resolução de problemas dos 

parceiros sociais, por exemplo para equilibrar diferentes interesses. 

 

4.14 O empreendedorismo é uma competência essencial para melhorar a competitividade, a inovação 

e o bem-estar e para desenvolver uma economia social e ecológica, sobretudo no contexto da 

recuperação pós-pandemia. O incentivo à educação para o empreendedorismo que visa 

desenvolver competências empreendedoras poderia ser uma forma de reduzir o desemprego, 

sobretudo entre os jovens. O empreendedorismo, nas suas diversas formas e em todos os setores 

(incluindo o turismo, a indústria, a economia das plataformas, a economia social e as profissões 

liberais), é crucial para o crescimento económico, a inovação, o emprego e a inclusão social. É 

importante identificar e responder às dificuldades enfrentadas pelas PME (sobretudo as 

empresas muito pequenas, frequentemente familiares) quando acedem ao mercado único, 

sobretudo no contexto das transições ecológica e digital. O CESE insta a Comissão a adotar 
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medidas concretas, no âmbito do seu programa de trabalho, para abordar os obstáculos já 

identificados ao mercado único11. 

 

4.15 O CESE defende que se conjuguem políticas económicas de modo a utilizar eficazmente os 

recursos domésticos disponíveis, públicos e privados, incluindo os recursos financeiros afetados 

ao Instrumento de Recuperação da União Europeia e ao Mecanismo de Recuperação e 

Resiliência. A constatação de que a participação das organizações da sociedade civil é escassa 

continua a ser motivo de preocupação para o CESE. A sociedade civil organizada solicita mais 

procedimentos formais destinados a facilitar verdadeiros intercâmbios na execução e na 

avaliação dos planos nacionais de recuperação e resiliência. O princípio da parceria deve servir 

de modelo para um mecanismo eficaz de participação da sociedade civil.  

 

4.16 O CESE apoia as propostas legislativas da Comissão no domínio da tributação das sociedades e 

louva o facto de as mesmas se articularem com o debate internacional no âmbito do Quadro 

Inclusivo da OCDE, a fim de alcançar um consenso mundial. 

 

4.17 O CESE apoia todos os esforços no sentido de reduzir os custos de conformidade para as 

empresas e as autoridades fiscais europeias aquando da conceção do novo sistema de tributação. 

As empresas europeias não podem ficar em desvantagem concorrencial. A aplicação completa 

do pilar 2 do acordo fiscal global será complexa e morosa e exigirá esforços significativos, tanto 

às empresas quanto às autoridades fiscais. A UE e os Estados-Membros têm o maior interesse 

em que as regras acordadas a nível internacional sejam adotadas e executadas de forma 

uniforme e simultânea tanto na UE como noutros blocos comerciais. 

 

4.18 O empreendedorismo social merece especial atenção, tendo em conta o papel que assume na 

superação da crise. A aplicação do Plano de Ação para a Economia Social desempenhará um 

papel fundamental no reforço deste setor. A definição de um ecossistema específico da 

economia social na nova estratégia industrial deve levar a ações concretas para tornar a 

economia social ecológica, digital e resiliente.  

 

4.19 Após a pandemia, tornou-se ainda mais necessário promover uma mobilidade de qualidade no 

domínio do ensino para todos e o reconhecimento dos respetivos objetivos de aprendizagem, 

pelo que o CESE promove a criação de um verdadeiro Espaço Europeu da Educação até 2025 

para uma Europa em constante aprendizagem. Tal exige financiamento e, acima de tudo, 

cooperação transetorial no domínio da educação. 

 

4.20 Uma política dos consumidores moderna deve garantir aos consumidores os direitos e a 

proteção de que necessitam. Graças ao mercado único, os consumidores e as empresas da UE 

podem facilmente comprar e vender bens e serviços transfronteiras, em linha ou fora de linha. 

Para que assim seja, é necessário um clima de confiança no mercado, bem como legislação 

específica e a sua aplicação efetiva. É importante que a informação e a formação dos 

consumidores também os ajudem a fazer escolhas mais responsáveis. 

