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Mais unidade, solidariedade e competitividade, 
e sem cidadãos de segunda classe
Na reunião plenária do CESE em setem-
bro, o presidente da Comissão Europeia, 
Jean-Claude Juncker, manifestou-se 
otimista em relação à Europa. Mencio-
nou a  criação de 8  milhões de novos 
postos de trabalho, a redução do défice 
orçamental, mais de 225 mil milhões de 
euros em investimentos no quadro do 
Plano Juncker, o lançamento do Corpo 
Europeu de Solidariedade e o progresso 
da UE no comércio internacional. O pre-
sidente da Comissão também partilhou 
com os membros do CESE algumas das 
suas preocupações e solicitou a ajuda 
do Comité para as enfrentar: «O pilar 
social é  algo que considero especial-
mente importante. Creio que a Europa 
deve ter mais em conta as preocupações 
e as necessidades de todos aqueles que 
trabalham. De outro modo, a Europa divi-
dir-se-á em duas partes: os vencedores, 
aqueles que são beneficiados, e os que, 
quer tenham ou não razão, se consideram 
ignorados pelo projeto europeu.»

«A Comissão não estará sozinha nesta 
batalha», respondeu o  presidente do 
CESE, Georges Dassis. «Seja qual for 
o cenário que venha a ser adotado para 

o  futuro da Europa, o  CESE quer uma 
União Europeia coesa e coerente, uma 
União capaz de garantir uma verdadeira 
igualdade de oportunidades para todos. 
O CESE está determinado a contribuir 
para alcançar este objetivo. Georgios 
Dassis apresentou a Jean-Claude Jun-
cker os relatórios elaborados com base 
nos debates nacionais sobre o futuro da 
Europa, organizados pelo CESE em 27 
Estados-Membros, no início deste ano.

Jacek Krawczyk, presidente do Grupo 
dos Empregadores, congratulou-se com 
as iniciativas da Comissão sobre a agenda 
comercial europeia e a estratégia industrial 
renovada. «O nosso objetivo deve consis-
tir em criar as condições mais atrativas 
em termos de investimento, de funcio-
namento e  de comercialização. Condi-
ções adequadas para todas as atividades 

Promotores da iniciativa «Proibição do glifosato» 
intervêm na reunião plenária do CESE
Algumas semanas antes de a  Comissão 
Europeia proceder à votação da renovação 
por dez anos da licença do glifosato (4 de 
outubro), o CESE proporcionou um fórum 
de debate na sua reunião plenária, na quar-
ta-feira, 20 de setembro. Dois dos promo-
tores da iniciativa de cidadania europeia, 
David Schwartz do movimento WeMove.
eu e  Herman van Bekkem da ONG 
Greenpeace, foram convidados a expor os 
seus objetivos. A iniciativa de cidadania 
europeia «Proibição do glifosato» propõe 
a proibição do glifosato, a reforma do 
procedimento de aprovação de pesti-
cidas e o estabelecimento, ao nível da 
UE, de metas de redução obrigatórias 
para a utilização de pesticidas.

Os promotores, que recolheram mais de 
1,3 milhões de assinaturas em 5 meses, 
consideram que o objetivo da UE deve ser 
um futuro sem pesticidas.

A questão de uma possível proibição do 
glifosato dividiu a opinião pública em toda 
a Europa devido, sobretudo, aos resultados 
controversos dos estudos de impacto. Estes 
pontos de vista divergentes foram igual-
mente expostos num debate organizado 

no início deste ano numa reunião da Secção 
Especializada de Agricultura, Desenvolvi-
mento Rural e Ambiente (NAT) e nas diver-
sas intervenções de membros do CESE no 
debate que teve lugar na reunião plenária.

Brendan Burns, presidente da Secção NAT 
do CESE, tocou no cerne da questão: «Nin-
guém quer químicos nocivos à saúde nem 
no nosso ambiente, nem nos alimentos. 
No entanto, o debate que organizámos 
em 5 de abril, na reunião da Secção NAT, 
com promotores da iniciativa de cidadania 
europeia e igual número de representantes 
a favor e contra o glifosato, demonstrou 
que não há consenso sobre os efeitos do 
glisofato no ambiente e na saúde.»

O presidente do CESE, Georges Dassis, 
concluiu: «Não somos cientistas, mas 
é óbvio que temos de aceitar os estudos 
desde que sejam objetivos. Não há dúvida 
de que os interesses das pessoas têm de 
ser colocados acima dos interesses das 
empresas multinacionais, e 1,3 milhões 
de europeus não podem ser ignorados. 
A UE tem o dever de responder aos seus 
cidadãos indicando uma solução baseada 
em argumentos científicos.» (sma)� l

