




«   Estas são as prioridades da minha presidência, 

que estarão na base dos trabalhos do Comité, juntamente 

com os programas de trabalho das secções especializadas. »



Programa de trabalho e prioridades 
do presidente para 2010-2013

Mobilizar as pessoas
para uma Europa sustentável

2 Fomentar uma sociedade
civil europeia mais forte

Na mitologia grega, Europa era uma princesa fenícia. 

Para Homero, era a rainha mítica de Creta. Segundo a lenda, 

era uma bela jovem que foi raptada por Zeus, transformado 

em touro, e levada a nado até ao continente que passou, 

por esse motivo, a chamar-se Europa.
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Ao longo dos séculos, a Europa foi palco de 

confl itos incessantes entre diferentes povos. 

A sua luta pelo poder, pela dominação e pela 

preponderância sobre os outros alterou as 

fronteiras e trouxe devastação e repressão. 

Esta Europa evoluiu, num espaço de tempo 

relativamente curto do ponto de vista histórico, 

das duas guerras mundiais do século passado 

para uma cooperação sustentável: a União 

Europeia, cujo objectivo é justamente um futuro 

pacífi co para a Europa.

A União 
Europeia
A integração europeia progrediu 

consideravelmente desde os anos 50. Após 

séculos de antagonismos, de guerras e de 

constantes mudanças de fronteiras e trocas de 

populações, o projecto europeu veio assinalar 

a construção de um mundo de paz, segurança, 

bem-estar e solidariedade, embora muito 

continue ainda por fazer.

A iniciativa de criar um mercado interno comum 

e, mais tarde, uma moeda única foi um projecto 

sem precedentes. Nos últimos sete anos, 

tiveram lugar dois alargamentos a um total de 

12 países. Após vários anos de progressos e 

reveses, a União logrou agora adoptar um novo 

Tratado, que consagra o papel da sociedade 

civil e introduz um presidente permanente do 

Conselho Europeu e um alto-representante 

para os Negócios Estrangeiros e a Política de 

Segurança.

« É preciso manter 
viva a visão de uma 
Europa próspera e em paz»



Programa de trabalho e prioridades 
do presidente para 2010-2013

Mobilizar as pessoas
para uma Europa sustentável

4 Fomentar uma sociedade
civil europeia mais forte

Desafi os 
europeus
Nos últimos anos, o mundo viveu uma crise 

fi nanceira global profunda. Continua a reinar 

uma enorme incerteza quanto aos balbucios 

incipientes de retoma e há ainda riscos de 

depressão, de recessão continuada e de 

inversão da recuperação. O desemprego atingiu 

níveis nunca vistos, ainda que a situação varie 

enormemente entre os diferentes países e regiões. 

O desemprego entre os jovens é particularmente 

elevado. A pobreza persiste a um nível 

excessivamente alto, mesmo na Europa. A ênfase 

passou da catástrofe no sector fi nanceiro para 

o estado das economias dos Estados-Membros. 

Défi ces públicos colossais e o endividamento daí 

decorrente provocaram tensões enormes devido 

a restrições, cortes salariais e outras medidas 

económicas de emergência em vários 

Estados-Membros.

O empenho político nas questões ambientais 

e no desenvolvimento sustentável fi cou 

comprometido. A evolução a longo prazo cedeu 

o lugar a políticas mais orientadas para o presente 

imediato. Questões globais como a justiça, a 

evolução demográfi ca, o direito à alimentação e 

à água canalizada não têm recebido a atenção 

devida nem o apoio necessário da parte da 

comunidade internacional. Os objectivos do 

milénio de redução da pobreza global vão sendo 

afrouxados. Após anos de negociações não foi 

ainda possível chegar a acordo sobre um acordo 

multilateral de comércio livre no quadro da 

Organização Mundial do Comércio.