 

                                                      
11 

 Ver, por exemplo, o documento de trabalho dos serviços da Comissão, intitulado «Business Journey on the Single Market: Practical 

Obstacles and Barriers» [O percurso das empresas no mercado único: obstáculos e entraves práticos], SWD(2020) 54 final de 

10.3.2020. 
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4.21 Cumpre melhorar e reforçar o acesso à participação voluntária, tanto em termos de alcance 

como de qualidade. Importa aproveitar e concretizar o potencial para a participação de 

voluntários de todas as idades e meios sociais, no âmbito de quadros inovadores e flexíveis que 

desbloqueiem novas possibilidades. A UE deve declarar o ano de 2025 como Ano Europeu dos 

Voluntários. Prestar-se-ia, assim, uma homenagem merecida aos esforços e ao impacto dos 

voluntários durante a crise da COVID-19 e a guerra na Ucrânia, realçando a importância da sua 

ação para a saúde e o bem-estar na Europa e o seu papel na recuperação e no futuro da Europa. 

 

4.22 As profissões liberais constituem um fator social e económico fundamental em todos os 

Estados-Membros e são responsáveis por serviços públicos importantes em domínios como a 

saúde, a justiça, a segurança, a língua e a arte. Por conseguinte, antes e depois de adotar 

legislação europeia, é necessário realizar uma avaliação de impacto específica sobre as 

consequências das propostas legislativas nas profissões liberais. Neste contexto, o legislador 

europeu deve ter em conta, em especial, os efeitos negativos da carga burocrática nas profissões 

liberais. 

 

5. Uma Europa mais forte no mundo 

 

5.1 O CESE solicita um ambiente comercial internacional aberto, justo, inclusivo e previsível, que 

apoie plenamente a democracia e o Estado de direito, a paz e a estabilidade, a sustentabilidade 

social e ambiental e uma ordem comercial mundial aberta, justa e assente em regras. 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, promovendo uma base industrial sólida e cadeias de abastecimento internacionais 

resilientes. 

 

5.2 Contudo, tanto a evolução da situação na China nos últimos anos como a atual agressão russa 

deixam claro que o aumento do comércio internacional não contribui necessariamente para 

reforçar os processos democráticos. Por conseguinte, a UE deve promover, na sua política 

comercial, os valores fundamentais por que se rege, como o respeito pelos direitos humanos, o 

Estado de direito e a liberdade de imprensa. 

 

5.3 O CESE considera importante continuar a combater as dependências críticas da UE em relação 

a países terceiros. Tal aplica-se sobretudo à energia, às matérias-primas, aos alimentos, aos 

produtos de saúde, às infraestruturas e às tecnologias, bem como à dimensão industrial das 

políticas de segurança, defesa e espacial. A UE deve rever, em particular, a sua falta de 

capacidade industrial e a sua dependência em relação a parceiros pouco fiáveis. 

 

5.4 Ao mesmo tempo, o reforço da autonomia estratégica aberta da UE e do seu forte papel a nível 

mundial exigem a cooperação com parceiros em vários domínios, designadamente o do 

comércio. O CESE apela para a conclusão das negociações dos acordos comerciais bilaterais e 

para o desenvolvimento da cooperação multilateral com a Organização Mundial do Comércio 

(OMC). O reforço das relações com os parceiros da América Latina, com base em acordos 

modernizados, seria também uma oportunidade para a UE reforçar a sua posição. 
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5.5 O CESE destaca o papel crucial da sociedade civil no comércio e salienta a necessidade de 

reforçar a cooperação com a sociedade civil, desde a conceção até à monitorização dos 

instrumentos e acordos comerciais (acordos de comércio livre, acordos de parceria económica e 

acordos de investimento). Tal favorecerá a consecução dos objetivos da nova estratégia 

comercial da UE, garantindo a celebração de acordos compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável, em termos económicos, sociais e ambientais, de ambas as partes nas negociações: 

UE e países parceiros nos acordos comerciais. 