Foi com grande satisfação que acolhi, na nossa reunião plenária de setembro, Kar-
l-Heinz Lambertz, recentemente eleito presidente do Comité das Regiões. Os nossos 
dois comités, para além de serem um modelo de cooperação logística, dado que 
partilham as mesmas instalações e alguns serviços administrativos, têm em comum 
algo extremamente importante face ao défice de proximidade com os cidadãos de que 
a UE padece. Ambos os comités consultivos representam, junto das grandes institui-
ções europeias, as organizações ou instituições que estão em contacto direto com os 
cidadãos, onde estes vivem e trabalham, no seu país, na sua região e mesmo nas suas 
cidades ou municípios: as associações da sociedade civil e os poderes públicos locais. 
É chegado o momento de tirar partido da clarividência com que os Tratados criaram 
estas duas instituições em benefício da União e de todos os seus cidadãos. É hora de 
intensificar as sinergias, tanto para dar a conhecer melhor as aspirações dos cidadãos 
junto das grandes instituições como para reforçar a participação dos cidadãos no 
projeto europeu. A Europa do futuro deve ser uma Europa mais próxima dos cidadãos.

Congratulo-me igualmente com o facto de ter acolhido Jean-Claude Juncker e gostaria de 
lhe deixar uma especial palavra de agradecimento, não só por se ter prestado novamente 
a dialogar com a sociedade civil europeia, mas também por tê-lo feito imediatamente 
após o seu discurso sobre o estado da União perante o Parlamento, o que testemunha 
uma vontade efetiva de fazer com que os cidadãos se reapropriem do debate e de ouvir 
o que têm para dizer. Trata-se naturalmente de um sinal que nos foi dado, mas o presi-
dente da Comissão sabe muito bem que, quando se dirige a nós, membros do Comité, 
a sua audiência vai muito além da sala onde realizamos a nossa reunião plenária.

Jean-Claude Juncker não veio à nossa Assembleia repetir o discurso que já proferira; 
colocou antes a ênfase em certos pontos e ouviu os representantes da sociedade civil 
transmitir-lhe aquilo que consideram verdadeiramente importante. Daqui resulta 
uma verdadeira esperança de ver o projeto europeu reorientar-se de novo para 
a aplicação dos seus princípios fundamentais. Uma coisa é certa: os três grupos do 
nosso Comité, as associações de empregadores, os sindicatos e as outras associações 
socioprofissionais ou civis, apoiarão claramente a Comissão sempre que ela exigir aos 
Estados-Membros mais coesão, mais unidade, mais solidariedade e mais eficiência. 
Estão unidos por considerar que a União tem futuro; querem participar na conceção 
desta visão e estão dispostos a concretizá-la no terreno.

Georges Dassis,
Presidente do CESE
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Perda de biodiversidade: 
um perigo para a nossa 
subsistência

O CESE fez soar o alarme num verão marcado por 
uma série de fenómenos meteorológicos anormais. 
No entanto, as várias propostas apresentadas pelo 
CESE para melhorar a proteção da natureza perma-
necem, até ao momento, sem resposta. «Reiteramos 
o nosso apelo à Comissão e aos Estados-Membros 
para que assegurem a execução célere e coerente 
da estratégia para a biodiversidade, em especial 
das Diretivas Aves e Habitats e da Diretiva-Quadro 
Água», afirmou Lutz Ribbe, membro do CESE (Grupo 
dos Interesses Diversos, DE), fazendo referência ao 
parecer sobre «A política da UE em matéria de 
biodiversidade», do qual foi relator.

CESE defende um orçamento especificamente 
consagrado à  Natura 2000 e  advoga que 
a biodiversidade deve tornar-se uma questão 
transversal

A Natura 2000 tem por objetivo preservar os bió-
topos raros e únicos. Atualmente, já foram desig-
nados quase todos os sítios Natura 2000, mas só 
alguns beneficiam de proteção jurídica permanente 
e dispõem de planos de gestão. «Esta é uma prova 

da incapacidade, ou simplesmente do desconheci-
mento, da UE e dos vários Estados-Membros. Esta-
mos conscientes de que a UE está confrontada com 
muitos desafios. Mas não devemos esquecer que 
dependemos da biodiversidade e que a pilhagem 
continuada da natureza nos priva deste meio de 
subsistência», advertiu Lutz Ribbe. Atualmente, as 
zonas da Natura 2000 são financiadas quase exclusi-
vamente pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), o que resulta fre-
quentemente num conflito de interesses. Por conse-
guinte, o CESE defende a criação de um orçamento 
suplementar consagrado à Natura 2000.

A biodiversidade também tem de ser integrada nou-
tras políticas, nomeadamente as que dizem respeito 
à agricultura, que é o setor que maior pressão exerce 
nos ecossistemas terrestres. «Esperamos que a revi-
são intercalar das “superfícies de interesse ecológico” 
e a próxima reforma da política agrícola comum 
(PAC) também se concentrem na consecução dos 
objetivos em matéria de biodiversidade», afirmou 
Lutz Ribbe. (sma)� l
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CESE exorta Comissão a promover melhor 
setor do açúcar da UE
Quando as quotas de produção de açúcar de beterraba 
forem suprimidas em outubro, a indústria europeia do 
açúcar encontrar-se-á numa situação completamente 
nova. O êxito ou o fracasso deste novo desafio depen-
derão em grande medida da forma como a UE apoiará 
a indústria transformadora de açúcar de beterraba 
e os produtores de beterraba-sacarina.