Uma 
Europa 
social forte
Sob a minha presidência, o Comité prosseguirá os 

seus esforços no sentido de reforçar e consolidar 

a dimensão social da União Europeia, com vista 

a melhorar as condições de trabalho e promover 

a integração social. Continuaremos a trabalhar 

para erradicar a pobreza e a exclusão social, 

que atingem já duramente os grupos mais 

vulneráveis. As mudanças necessárias para criar 

uma sociedade com baixas emissões de CO
2
 

implicam novos desafi os neste domínio, mas 

também encorajarão o desenvolvimento de novas 

competências e aptidões.
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A 
sociedade 
civil
O novo Tratado prevê que a sociedade civil 

deve participar nos trabalhos da União Europeia, 

mas há igualmente sinais claros de que os 

cidadãos europeus estão longe de se sentirem 

verdadeiramente empenhados na cooperação 

europeia. Os 27 Estados-Membros continuam a 

ter de procurar soluções e decisões conjuntas 

no Conselho, e há o risco de que o resultado 

fi nal seja determinado meramente com base nas 

vantagens ou desvantagens que essas decisões 

acarretem para cada país. As questões europeias 

brilham frequentemente pela sua ausência nas 

políticas nacionais e nas campanhas eleitorais de 

cada país. É necessária uma liderança política nos 

Estados-Membros e a nível da União Europeia que 

continue a visar a integração europeia.

É necessária uma sociedade civil que defenda 

claramente os valores da União, sensibilize a 

opinião pública para o projecto europeu e nele 

participe activamente.

São necessários uma visão e um empenho 

claros por parte das organizações da sociedade 

civil a fi m de levantar as questões que se impõem 

e garantir que essas questões são incluídas na 

agenda política.

São necessárias pessoas ou organizações 

dispostas a disponibilizar as suas competências, as 

suas aptidões, o seu empenho e o seu interesse.

« É necessário, por isso, um Comité

Económico e Social Europeu, 

único órgão formal da União que representa

as organizações de empregadores,

trabalhadores e interesses diversos 

da sociedade civil, que lhes dê a possibilidade,

 com base no Tratado, de participar 

e infl uir nos trabalhos da União Europeia. »
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« O diálogo é a arte de falar, 
não a alguém mas sim com alguém, 
e é, sobretudo, 
a arte de saber escutar.»
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Um novo 
Tratado
Tratado da União Europeia / Título II

Disposições relativas aos princípios

democráticos / Artigo 11.º

1. As instituições, recorrendo aos meios adequados, dão aos 

cidadãos e às associações representativas a possibilidade 

de expressarem e partilharem publicamente os seus 

pontos de vista sobre todos os domínios de acção

da União.

2. As instituições estabelecem um diálogo aberto, 

transparente e regular com as associações representativas 

e com a sociedade civil.

3. A fi m de assegurar a coerência e a transparência das 

acções da União, a Comissão Europeia procede a amplas 

consultas às partes interessadas.

4. Um milhão, pelo menos, de cidadãos da União, nacionais 

de um número signifi cativo de Estados-Membros, pode 

tomar a iniciativa de convidar a Comissão Europeia a, no 

âmbito das suas atribuições, apresentar uma proposta 

adequada em matérias sobre as quais esses cidadãos 

considerem necessário um acto jurídico da União para 

aplicar os tratados. 

Os procedimentos e condições para a apresentação de tal 

iniciativa são estabelecidos nos termos do primeiro parágrafo 

do artigo 24.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. 
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O Tratado de Lisboa trouxe novas possibilidades 

e uma responsabilidade acrescida ao CESE. Pela 

primeira vez, reconhece-se que as instituições 

devem dar aos cidadãos e às organizações 

representativas a possibilidade de expressar os 

seus pontos de vista e de participar num diálogo 

aberto, claro e regular. Esse diálogo signifi ca 

que devemos estar à escuta, em vez de apenas 

comunicar os nossos pontos de vista. Ainda que 

o CESE sempre tenha providenciado, na sua 

actividade habitual, a possibilidade de diálogo 

e de abertura, o Tratado prevê que o CESE 

desenvolva o seu papel e as suas relações com as 

outras instituições. Durante a minha presidência, o 

Comité empenhar-se-á activamente na aplicação 

do Tratado. Prosseguirá igualmente a sua 

estratégia de comunicação activa.