 

5.6 É igualmente necessário cooperar nos domínios do transporte, do digital e da energia, que 

abriram novas oportunidades, por exemplo de cooperação transatlântica, bem como realizar 

mais eficazmente a interligação dos corredores da rede principal com o resto do mundo, tanto 

para transporte de mercadorias como de passageiros. O CESE solicita a criação de um fórum 

que facilite a integração da RTE-T com o resto do mundo, incluindo os países vizinhos.  

 

5.7 O CESE considera que a UE necessita de uma abordagem mais proativa e eficaz para atender 

aos interesses das indústrias europeias mediante a criação de condições de concorrência 

equitativas e o combate às práticas comerciais desleais, através das leis comerciais existentes, 

sobretudo das leis anti-dumping e antissubvenções.  

 

5.8 O CESE também considera necessário reforçar o papel internacional do euro como ferramenta 

importante para solidificar a posição global da Europa e solicita que se preste mais atenção às 

causas do enfraquecimento do papel internacional do euro e à conclusão da União Económica e 

Monetária. 

 

5.9 O CESE convida a Comissão a intensificar os esforços para que a OMC aplique a abordagem da 

UE de comércio e desenvolvimento sustentável no âmbito dos compromissos laborais e 

ambientais. Tal deve incluir reflexões sobre a participação estruturada de todos os elementos da 

sociedade civil nos processos da OMC, uma vez que não pode haver sustentabilidade genuína 

sem a participação da sociedade civil. 

 

5.10 O Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia deixou de ter capacidade e dimensão 

suficientes para dar resposta às catástrofes relacionadas com as alterações climáticas e aos 

diversos riscos que surgem dentro e fora do território da União. Além da sua atividade 

consolidada no domínio das catástrofes naturais, o mecanismo tem de fazer face a outros riscos 

como, por exemplo, pandemias, os grandes riscos industriais, a poluição marítima em grande 

escala e as consequências dos ciberataques para as redes de eletricidade ou de água potável e 

para todas as infraestruturas essenciais, bem como gerir crises humanitárias relacionadas com a 

imigração. 

 

5.11 A ligação entre a proteção civil a curto prazo e a gestão a longo prazo da ajuda humanitária 

necessita de uma análise e coordenação mais eficazes. Para tal, o CESE considera que importa 

analisar a necessidade de criar uma agência europeia para a proteção civil e a ajuda humanitária, 

que funcionaria como mecanismo prático para executar ações mais robustas de política externa. 

 

5.12 O CESE observa que muitos países parceiros ainda não dispõem de um processo inclusivo e 

participativo de diálogo e elaboração de políticas e estão inclusivamente a reduzir 
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progressivamente o espaço do diálogo civil e social, apesar do apoio da Comissão. O CESE 

convida a Comissão a criar, em cooperação com o Comité, um projeto-piloto intitulado «painel 

de avaliação do espaço cívico», que permita a alguns países parceiros avaliar, anualmente, o 

estado do diálogo cívico e social, a começar pelos países dos Balcãs Ocidentais ou pelos países 

da Euromed. 

 

6. Promoção do modo de vida europeu 

 

6.1 É necessário reforçar os sistemas de saúde de quase todos os países europeus, colocando a 

tónica na prevenção e na garantia de acesso universal a estruturas de saúde pública de qualidade, 

a serviços de saúde básicos, incluindo vacinas, e a cuidados continuados. Os problemas de 

saúde mental requerem uma resposta estratégica urgente. 

 

6.2 O CESE recorda que é fundamental apoiar um ecossistema europeu dos cuidados de saúde, forte 

e coordenado, a fim de contribuir para a autonomia estratégica industrial e a soberania 

tecnológica da UE e de melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Importa proceder a uma 

cartografia e análise ascendentes que permitam avaliar a natureza exata das dependências 

identificadas e combater as vulnerabilidades e a escassez de materiais estratégicos. 

 

6.3 A migração continua a ser uma questão prioritária devido ao seu impacto na demografia, na 

economia e nas políticas da UE (emprego, assuntos sociais, mercado de trabalho, políticas de 

integração, controlo das fronteiras e luta contra o racismo, a xenofobia, o populismo e a 

discriminação). Afigura-se necessário definir a forma final do Pacto da UE em matéria de 

Migração e Asilo e do Sistema Europeu Comum de Asilo com base num equilíbrio efetivo entre 

a solidariedade e a responsabilidade e nas obrigações da UE e dos Estados-Membros ao abrigo 

do direito internacional. 