A escassos dias da abolição das quotas de produ-
ção de açúcar de beterraba em 1 de outubro de 
2017, o CESE adotou um parecer de iniciativa sobre 
as «Mutações industriais no setor europeu do 
açúcar de beterraba». A abolição das quotas de 
produção de açúcar de beterraba dará à indústria 
europeia do açúcar a possibilidade de exportar açú-
car em quantidades ilimitadas. «Esta é uma excelente 
oportunidade para os produtores de açúcar euro-
peus, mas para tirar pleno partido desta liberalização, 
precisam de todo o apoio da Comissão Europeia», 
afirmou José Manuel Roche Ramo (Grupo dos Inte-
resses Diversos, ES), relator do parecer do CESE. No 
entender do CESE, a UE deveria ser mais prudente 

quanto à liberalização do comércio nas negociações 
de novos acordos de comércio livre (ACL). «A Comis-
são deve tratar o açúcar como um produto sensível 
nas negociações de comércio livre, mantendo os 
direitos da UE sobre o açúcar.»

A correlatora, Estelle Brentnall (delegada da CCMI, 
BE), destacou o importante contributo do setor do 
açúcar de beterraba para a criação de emprego e a 
atividade económica nas zonas rurais e apelou para 
a inclusão de ferramentas de mercado na política 
agrícola comum (PAC) que apoiem a continuação da 
produção de açúcar nos Estados-Membros.

Com uma produção anual total de cerca de 17,2 
milhões de toneladas, a UE é o maior produtor mun-
dial de açúcar de beterraba. As empresas de produ-
ção de açúcar compram cerca de 107 milhões de 
toneladas de beterraba-sacarina por ano a cerca de 
137 000 produtores europeus. A indústria do açúcar 
da UE representa 28 000 postos de trabalho diretos 
e 150 000 postos de trabalho indiretos. (sma)� l

Espírito crítico e sentimento de 
pertença: armas essenciais contra 
a radicalização
Concentrar esforços na inclusão social dos jovens, 
ajudá-los a desenvolver um sentimento de identi-
dade e ensiná-los a pensar de forma crítica contam-
-se entre os fatores mais importantes para prevenir, 
de forma eficaz, a radicalização dos jovens, revelou 
uma audição organizada pelo CESE em setembro.

No entanto, a audição sobre o tema «O papel da 
sociedade civil na prevenção da radicalização 
dos jovens» também demonstrou que a sociedade 
tende a agir apenas após a ocorrência de algum 
incidente e que falta uma abordagem coordenada 
e multidisciplinar.

Jessica Soors, chefe do serviço para o  combate 
à radicalização do município belga de Vilvoorde, que 
regista o maior número de combatentes estrangeiros 
entre os municípios da Europa, foi uma das inter-
venientes na audição. Aconselhou as comunidades 
locais a, antes de mais, estarem preparadas para 
lutar contra a radicalização, algo que faltava ao seu 
município quando os jovens começaram a sair para 
combater em conflitos no estrangeiro.

Jessica Soors afirmou que o trabalho sobre a radica-
lização não deve começar com casos individuais ou 
ações policiais, mas com a prevenção, que deve ter 
início nas escolas.

Outros oradores assinalaram que as escolas devem 
prestar mais atenção ao ensino das competências 

sociais e cívicas e centrar-se na diversidade e na 
cidadania ativa. Aumentar a capacidade de refletir 
de forma complexa e desenvolver um espírito crí-
tico desde cedo encontram-se entre as armas mais 
poderosas contra o apelo da radicalização.

Os oradores incluíram representantes da Comissão 
Europeia, bem como peritos em educação e repre-
sentantes de organizações envolvidas na educação 
formal ou não formal dos jovens.

O CESE está a elaborar um parecer sobre este tema, 
cuja adoção está prevista para dezembro. (ll)� l

Oportunidades e desafios das novas formas 
de trabalho
As novas formas de trabalho foram um dos 
temas debatidos na reunião plenária do CESE de 
setembro. No parecer adotado sobre competên-
cias e novas formas de trabalho (relator: Ulrich 
Samm, Grupo dos Empregadores, DE), o  CESE 
chama a atenção para o aparecimento de mui-
tas formas de trabalho atípicas, como o trabalho 
a tempo parcial, o trabalho com vários contratantes 
e o fenómeno da externalização de trabalho em 
linha (crowdworking), no qual os trabalhadores 
oferecem as suas competências em plataformas de 
Internet como uma rede de profissionais altamente 
qualificados e especializados. Todas as partes inte-
ressadas devem coordenar os seus esforços a fim 
de melhor fazer face aos riscos sociais associados, 
devendo ser dada grande prioridade à prestação 
de segurança social e à prevenção da pobreza. 
O CESE reconhece que a automatização e os robôs 
também estão a ter um impacto cada vez maior no 
trabalho e que, não obstante o efeito positivo que 
podem ter na economia numa sociedade em enve-
lhecimento, estão igualmente a afetar o emprego: 
o diálogo social sobre esta questão deve ter lugar 
o mais cedo possível. No futuro, a aprendizagem ao 
longo da vida e a formação profissional serão uma 
necessidade para todos, pelo que se deve assegurar 
o acesso de todos os trabalhadores a programas 
de formação tradicionais no quadro das empresas. 