Aplicar activamente o artigo 11.º 

do Tratado

O CESE criou um grupo de ligação com as 

organizações representativas da sociedade civil e 

as respectivas redes. O grupo de ligação precisa 

de ser relançado, e uma das prioridades da minha 

presidência será procurar formas de promover 

esta cooperação e de identifi car em conjunto 

questões sobre as quais haja um interesse e uma 

necessidade partilhados de debater e de agir.

Relançar o trabalho do grupo

de ligação como ponto de encontro

com as organizações europeias

O voluntariado é uma expressão activa da 

responsabilidade civil que reforça valores 

europeus como a solidariedade e a coesão social.

A Europa deve dar o exemplo em matéria de 

igualdade entre homens e mulheres, de equidade 

entre as gerações e de integração. Trata-se de 

uma condição indispensável da democracia e da 

coesão social. O problema do envelhecimento da 

população constitui tanto um desafi o como uma 

oportunidade para a Europa.

Participar activamente no Ano Europeu do 

Voluntariado em 2011

Participar activamente no Ano Europeu do 

Envelhecimento Activo em 2012

Diversidade 
e cultura
A União Europeia é jovem, precisa de crescer e de 

encarar a sua diversidade como uma oportunidade, 

de encontrar o equilíbrio certo entre as diferentes 

tradições nacionais e de adoptar regras comuns 

no interesse de todos os cidadãos. A sociedade 

europeia deve promover uma maior igualdade 

entre os cidadãos, entre as gerações, entre 

homens e mulheres, entre diferentes convicções 

religiosas e tradições culturais. Essa é uma condição 

imprescindível para uma coesão social mais forte, 

assente na liberdade de cada indivíduo e no respeito 

dos outros. A cultura sob todas as suas formas 

refl ecte a diversidade, proporciona uma visão, 

questiona e desafi a, e pode abrir novas perspectivas 

na maneira como nos vemos a nós próprios e ao 

mundo que nos rodeia. A diversidade da Europa 

espelha-se na sua cultura. A música, em toda a sua 

variedade, ultrapassa as barreiras linguísticas. 
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« A fotossíntese está na base de todos os 
processos biológicos na Terra. Nenhum 
processo inventado pelo Homem é tão 
eficaz na transformação dos átomos de 
carbono da atmosfera em biomassa. 
A fotossíntese aproveita a energia 
solar e liberta oxigénio. Este é o ciclo 
fundamental da vida. São as células 
verdes as responsáveis pelo crescimento 
no verdadeiro sentido da palavra.»
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O desenvolvimento sustentável pode ser descrito 

como uma estratégia cujo objectivo geral é 

assegurar que as necessidades actuais possam 

ser satisfeitas sem comprometer a possibilidade 

das gerações futuras de satisfazerem as suas 

próprias necessidades. Possui uma dimensão 

ambiental, económica e social. A estratégia 

para o desenvolvimento sustentável da União 

Europeia, de 2006, é uma estratégia abrangente 

que abarca todos os domínios políticos. O CESE 

deve adoptar, com o apoio do seu Observatório 

do Desenvolvimento Sustentável enquanto 

coordenador, uma posição com vista à futura 

conferência sobre a estratégia global «Rio+20»,

a realizar em 2012. O CESE deve tomar a iniciativa 

de procurar coordenar os pontos de vista das 

organizações europeias, a fi m de apresentar um 

contributo da sociedade civil.