 

6.4 A crise dos refugiados decorrente da guerra na Ucrânia sublinha a importância crucial deste 

domínio e representa a forma correta como a UE deve responder: além da proteção imediata 

dada aos refugiados e da introdução de autorizações temporárias de residência e de trabalho, 

cabe tomar medidas urgentes para a sua integração nas sociedades e nos mercados de trabalho 

dos Estados-Membros e disponibilizar financiamento suficiente aos governos e às organizações 

da sociedade civil que atuam no terreno. 

 

6.5 O ano de 2022 é o Ano Europeu da Juventude, assim designado para reconhecer os sacrifícios e 

os desafios que a pandemia de COVID-19 impôs e continua a impor aos jovens, 

proporcionando-lhes oportunidades de participação a todos os níveis, com especial ênfase nas 

questões da ecologia, da inclusão, do digital e da integração da juventude em todas as políticas 

da UE. É fundamental que este Ano Europeu produza um legado concreto e que, todos os anos, 

existam iniciativas a nível da UE destinadas aos jovens. A Comissão deve, pois, prosseguir o 

seu trabalho no seguimento deste Ano Europeu, tanto em 2023 como nos anos seguintes. 

 

7. Um novo impulso para a democracia europeia 

 

7.1 São necessárias medidas para melhorar o diálogo civil com as partes interessadas e os grupos da 

sociedade e entre estes, permitindo-lhes apropriar-se das políticas que os afetam diretamente e 
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participar verdadeiramente nessas políticas e promovendo o papel dos cidadãos na construção 

do futuro da Europa. 

 

7.2 Existem alguns canais que desempenham um papel importante na participação dos cidadãos a 

nível europeu, como a Iniciativa de Cidadania Europeia. No entanto, estes canais não são 

suficientes para uma participação significativa dos cidadãos da UE, sendo necessários 

instrumentos de participação (incluindo participação eletrónica) mais inclusivos, utilizados de 

forma estruturada, acessíveis a todos e, sobretudo, com maior impacto. 

 

7.3 Neste contexto, importa reforçar o papel institucional do CESE e conferir-lhe maior relevância, 

quer enquanto representante estabelecido da sociedade civil organizada no que diz respeito ao 

aconselhamento na elaboração de políticas da UE, quer enquanto facilitador e garante das 

atividades de democracia participativa, como o diálogo estruturado com organizações da 

sociedade civil e os painéis de cidadãos. Uma sociedade civil dinâmica é fundamental para a 

vida democrática da UE. 

 

7.4 O CESE recomenda aos decisores políticos da UE que estabeleçam estratégias (internas e 

externas) coerentes para a sociedade civil da União Europeia, incluindo políticas assentes num 

melhor reconhecimento do setor e do diálogo civil, nomeadamente através de um pilar 

específico no Plano de Ação para a Democracia Europeia, da avaliação anual do Estado de 

direito e de uma estratégia europeia para a sociedade civil, em quadros jurídicos favoráveis e na 

criação de condições de concorrência equitativas a nível europeu, no acesso ao financiamento 

público e em mecanismos de acompanhamento e proteção a nível da UE. 

 

7.5 É essencial centrar a atenção no seguimento das propostas da Conferência sobre o Futuro da 

Europa, para atender às exigências dos cidadãos. O CESE espera que todas as instituições 

europeias se empenhem em adotar uma abordagem construtiva e ambiciosa, em conformidade 

com o seu papel e competências, em todas as fases do seguimento, nomeadamente através de 

propostas legislativas. O CESE está preparado para desempenhar o seu papel e garantir o devido 

seguimento dos resultados da Conferência, devendo desempenhar um papel de relevo no caso de 

ser organizada uma Convenção. 