Por outro lado, os desenvolvimentos a longo prazo 
poderão ser tratados de modo mais satisfatório 
através do ensino geral.

No seu parecer sobre o papel dos parceiros sociais 
e de outras organizações da sociedade civil no 
contexto das novas formas de trabalho (relatora: 
Franca Salis-Madinier, Grupo dos Trabalhadores, FR), 
o CESE sublinha que neste período de grandes trans-
formações para os trabalhadores, os objetivos e os 
princípios fundamentais do diálogo social e da nego-
ciação coletiva permanecem válidos. O seu papel não 
consiste em impedir estas transformações, mas sim 
em dar-lhes orientação para tirar proveito de todos 
os benefícios e, ao mesmo tempo, assegurar que os 
direitos fundamentais dos trabalhadores continuam 
a ser respeitados. É necessário desenvolver uma ges-
tão participativa, estabelecer regras de jogo coletivas 
para a adaptação do diálogo social e procurar res-
postas inovadoras. A digitalização tem um impacto 
profundo no trabalho  – pode representar, para 
determinados trabalhadores, uma oportunidade 
de autonomia e proporcionar uma melhor concilia-
ção entre a vida profissional e pessoal, mas quando 
mal gerida pode constituir também um risco para 
a saúde. A Europa já dispõe de alguns bons exemplos 
sobre a forma de lidar com os requisitos e desafios 
da era digital. (sg)� l

Trabalhadores destacados: está na hora 
de rever a diretiva
O presidente do CESE, Georges Dassis, e o presi-
dente do Conselho Económico, Social e Ambiental 
francês, Patrick Bernasconi, coassinaram uma 
declaração que preconiza uma revisão radical 
da legislação da UE relativa ao destacamento 
de trabalhadores para combater o dumping social. 
Os dois presidentes consideram que a UE deve 
almejar sempre uma harmonização nivelada por 
cima e a convergência das condições de trabalho 
e de vida no seu território, instando os Estados-
-Membros que se opõem à reforma a abandonarem 
essa posição. Georges Dassis e Patrick Bernasconi 
convidam os legisladores europeus a garantirem 
o caráter temporário do destacamento e os Esta-
dos-Membros a partilharem os dados disponíveis 

para combater a fraude e a concorrência desleal 
por parte de empresas que são criadas com o único 
objetivo de explorar as disparidades salariais entre 
os Estados-Membros da UE. Reclamam igualmente 
a adoção de medidas concretas para assegurar que 
os trabalhadores aderem a um regime de segu-
rança social antes do destacamento e a criação de 
um cartão europeu de trabalhadores destacados 
para simplificar os controlos e os procedimentos. 
Insistem também em que a diretiva se aplique ao 
setor dos transportes.

Para ler a declaração, consulte: http://www.eesc.
europa.eu/en/news-media/news/posted-worker-
s-its-high-time-revise-directive (dm/pa)� l

Bem-vindos 
ao novo sítio 
Web do CESE!
O novo sítio Web do CESE foi lançado 
em agosto de 2017. Está agora ple-
namente funcional, ou seja, acessível 
a partir de qualquer computador ou 
dispositivo móvel. A cobertura lin-
guística do sítio também foi revista, 
de modo a  melhorar a  sua convi-
vialidade: é agora possível navegar 
e consultar as apresentações gerais 
das atividades e órgãos do Comité 
nas 23 línguas oficiais. A estrutura e o 
conteúdo das páginas foram refor-
mulados, simplificados e atualizados, 
permitindo, assim, um acesso mais 
rápido e mais fácil aos trabalhos do 
CESE. (kf)

Visite-nos em http://www.eesc.
europa.eu/!� l
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comerciais: na indústria ou em serviços, a nível local 
como a nível global.» Acrescentou que é necessário 
prosseguir o reforço da união monetária e o desenvol-
vimento da sua governação, bem como a realização do 
mercado único da UE.

Gabriele Bischoff, presidente do Grupo dos Traba-
lhadores, fez suas as preocupações de Jean-Claude 
Juncker com a crescente divisão na Europa: «Congra-
tulamo-nos muito com a ênfase na unidade e esta-
mos profundamente preocupados com as divisões na 
Europa. Não haverá Futuro da Europa se não houver 
uma forte dimensão social e solidariedade. Para tal, 
é necessária uma agenda social concreta que adote um 
roteiro para a criação de um pilar europeu dos direitos 
sociais.» Salientou que não pode haver trabalhadores 

de segunda classe na UE e sublinhou a necessidade 
de rever a Diretiva Destacamento de Trabalhadores.