Ênfase na estratégia de desenvolvimento 

sustentável para a Conferência Rio+20

Reunir as organizações e redes europeias 

a fi m de apresentar uma contribuição 

conjunta para a Conferência Rio+20

Promover posições e declarações 

conjuntas com os contactos 

internacionais do CESE 

Desenvolvimento 
 sustentável
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A Comissão Europeia convidou o CESE a contribuir 

activamente para a execução da estratégia 

«Europa 2020» para um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo, que é igualmente uma 

estratégia para permitir a retoma económica e 

combater o desemprego. O Comité empenhar-

-se-á em garantir o cumprimento dos cinco 

grandes objectivos adoptados pelo Conselho 

Europeu em Junho de 2010. As organizações da 

sociedade civil terão a oportunidade de propor 

métodos novos e inovadores e de elaborar 

uma visão comum sobre questões como a 

coesão económica e social, o desenvolvimento 

sustentável, a inovação, a investigação, a efi ciência 

energética, o potencial das PME ou o mercado 

interno no novo contexto global.

A fi m de reforçar a sua participação no 

processo de reforma, o CESE transformou o seu 

Observatório da Estratégia de Lisboa no Comité 

de Pilotagem para a Estratégia Europa 2020, que 

vai prosseguir os trabalhos bem sucedidos do 

Observatório. O Comité de Pilotagem ajudará 

a coordenar o trabalho das secções ligado à 

estratégia Europa 2020 e promoverá a cooperação 

com os conselhos económicos e sociais e 

instituições similares dos Estados-Membros. Dessa 

forma, contribuirá para fazer avançar a estratégia 

e servirá de fórum para o intercâmbio de boas 

práticas, a comparação de desempenhos e a 

ligação em rede de todos os intervenientes.

Orientação clara dos trabalhos do Comité 

de Pilotagem para a cooperação com os 

conselhos económicos e sociais nacionais 

e instituições similares

Uma estratégia 
«Europa 2020» 
inteligente
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Empresas verdes 
e empreendedorismo 
verde
O emprego e o crescimento económico 

sustentáveis dependem do empreendedorismo. 

São necessários incentivos e uma simplifi cação 

da regulamentação para encorajar a criação 

de empresas e o espírito empresarial. A União 

Europeia ainda não conseguiu chegar a um 

acordo sobre regras comuns para uma patente 

europeia, nem para as empresas, as fusões de 

empresas e as sociedades mútuas europeias. 

O relatório elaborado pelo anterior comissário 

europeu Mario Monti a convite da Comissão 

Europeia revela que em muitos aspectos o 

mercado interno está ainda longe de estar 

completo. As empresas devem orientar-se 

muito mais para a sustentabilidade e para a 

responsabilidade social. A União Europeia tem 

de desenvolver e aplicar o seu programa para as 

pequenas e médias empresas.

O «Small Business Act» deve tornar-se 

num instrumento jurídico vinculativo

Ênfase na simplifi cação da 

regulamentação, sobretudo

para as pequenas e médias empresas
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Economia 
social
Numa economia de mercado, importa ter 

igualmente em conta a diversidade de formas 

de empresas. Na economia social, há tipos de 

empresas (por exemplo, cooperativas, associações 

económicas e sociedades e associações mútuas) 

que proporcionam modelos empresariais mais 

sustentáveis do que as empresas tradicionais.

Há igualmente um tipo ideal de empresa ética 

concebido para promover a inclusão social mas 

que pode igualmente incluir outras dimensões. 

Esse tipo de empresa pode servir de contrapeso 

ao modelo puramente orientado para o mercado 

e ajudar a concretizar os objectivos sociais. 

O estudo do CESE sobre a economia social nos 

Estados-Membros apresenta uma boa síntese 

dessas formas de empresa.

Identifi car os diferentes tipos de empresa 

na economia social

Promover o Ano Internacional das 

Cooperativas em 2012

Perspectivas 
fi nanceiras 
para 
2014-2020
A crise fi nanceira e o seu rescaldo comprovaram 

que as economias dos Estados-Membros estão 

intimamente interligadas. Assim, importa procurar 

soluções comuns para problemas partilhados. 