 

7.6  Para restabelecer a confiança no alargamento e reforçar a relação da UE com os seus aliados 

naturais na região, o CESE considera que a UE deve incluir claramente os Balcãs Ocidentais nas 

atividades destinadas a aplicar os resultados da Conferência sobre o Futuro da Europa. 

 

7.7 A guerra na Ucrânia impulsionou a ação comum e a integração europeias em setores 

fundamentais, como a defesa e a política externa, para níveis que seriam difíceis de imaginar há 

apenas alguns meses. O CESE congratula-se com o compromisso expresso na Declaração de 

Versalhes de reforçar a utilização do instrumento do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e 

salienta que a UE deve avançar no sentido de uma integração política mais forte, que poderia 

apoiar uma política externa comum. O CESE insta os Estados-Membros a empenharem-se 

desde já na implementação de um sistema de defesa verdadeiramente comum e eficaz que 

reforce significativamente a capacidade de defesa da Europa12. As decisões tomadas a este 

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf (p.34). 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf
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respeito a nível da UE devem contar com a participação do Parlamento Europeu como 

representante direto dos cidadãos, em conformidade com os Tratados.  

 

7.8 O Parlamento Europeu, o CESE, os parceiros sociais e as organizações da sociedade civil 

devem participar nos planos de contingência para fazer face às consequências económicas da 

guerra. Devem participar, concretamente, na conceção dos diferentes pontos da estratégia 

REPowerEU. 

 

7.9 O CESE salienta a necessidade de fazer face aos desafios relacionados com a participação ativa 

dos jovens na sociedade e nos processos políticos e decisórios, tendo em conta que caberá à 

atual geração de crianças e jovens pagar a enorme dívida pública que os países estão a criar para 

enfrentar as consequências da pandemia e viver com as consequências das medidas tomadas 

agora para fazer face às alterações climáticas e à nova situação de segurança na Europa. Além 

disso, é necessária uma abordagem europeia coordenada assente numa política e em quadros 

jurídicos sólidos, com vista a quebrar o ciclo intergeracional do desfavorecimento. É preciso 

acompanhar de perto a consecução da meta ambiciosa de retirar da pobreza o maior número 

possível de crianças e jovens. 

  

7.10 O CESE salienta que é importante ter em conta a igualdade de género e a integração da 

perspetiva de género em todas as facetas da elaboração e da aplicação da legislação da UE, 

sobretudo tendo em conta que a pandemia e a consequente contração económica agravaram os 

desequilíbrios de género. 

 

7.11 As respostas a condições excecionais não podem ser contrárias ao Estado de direito nem pôr em 

perigo a democracia, a separação de poderes e os direitos fundamentais dos cidadãos europeus. 

Importa aplicar os novos instrumentos da UE para proteger e promover os direitos fundamentais 

e o Estado de direito, por exemplo, o ciclo de análise do Estado de direito e o mecanismo para 

condicionar o financiamento da UE ao respeito pelos direitos fundamentais e pelo Estado de 

direito. É necessário ter estas questões em consideração sobretudo quando se tomam decisões 

temporárias sensíveis, nomeadamente a proibição de determinados órgãos de radiodifusão, a 

limitação da livre circulação das pessoas ou qualquer outra decisão tomada durante a pandemia 

e a guerra. 

 

7.12 O CESE recomendou a adoção de uma carta europeia dos direitos e deveres rurais e urbanos e 

solicita a criação de um modelo de governação para o Pacto Rural que inclua os órgãos de poder 

local, bem como as empresas locais, tanto privadas como sem fins lucrativos, em colaboração 

com as estruturas democráticas locais e as estruturas dos parceiros sociais, a fim de garantir que 

as vozes locais são ouvidas e que a visão a longo prazo pode ser aplicada com êxito. 