Luca Jahier, presidente do Grupo dos Interesses Diver-
sos, agradeceu ao presidente da Comissão por assumir 
a tarefa muito ambiciosa de dar um novo alento ao pro-
jeto da UE e promover uma visão comum da Europa. «A 
UE é uma comunidade de valores e hoje precisamos de 
uma UE mais ambiciosa e mais democrática, com uma 
visão que vá além do Brexit. Unamos os nossos esforços 
para organizar uma Conferência de Cidadãos em 2018. 
Coloquemos a cultura e o desenvolvimento sustentável 
no cerne das políticas e prioridades da UE.» Sublinhou 
ainda que 2018, enquanto Ano Europeu do Património 
Cultural, é uma oportunidade única para a mobilização 
de forças positivas para o futuro da Europa. (sg)� l

Uma União Europeia da Energia 
que tenha também uma dimensão 
social triunfante
As preocupações com os custos sociais da transi-
ção energética marcaram os painéis de debate no 
Diálogo Europeu sobre a Energia, organizado pelo 
CESE, em Bruxelas, no dia 7 de setembro. O evento 
incidiu sobre a proposta da Comissão Europeia 
relativa ao pacote «Energia Limpa para Todos os 
Europeus», aos olhos de uma vasta gama de partes 
interessadas da sociedade civil, em debate com as 
instituições europeias e os operadores do mercado.

O pacote «Energia Limpa» obteve o louvor unânime 
dos intervenientes: eis um conjunto muito positivo 
de medidas que pela primeira vez consegue reunir 
os domínios da energia e do clima num programa 
coerente. Suscitou, todavia, fortes preocupações 
no tocante à  dimensão social, com destaque para 
a forma como aborda o tema premente da pobreza 
energética.

Será realista esperar de quem tem um rendimento 
precário que invista em painéis solares, equipamento 
fotovoltaico ou aparelhos energeticamente eficien-
tes quando se é obrigado a escolher entre comprar 
comida e aquecer a casa, questionaram as partes 
interessadas da sociedade civil. Não se deve forçar 
as pessoas nessa situação a realizarem investimen-
tos que não têm capacidade ou disponibilidade para 
fazer. Também não se pode esperar que subsidiem 
os investimentos realizados por quem é economi-
camente mais privilegiado. No entender das partes 
interessadas da sociedade civil, as tarifas sociais não 
devem ser proibidas – pelo contrário, terão porven-
tura de ser consideradas necessárias para proteger 
os consumidores vulneráveis.

Os participantes no diálogo também se mostraram 
preocupados com o impacto laboral da transição ener-
gética e a necessidade de proteger as regiões depen-
dentes da produção de combustíveis fósseis (como 
o carvão e o xisto) das consequências negativas da 
transição.

Uma vez que a maior parte dos fundos teria de provir 
de capitais privados, todos os intervenientes concor-
daram quanto à importância fundamental de dispor de 
um ambiente de investimento estável para fomentar 
um compromisso a longo prazo. Os participantes des-
tacaram ainda a ausência de incentivos fiscais como 
o elemento em falta na União da Energia. Os incentivos 
de preço foram apontados como o instrumento mais 
eficaz para sensibilizar as pessoas e estimular a sua 
criatividade no sentido de evitarem custos e reduzirem 
o consumo de energia. (dm)� l
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Os líderes políticos da UE e da América 
Latina e das Caraíbas devem valorizar 
a participação da sociedade civil
Na reunião plenária de setembro, o CESE adotou 
um parecer sobre «O novo contexto das relações 
estratégicas UE-CELAC e o papel da sociedade 
civil» (relator: Mário Soares, Grupo dos Trabalha-
dores, PT). No parecer, o CESE apela a uma parceria 
mais profunda entre a UE e a CELAC, baseada num 
acordo-quadro abrangente, no qual se incluam os 
princípios de ação em matéria de diálogo político, 
cooperação e desenvolvimento sustentável. Todavia, 
para alcançar o êxito em todo o tipo de negociações 
entre a UE e a América Latina e Caraíbas, é funda-
mental que haja um diálogo estruturado com a socie-
dade civil organizada. No caso concreto dos acordos 
de comércio livre, a sociedade civil organizada deve 
ter uma participação em cada uma das etapas das 
negociações, bem como na sua aplicação e avaliação.

O CESE apela a todos os líderes políticos da UE e da 
América Latina e das Caraíbas para que reconheçam 
e valorizem a participação da sociedade civil, asse-
gurando, assim, a participação do maior número 
possível de cidadãos no processo de decisão. O CESE 
já assinalou, em diversas ocasiões, a falta de acesso 
amplo à informação como um problema crucial no 
acompanhamento das relações da UE com a CELAC. 
A falta de transparência impede também a socie-
dade civil de elaborar propostas em tempo opor-
tuno. É imprescindível criar regras e procedimentos 
claros de acesso e divulgação da informação. O CESE 
considera que também são necessários recursos 
materiais suficientes para assegurar a participação 
da sociedade civil nas negociações e no diálogo for-
mal e aberto com as autoridades. (sg)� l

O CESE é a primeira instituição a adotar uma 
posição sobre a MCCCIS
A UE quer combater o planeamento fiscal agressivo 
e contribuir para o crescimento, a competitividade e a 
equidade no mercado único. As propostas que a Comis-
são Europeia voltou a colocar em cima da mesa sobre 
a matéria coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades (MCCCIS) visam responder a este 
objetivo. O CESE foi a primeira instituição a adotar uma 
posição sobre estas propostas.