Além disso, são necessárias medidas específi cas 

em muitos Estados-Membros para reduzir a dívida 

pública de um modo socialmente aceitável.

A Europa depara-se com enormes desafi os, os 

quais, porém, também podem representar boas 

oportunidades para estimular o crescimento 

e superar a crise. Ao investir, por exemplo, na 

inovação, nas novas tecnologias (sobretudo 

nos sectores do ambiente e da energia) e nas 

infra-estruturas, e adoptando incentivos fi scais 

inteligentes, a Europa pode desenvolver-se de 

forma sustentável a longo prazo e tornar-se, assim, 

mais competitiva a nível internacional.

O debate sobre as futuras perspectivas fi nanceiras 

requererá muito tempo e energia, da parte 

quer dos Estados-Membros quer da sociedade 

civil, incluindo os parceiros sociais. Na minha 

presidência, daremos um contributo construtivo 

ao debate sobre o orçamento para o próximo 

período de programação, o qual poderá ajudar

a encontrar soluções para os desafi os

da União Europeia.
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Os recursos naturais que estão na base da 

agricultura, da silvicultura e da pesca devem 

ser aproveitados, e não esgotados. A política 

agrícola comum é um elemento importante 

da cooperação da União Europeia. Durante a 

minha presidência, serão debatidos e defi nidos 

os requisitos para o futuro da PAC antes e 

durante o próximo período de programação. 

A política agrícola comum deve continuar a 

assentar nos princípios do mercado comum, de 

um fi nanciamento comum e de mecanismos de 

apoio comuns. Deve concentrar-se na melhoria 

da segurança alimentar na União Europeia 

e em assegurar que o mercado proporcione 

rendimentos estáveis aos agricultores. Há que 

continuar a fomentar a transparência na cadeia 

alimentar no que diz respeito a preços e contratos. 

A actual associação das ajudas aos níveis históricos 

de produção deve ser abandonada, a fi m de 

permitir a harmonização das ajudas em toda a 

União.

Importa preservar o valor da economia rural 

europeia e aproveitar o seu potencial de 

crescimento sustentável. Por conseguinte, haverá 

que prestar maior atenção ao segundo pilar 

da política agrícola comum, a fi m de utilizar os 

recursos do desenvolvimento rural para reforçar 

a economia rural e para enfrentar os desafi os 

ambientais e climáticos.

A produção agrícola na União Europeia também 

deve ser encarada à luz das necessidades do 

abastecimento alimentar mundial.

Organizar uma conferência sobre o 

futuro da política agrícola comum, com o 

tema «Quem ganha e quem perde com a 

revisão da política agrícola comum?»

A política 
agrícola comum 
em 2014



17Programa de trabalho e prioridades 
do presidente para 2010-2013

Mobilizar as pessoas
para uma Europa sustentável

Fomentar uma sociedade
civil europeia mais forte

Todos os domínios políticos devem incluir 

aspectos ligados à sustentabilidade e ao 

crescimento. As organizações de consumidores 

mais fortes podem ajudar a infl uenciar a 

orientação das diferentes formas de consumo, 

quer público quer privado, a fi m de tornar os 

bens e os serviços mais seguros e ecológicos. 

Essa infl uência pode fazer-se sentir de uma 

forma particularmente rápida e efi caz, uma 

vez que o comportamento dos consumidores 

afecta directamente a produção. Os direitos dos 

consumidores são uma parte importante de uma 

economia de mercado viável e um tema ao qual o 

CESE vem de há muito dedicando

trabalhos frutuosos.

Durante a minha presidência, o CESE continuará 

a organizar o Dia Europeu do Consumidor, em 

colaboração com a Comissão Europeia e com a 

Presidência em exercício do Conselho. Esta é uma 

excelente forma de chamar a atenção para os 

direitos dos consumidores.