 

7.13 No que diz respeito ao Pacto Ecológico Europeu, o CESE solicita a instituição de estruturas de 

governação sólidas, a fim de incluir todas as partes interessadas na elaboração de medidas nesse 

âmbito, nomeadamente: 

 

- criar uma plataforma de partes interessadas no Pacto Ecológico Europeu, composta por 

intervenientes no domínio climático a todos os níveis, 
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- criar um fórum finança-clima da UE para facilitar o acesso ao financiamento e eliminar 

obstáculos, 

- garantir uma participação adequada das estruturas europeias de diálogo social existentes, 

- incentivar os Estados-Membros a envolverem os órgãos de poder regional, os parceiros 

sociais e as organizações da sociedade civil na elaboração de planos de transição justa a nível 

nacional e regional, 

- integrar os jovens de forma mais estrutural no processo de decisão sobre sustentabilidade e 

incluir um delegado para a juventude na delegação oficial da UE nas reuniões da 

Conferência das Partes, 

- estabelecer uma ligação estrutural entre o pacote Objetivo 55 e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, 

- dar continuidade ao trabalho frutuoso entre a Comissão Europeia e o CESE na Plataforma 

Europeia das Partes Interessadas na Economia Circular. 

 

7.14 As instituições da UE também devem reconhecer o papel fundamental da sociedade civil na 

disseminação de uma cultura de direitos fundamentais e Estado de direito e promover o seu 

contributo para uma comunicação adequada dos valores e princípios da UE. Importa igualmente 

reforçar o papel da sociedade civil no ciclo de análise do Estado de direito, nomeadamente com 

um fórum de partes interessadas. 

 

7.15 Além disso, o CESE considera fundamental assegurar que os representantes da sociedade civil, 

incluindo os parceiros sociais, as organizações de consumidores e outras partes interessadas, são 

associados à conceção, à execução e ao acompanhamento do Guião para a Década Digital e dos 

respetivos roteiros nacionais. 

 

7.16 O CESE insta a Comissão Europeia a manter como prioridade as medidas para legislar melhor e 

solicita à Comissão, incluindo todos os seus serviços, e aos legisladores da UE que aprofundem 

e façam avançar de forma coerente o sistema da UE para legislar melhor em todos os seus 

aspetos e que utilizem metodicamente os instrumentos e as orientações para legislar melhor no 

quadro dos seus trabalhos. 

 

7.17 O CESE salienta que, por definição, a Comissão deve fundamentar cada proposta legislativa 

com uma avaliação de impacto plenamente desenvolvida. A Comissão deve levar a cabo 

avaliações de impacto adequadas sobre quaisquer futuras estratégias, de modo a identificar os 

impactos numa fase precoce e a antecipar com maior eficácia os efeitos conjuntos das iniciativas 

individuais. 

 

7.18 O CESE sublinha que os instrumentos para legislar melhor devem continuar a ser neutros do 

ponto de vista político e estar claramente separados da tomada de decisões políticas, que deve 

ser deixada aos órgãos políticos designados e legítimos. 

 

Nos processos de consulta pública relacionados com as propostas da Comissão Europeia, é 

necessária prudência para garantir e equilibrar o contributo de várias partes interessadas. Para 

tanto, é necessário rever a metodologia para chegar mais eficazmente às organizações da 

sociedade civil a nível da UE e nacional. O CESE salienta que importa complementar os 
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procedimentos em linha com um diálogo estruturado com as organizações da sociedade civil em 

todas as fases da elaboração de políticas, incluindo a fase de execução e de avaliação. 

 

7.19 O CESE solicita à Comissão e, em particular, ao Centro Comum de Investigação que lhe 

possibilitem participar plenamente no seu ciclo prospetivo e lhe prestem apoio na análise das 

atividades prospetivas que são levadas a cabo pelas organizações da sociedade civil, pelos 

sindicatos e pelas associações empresariais. 

 

7.20 O CESE solicita ainda que se prossiga o reforço da cooperação no trabalho de avaliação ex post 

em várias iniciativas. 

 

7.21 Tanto a pandemia como a atual guerra na Ucrânia demonstraram a necessidade urgente de 

intensificar a ação a nível nacional e europeu para proteger o pluralismo e a liberdade dos meios 

de comunicação e o jornalismo independente de qualidade. 

 

Bruxelas, 14 de julho de 2022 

 

 

 

Christa Schweng 

Presidente do Comité Económico e Social Europeu 

_____________ 

 