No seu parecer sobre a  MCCCIS (relator: Michael 
McLoughlin, Grupo dos Interesses Diversos, IE), 
o Comité apoia os objetivos das propostas, bem como 
a definição de um conjunto único de regras para o cál-
culo dos lucros tributáveis obtidos pelas empresas 
na UE e a imputação dos rendimentos ao local onde 
o valor é criado. Considera que a MCCCIS pode ser 
benéfica para todos, caso garanta um processo de tri-
butação simples e seguro das sociedades e diminua as 
barreiras fiscais e a complexidade.

No entanto, o CESE recomenda que se envidem todos 
os esforços para prosseguir com a MCCCIS de forma 

consensual, tendo em consideração a natureza delicada 
das questões no que toca à subsidiariedade e à sobe-
rania dos Estados. Insta as partes envolvidas a concluí-
rem de forma célere as fases propostas. O CESE chama 
igualmente a atenção para a necessidade de abordar os 
desafios da economia digital e propõe que se pondere 
incluir a propriedade intelectual na fórmula de repar-
tição. Considera ainda que a chave baseada nas ven-
das por destino poderá necessitar de alterações para 
assegurar uma aplicação equitativa e propõe que se 
leve a cabo uma avaliação de impacto pormenorizada 
da MCCCIS.

Num parecer separado – sobre o tema «Um sistema 
fiscal favorável à concorrência leal e ao crescimento 
económico» (relator: Petru Sorin Dandea, Grupo dos 
Trabalhadores, RO) –, o CESE convida os Estados-Mem-
bros a intensificarem os seus esforços para combater 
o planeamento fiscal agressivo e a elisão fiscal. Reco-
menda, além disso, que se realizem reformas fiscais e se 
evite o recurso a decisões fiscais que não se justificam 
pela realidade económica das operações.(jk)� l

Prémio CESE para a Sociedade Civil 
2017 recebe mais de 100 candidaturas

Este ano, o Prémio para a Sociedade Civil recebeu 
um total de 111 candidaturas procedentes de toda 
a União Europeia.

O prémio será atribuído a «projetos inovadores 
que promovam o emprego de qualidade e o 
empreendedorismo para o futuro do traba-
lho», reconhecendo iniciativas que visam a cria-
ção de empregos sustentáveis e o incentivo ao 
empreendedorismo, nomeadamente para os 
grupos sub-representados e desfavorecidos da 
população.

O Prémio para a Sociedade Civil, já na sua nona edi-
ção, destaca todos os anos um aspeto fundamental 
diferente das atividades do CESE. No ano passado, 
uma das principais preocupações do CESE foi a estra-
tégia europeia para o emprego, bem como o modo 

de combater as formas mais preocupantes de desem-
prego, em especial dos jovens e de longa duração, 
e promover a integração no mercado de trabalho 
de novos participantes.

O objetivo global deste prémio é recompensar a par-
ticipação das organizações da sociedade civil e/ou 
dos cidadãos que tenham contribuído significativa-
mente para promover a integração europeia.

O CESE dará agora início à avaliação das candidaturas 
e anunciará os vencedores em 7 de dezembro de 
2017, na reunião plenária.

Para mais informações sobre o Prémio para a Socie-
dade Civil, consulte:

http://bit.ly/2yKlZRY (mr)� l

Thierry Libaert, membro do CESE, indica formas 
de combater a obsolescência programada
Thierry Libaert, membro do CESE (Grupo dos Inte-
resses Diversos, FR) acaba de publicar um livro 
sobre a  obsolescência programada, intitulado 
«Déprogrammer l’obsolescence» [Desprogra-
mar a obsolescência]. Como afirma no seu livro, 
os consumidores muitas vezes sentem que não 
têm qualquer controlo sobre a duração de vida 
dos produtos e que caem na teia do consumismo 
do «deitar fora». Thierry Libaert mostra como 
a obsolescência programada pode ser combatida, 
a nível nacional, europeu e internacional, através 
de uma reorientação das despesas públicas, da 
extensão do período de garantia e da afixação da 
duração de utilização dos produtos. A luta contra 
a obsolescência programada é, antes de mais, uma 
questão de vontade política e de mudança radical 
das mentalidades, afirma Thierry Libaert. Como tal, 
a obsolescência programada é um mal que tem 
remédio.

Thierry Libaert liderou o trabalho pioneiro do CESE 
sobre a obsolescência programada, que inspirou 
a recente resolução do Parlamento Europeu sobre 
esta questão.