Organizar anualmente o Dia Europeu 

do Consumidor

Política dos
consumidores
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« Tive fome e destes-me de comer, 
tive sede e destes-me de beber, 
era forasteiro e acolhestes-me, 
estava nu e vestistes-me, estive 
enfermo e visitastes-me, estive na
prisão e viestes até junto de mim...»
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O CESE 
e o mundo
A Europa é como uma árvore em crescimento, 

mas não vive isolada do resto do mundo. Após 

um processo interno dinâmico, a União Europeia 

conta actualmente 27 Estados-Membros. O CESE 

mantém diferentes formas de cooperação com 

as organizações da sociedade civil de países e 

regiões fora da União Europeia, como os parceiros 

Euromed, a China, a Índia e o Brasil. O Comité é 

igualmente chamado a contribuir para o processo 

de adesão de países candidatos como a Turquia e 

os países dos Balcãs, através do reforço da parceria 

destes com a União.

O CESE continuará a estar activamente 

envolvido nas relações com o resto 

do mundo e com as organizações da 

sociedade civil

Ajuda ao 
desenvol-
vimento
A União Europeia e os Estados-Membros 

desempenham um papel crucial a nível mundial 

no combate à pobreza e à fome através da sua 

ajuda ao desenvolvimento. O CESE deve ser 

envolvido na análise das diferentes políticas da 

União e nos esforços no sentido de melhorar a 

coordenação entre essas políticas e a política 

de desenvolvimento. A efi cácia das ajudas 

ao desenvolvimento deve ser melhorada. 

O CESE empenhar-se-á em garantir que haja 

recursos disponíveis também para os pequenos 

intervenientes neste domínio. É preciso 

apoiar as organizações da sociedade civil e os 

parceiros sociais através de um melhor acesso 

ao fi nanciamento e de uma simplifi cação da 

regulamentação fi nanceira.

O comércio é fundamental para o desenvolvimento 

global e para o desenvolvimento económico da 

União Europeia. Um acordo multilateral no âmbito 

lvi nto o ececononómico da 

União Europeia. Um acoooooooordrdrdrdrdrdrdrddoo o oo o o ooo mumumumumumumumumummummmmmm ltltltltltltltttltltltltttililiililililillilililililatatattaatatatatatatatatatata erererereeeeeeeeee allalalal nn o o âmbito 



21Programa de trabalho e prioridades 
do presidente para 2010-2013

Mobilizar as pessoas
para uma Europa sustentável

Fomentar uma sociedade
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da Organização Mundial do Comércio deve ter 

prioridade sobre acordos de comércio bilaterais. A 

política comercial da União deve ser revista a fi m 

de promover o desenvolvimento em contextos 

multilaterais, bilaterais e regionais.

Combater 
a pobreza 
e a fome
A crise alimentar tornou-se mais aguda à medida 

que a crise fi nanceira foi agravando os problemas 

já existentes. De acordo com as estimativas da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura (FAO), o número de pessoas 

malnutridas no mundo aumentou para mais de mil 

milhões e a probabilidade de cumprir o objectivo 

de diminuir em 50% o número de pessoas expostas 

ao fl agelo da fome até 2015 é cada vez menor.

A comunidade internacional deveria honrar os 

seus compromissos a fi m de permitir reduzir 

para metade o número de pessoas com fome no 

mundo até 2015.

O CESE tenciona organizar uma conferência 

conjunta com a FAO sobre a segurança alimentar 

a nível global na Primavera de 2011, a fi m de 

chamar a atenção para as medidas reclamadas 

por organizações como o Banco Mundial, como 

por exemplo, o investimento na agricultura e 

no desenvolvimento rural nos países em vias de 

desenvolvimento e uma maior liberalização do 

comércio regional e global. O CESE procurará 

estabelecer relações de trabalho e celebrar um 

memorando de entendimento com a FAO, 

seguindo o modelo da cooperação que mantém 

com a Organização Internacional do Trabalho.