Para mais informações, consulte: http://www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)�l

Pierre Jean Coulon, presidente da Secção Especializada 
de Transportes, Energia, Infraestruturas e Sociedade da 
Informação (TEN), com Georges Dassis, presidente do CESE
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O melhor da Estónia selvagem em exibição no CESE
7 de novembro  – 8 de dezembro 
de 2017

Por proposta dos membros estónios do 
CESE, o Comité está a organizar uma 
segunda e última exposição no âmbito 
da Presidência estónia da UE intitulada 
«Estónia selvagem». Esta exposição 
de fotografia dá a conhecer o melhor 
da natureza selvagem da Estónia: pai-
sagens, flores, aves e grandes mamífe-
ros. Graças à sua grande diversidade de 
paisagens, plantas e animais, a Estónia 
tem muito a oferecer aos amantes da 
natureza. Praias desertas, florestas den-
sas, lagos e  rios pitorescos, pântanos 
misteriosos  – um mundo escondido 
que alberga uma vida fervilhante de 
aves, focas e ursos. (jp)� l

«Uma União cada vez mais estreita» – O legado dos 
Tratados de Roma à Europa atual (1957-2017)
18 de outubro  – 3 de novembro 
de 2017

Para assinalar o 60.º aniversário deste 
acontecimento memorável, os arquivos 
históricos da União Europeia organizaram 
uma exposição sobre os Tratados e o seu 
legado.

Esta exposição é fruto de uma parceria 
entre os arquivos históricos da União 
Europeia e o Conselho da União Europeia, 
o Parlamento Europeu e a Comissão Euro-
peia, com o contributo do Banco Europeu 
de Investimento, da Presidência italiana 
do Conselho de Ministros, do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros italiano e da 
agência noticiosa italiana ANSA.

A exposição destaca ainda as raízes dos 
Tratados nos fenómenos sociais, cultu-
rais e económicos que afetaram a Europa, 
após a Segunda Guerra Mundial, e mostra 
o impacto a longo prazo do processo de 
integração europeia na vida quotidiana 
dos nossos cidadãos. (jp)

Mais informações: http://www.eesc.
europa.eu/en/agenda/our-events/
events/ever-closer-union� l

CESE Info torna-se digital
Em dezembro de 2017, será lançada 
a  nova versão eletrónica do boletim 
informativo do CESE. A primeira publica-
ção estará disponível em inglês, francês 
e alemão, ao passo que todas as outras 
versões linguísticas serão distribuídas em 
formato PDF. A partir de janeiro de 2018, 
publicar-se-á apenas a nova versão, em 
todas as línguas.

A nova versão, inteiramente digital, terá 
um formato HTML e  será enviada aos 
leitores por correio eletrónico. Poderá 
ser utilizada em diversos dispositivos, 
incluindo telemóveis e tabletes, e será 
pesquisável em 23 línguas da UE. Os 

leitores poderão partilhar artigos nas 
redes sociais, comentá-los e partilhar os 
seus comentários. Estará também dis-
ponível uma versão impressa a pedido. 
Os assinantes da atual versão impressa 
interessados em receber o boletim infor-
mativo na nova versão eletrónica são 
convidados a  enviar uma mensagem 
para eescinfo@eesc.europa.eu, especi-
ficando a versão linguística que desejam 
receber. (dm)� l

Vantagens da sociedade digital
Pelo Grupo dos Empregadores do 
CESE

No âmbito da Presidência estónia do 
Conselho da UE, o Grupo dos Emprega-
dores do CESE organiza em 25 de outu-
bro uma conferência em Taline sobre 
as vantagens da sociedade digital.

A inovação e as tecnologias digitais estão 
a transformar a sociedade atual, ofere-
cendo novas oportunidades às empre-
sas, aos governos e aos cidadãos numa 
vasta gama de setores, como a indústria, 

a  saúde, as redes sociais, os serviços 
eletrónicos, os dados e  muitos outros. 
O  mundo digital evolui rapidamente. 
Estará o mercado único da UE preparado 
para a era digital? Os europeus devem 
refletir sobre a  forma como a UE pode 
tirar partido da revolução digital, a fim 
de permanecer competitiva e criar mais 
empregos. A Estónia, enquanto líder no 
domínio das TIC e dos serviços digitais, é o 
local ideal para abordar estas questões.

Este evento tem por objetivo analisar 
e debater as oportunidades decorrentes 

da sociedade digital, nomeadamente 
o  mercado único digital, bem como 
o desenvolvimento dos serviços públicos 
digitais, que é um dos temas prioritários 
da Presidência estónia. (lj)� l

Trabalhar para um futuro melhor
Digitalização e inovação: 
oportunidades e desafios

Pelo Grupo dos Trabalhadores do CESE

Como tornar a digitalização um sucesso? 
O que fazer para garantir que a inovação 
digital gera emprego digno e melhora as 
condições de trabalho? Eis as questões na 
ordem do dia da reunião do Grupo dos Tra-
balhadores, realizada no dia 6 de outubro 
em Taline, sob o lema da digitalização e das 
suas implicações para os trabalhadores.

A escolha desta capital não poderia ter 
sido mais apropriada, já que a Estónia 
é considerada o país mais avançado da 
UE no plano da digitalização. Além de 
mostrar grande abertura à inovação no 
domínio das TIC, este Estado báltico está 
empenhado em pôr em prática novas 
ideias a ritmo acelerado.