Conferência sobre a segurança

alimentar mundial

Estabelecer relações com a FAO

Direitos 
humanos
As políticas de segurança e de justiça devem 

proteger os valores da liberdade. O CESE 

considera que essas políticas devem assentar 

na protecção dos direitos fundamentais 

garantidos pela Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem e pela Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia. 

As políticas e a legislação da União Europeia 

sobre imigração e fronteiras devem respeitar 

integralmente os direitos humanos e colocar 

a liberdade e a segurança de todos no 

centro das suas preocupações.

ro de pessoas expostas 

ao fl agelo da fome até 2015 é cada vez menor.

As política

proteger o

considera 

na protecç

garantidos

dos Direito

Direitos Fu

As política

sobre imig

integralme

a liberdade

centro das
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A minha presidência decorrerá sob o signo da 

abertura, da cooperação e da credibilidade. 

Tenciono colaborar de perto com os vice-

-presidentes do CESE, com os presidentes dos 

três grupos e com os presidentes das secções 

especializadas e da Comissão Consultiva das 

Mutações Industriais (CCMI), a fi m de garantir 

que o CESE continue a ser um órgão consultivo 

legítimo e credível representativo da sociedade 

civil organizada.

Independentemente do conteúdo do programa 

de trabalho para a presidência dos próximos dois 

anos e meio, sabemos que as circunstâncias que 

nos rodeiam nem sempre são previsíveis. Por isso, 

importa que o CESE seja capaz de se reorientar 

mais rapidamente e esteja pronto a rever as suas 

prioridades e a mostrar a necessária fl exibilidade 

nos seus procedimentos internos e na tomada

de decisões.

De há muito que o CESE vem procurando 

tornar mais efi cientes os seus trabalhos. Foram 

adoptadas várias medidas para um seguimento 

mais sistemático dos pareceres do Comité, mas 

é possível ir mais além. A Mesa do CESE deve 

receber regularmente das secções especializadas 

relatórios com uma síntese dos trabalhos

em curso.

O CESE já tinha de ser consultado 

obrigatoriamente pelo Conselho e pela Comissão, 

mas o novo Tratado alargou essa obrigação de 

consulta igualmente ao Parlamento Europeu. 

Temos de encontrar formas de continuar a 

priorizar adequadamente os nossos trabalhos 

e de elaborar pareceres mais rapidamente em 

certas situações. O CESE também deve defi nir 

prazos para o seu trabalho em coordenação 

com o Parlamento Europeu e o Conselho. Se 

o Comité pretende infl uenciar as decisões do 

Parlamento, deverá emitir os seus pareceres antes 

da primeira leitura na comissão competente 

do Parlamento Europeu. Também haverá que 

examinar as possibilidades de concluir um acordo 

de cooperação com o Parlamento Europeu 

semelhante ao celebrado entre o CESE e a 

Comissão Europeia.

Durante a minha presidência, o CESE continuará 

a examinar a forma mais justa e segura de 

reembolsar as despesas de viagem e outras

dos membros.

O CESE precisa de uma estrutura administrativa 

moderna e efi caz, dotada de um orçamento 

adequado, que proporcione aos membros o melhor 

apoio possível para alcançarem os seus objectivos 

políticos e assegure que o Comité esteja em medida 

de cumprir as suas obrigações institucionais e de 

manter a sua cooperação com as outras instituições. 

O CESE deverá destacar-se pela boa colaboração 

entre os seus membros e o pessoal. 

Prioridades, qualidade e métodos de 

trabalho mais efi cazes para a elaboração 

de pareceres

Examinar as possibilidades de 

simplifi cação e racionalização no interior 

do CESE

Procurar formas de cooperação com o 

Parlamento Europeu
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