Após uma alocução de boas-vindas 
a cargo de Gabriele Bischoff, presidente 
do Grupo dos Trabalhadores, seguiu-se 

um discurso de Eiki Nestor, presidente 
do Parlamento nacional, que apresentou 
o semestre da Presidência estónia da UE. 
Os membros puderam depois analisar 
em pormenor a Agenda Digital 2020 da 
Estónia, considerada em inúmeros círcu-
los um excelente exemplo da promoção 
do desenvolvimento digital na economia 
e na sociedade.

Na sessão da tarde, os membros deba-
teram as oportunidades e os desafios 
que a digitalização e a inovação colo-
cam aos trabalhadores e ao mercado de 
trabalho. Marcaram presença oradores 
da Comissão Sindical Consultiva (TUAC), 
do sindicato europeu IndustriALL, da 
Autoridade dos Sistemas de Informação 
da Estónia e da Confederação Europeia 
de Sindicatos (CES). Como demonstrou 
o debate, a construção de uma socie-
dade digital afeta todas as facetas da 
vida, com destaque para as condições 
de trabalho, os salários e os sistemas de 
proteção social. Uma ideia obteve vasto 
consenso: a Europa precisa de acompa-
nhar o ritmo do progresso tecnológico 

e explorar ao máximo o seu potencial 
em duas vertentes  – condições de 
trabalho justas e  investimento num 
futuro digital. Vários oradores salien-
taram a necessidade de garantir uma 
transição justa para a era digital e de 
avaliar cuidadosamente o seu impacto 
no mercado do trabalho e nas normas 
laborais, na economia e nos sistemas fis-
cais e de segurança social. Os ganhos de 
flexibilidade decorrentes de um mundo 
do trabalho digital não devem compro-
meter as normas sociais e as condições 
de trabalho. O desafio consiste, pois, em 
fomentar a  inovação e a criatividade 
e  em produzir resultados favoráveis 
para uma economia social de mercado 
sustentável e competitiva. (mg)� l

Evolução recente da economia social na UE
Pelo Grupo dos Interesses Diversos 
do CESE

Na sequência dos seus estudos de 2008 
e 2012, o CESE publicou pela terceira vez 
um estudo sobre a «Evolução recente da 
economia social na UE», encomendado por 
iniciativa da Categoria da Economia Social, 
gerida pelo Grupo dos Interesses Diversos.

Este estudo, que foi encomendado ao 
Centro Internacional de Pesquisa e Infor-
mação sobre Economia Pública, Social 
e Cooperativa (CIRIEC), atualizou os seus 
predecessores e centrou-se em três domí-
nios: a economia social e os conceitos 
/ movimentos emergentes, políticas 
públicas na aceção mais lata do termo 
elaboradas recentemente ao nível da 
UE e nos Estados-Membros para melho-
rar o setor da economia social, e, por 
último, a dimensão da economia social 
em cada Estado-Membro.

Concretamente, o estudo fornece dados 
fiáveis e  comparáveis que permitem 
avaliar os progressos realizados. O que 

transparece é  que a  economia social 
escapou essencialmente ilesa à crise eco-
nómica e financeira. Atualmente, o setor 
dá emprego remunerado a 6,3% da popu-
lação ativa na UE-28, contra 6,5% em 2012.

Além disso, constitui uma oportunidade 
para nos recordar o que a economia social 
contribui para a nossa sociedade hoje em 
dia. Baseada num modelo distinto do das 
empresas de capitais, a economia social 
ocupa um lugar importante na economia 
de mercado, com a qual, e ao lado da qual, 
trabalha. Ao assegurar que a eficiência 
económica é  colocada ao serviço das 
necessidades sociais, a economia social 
cria uma verdadeira interdependência 
entre as questões sociais e as questões 
económicas, em vez de subordinar as pri-
meiras às segundas.

Por último, a economia social exemplifica 
e defende os valores nos quais assente a UE 
(artigo 3.º do TUE). É tanto uma oportuni-
dade como um veículo para a participação, 
a responsabilização e apropriação pelos 
cidadãos do nosso futuro sustentável. 

Representa igualmente um instrumento 
de grande alcance que permite à UE avan-
çar no cumprimento dos compromissos 
que assumiu no âmbito da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas.

Hiperligação para o estudo: http://www.
eesc.europa.eu/en/our-work/publica-
tions-other-work/publications/recent-e-
volutions-social-economy-study (cl)� l

©
 is

to
ck

ph
ot

o:
 V

as
el

en
a

European Economic and Social Committee

Recent Evolutions  
of the Social Economy  
in the European Union 

STUDY

Q
E-AA-17-008-PT-N

CESE Info em 23 línguas: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
mailto:eescinfo@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/ever-closer-union
http://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/ever-closer-union
http://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/ever-closer-union
mailto:eescinfo@eesc.europa.eu,
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/recent-evolutions-social-economy-study
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/recent-evolutions-social-economy-study
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/recent-evolutions-social-economy-study
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/recent-evolutions-social-economy-study

