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EDITORIAL

Caros leitores,
Sessenta anos de comunidade europeia – Vamos construir
o futuro!

Pilar europeu dos direitos
sociais deve ser projeto
positivo para todos
Há que aproveitar as mudanças no mundo do trabalho para
promover um crescimento económico inclusivo e sustentável
e trabalho digno para todos

No dia 13 de março de 2017, por ocasião do aniversário da assinatura dos Tratados,
o Comité Económico e Social Europeu organizará em Roma uma conferência de alto nível
intitulada «Sessenta anos de comunidade europeia – Vamos construir o futuro!».
O nosso objetivo é, naturalmente, aproveitar a ocasião do aniversário dos Tratados para
sublinhar à imprensa e aos cidadãos tudo o que a União Europeia, ao longo da sua história,
tem conseguido de positivo para os nossos povos, mas também, e sobretudo, realçar o que
preocupa atualmente a sociedade civil dos nossos países e as suas organizações, insistindo
não só nas medidas a adotar, mas também no papel que a democracia participativa deverá
ter se quisermos reconquistar a confiança dos cidadãos na União e nas suas instituições,
sejam elas nacionais ou europeias.
A conferência incidirá em três questões: a dimensão social, a dimensão económica e as
políticas de imigração e de integração.
O projeto europeu está realmente em perigo. A sua própria existência é posta em causa,
nomeadamente por forças nacionalistas e populistas, quando ainda não há muito tempo
praticamente ninguém nos Estados-Membros contestava a sua utilidade e quase toda
a população dos países que ainda não eram membros pretendia aderir. O projeto europeu
representava um porto seguro de paz, democracia, progresso, bem-estar e prosperidade
tanto para os cidadãos como para as empresas. Tinha-se ainda consciência de que o nacionalismo ou a xenofobia tinham dado azo a horrores e de que as fronteiras e os muros eram
obstáculos à liberdade e à economia. Nunca é demais lembrar este facto.
É também necessário definir e promover, para o futuro, as medidas que importa tomar e o
espírito de que devem ser imbuídas. Para que a Europa possa reconquistar a confiança dos
cidadãos, há que conferir-lhe uma verdadeira dimensão social e rejeitar qualquer forma de
regressão social ou de agravamento das desigualdades. É necessário tirar a economia do
marasmo em que se encontra, insuflando-lhe nova vida em vez de a sufocar com a recessão,
e tomar a decisão de gerir de forma justa, sólida e solidária os fluxos migratórios, até porque
muitos dos inimigos da União alimentam a sua propaganda sinistra, invocando sobretudo
a situação em que nos encontramos.
Por conseguinte, temos ainda muitos desafios pela frente, entre os quais procurar soluções
e defender ideias, mas nós somos os representantes das organizações da sociedade civil
dos nossos países. Mesmo em tempos difíceis como estes que vivemos, para além do dever
de agir e de nos exprimir, temos a competência para analisar e conceber projetos e a força
para dizer publicamente o que fazemos em nome daqueles que se agruparam nas nossas
organizações.

Georges Dassis
Presidente do CESE
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3.º Fórum Europeu sobre Migração

13 de março – Câmara dos
Deputados, Roma

«Sessenta anos de comunidade
europeia – Vamos construir o futuro!»

29 e 30 de março – CESE,
Bruxelas
Reunião plenária do CESE

30 e 31 de março – CESE,
Bruxelas

A tua Europa, a tua voz! de 2017

L’avenir économique de l’Europe
sera numérique
L’innovation et le science au
bénéfice de tous: quoi de neuf?
Lutte contre la traite des êtres
humains: le CESE affirme
que c’est aux responsables
politiques et à la société civile
d’agir!

Na sua reunião plenária de janeiro,
o CESE adotou um parecer sobre as linhas
gerais de um pilar europeu dos direitos
sociais, proposto pela Comissão Europeia
para construir «uma União Económica
e Monetária (UEM) mais profunda e mais
justa» e alcançar uma Europa com notação
de «triplo A social». O debate teve lugar na
presença de Marianne Thyssen, comissária
europeia responsável pelo Emprego,
Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, e de Maria João Rodrigues,
relatora do Parlamento Europeu para o pilar
europeu dos direitos sociais.
O parecer apresenta as ideias e as propostas
iniciais do Comité para abordar alguns dos
principais desafios que a Europa enfrenta
atualmente. O Comité salientou que o pilar
deve propor um projeto positivo para todos,
com políticas que favoreçam o aumento do
emprego, do progresso social e da produtividade enquanto fatores fundamentais
subjacentes a um crescimento sustentável,
bem como sistemas de proteção social
e mercados de trabalho nacionais que
sejam flexíveis e adaptados ao futuro.
O CESE está convicto de que o futuro do trabalho deve ser uma prioridade central nos
debates sobre o pilar, para assegurar que ele
é justo, inclusivo e conducente a progresso
social. Contrariamente à sugestão inicial da
Comissão de, numa primeira fase, aplicar
o pilar europeu dos direitos sociais apenas
à área do euro, o CESE considera que o pilar
se deve aplicar a todos os Estados-Membros,
reconhecendo ao mesmo tempo que a área
do euro pode precisar de instrumentos ou
mecanismos específicos.
O parecer, solicitado pelo presidente da
Comissão, Jean-Claude Junker, e fruto de
vários meses de trabalho, foi elaborado

pelos relatores Jacek Krawczyk, presidente
do Grupo dos Empregadores do CESE,
Gabriele Bischoff, presidente do Grupo dos
Trabalhadores do CESE, e Luca Jahier, presidente do Grupo dos Interesses Diversos do
CESE. Apoia-se nas conclusões dos debates
nacionais organizados por membros
do CESE nos 28 Estados-Membros, com
consultas que envolveram cerca de 1 800
representantes de organizações da sociedade civil.
Na apresentação do parecer, Jacek
Krawczyk, presidente do Grupo dos
Empregadores do CESE, afirmou: «Sem
êxito económico, nenhum dos EstadosMembros conseguiria sustentar o seu
sistema social. Sem empresas de sucesso
que gerem emprego não haverá bem-estar. Eis por que a competitividade é uma
condição indispensável à preservação
do modelo social europeu. Os EstadosMembros têm de adaptar os mercados de
trabalho e os sistemas de proteção social
às realidades em mutação. Precisamos de
encontrar o equilíbrio certo entre flexibilidade e segurança. Padrões de referência
bem concebidos e adequados poderiam
contribuir para os Estados-Membros obterem resultados positivos.» Jacek Krawczyk
chamou ainda a atenção para o facto de
os debates nacionais demonstrarem claramente que qualquer ação no domínio dos
mercados de trabalho e dos sistemas sociais
deve respeitar a divisão de competências
e o princípio da subsidiariedade.
Gabriele Bischoff, presidente do Grupo
dos Trabalhadores do CESE, salientou
que «os trabalhadores europeus necessitam de ações concretas para melhorar
as suas condições de vida e de trabalho
e para restabelecer a confiança na UE. As
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desigualdades crescentes ameaçam destruir
o nosso tecido social e levam a que cada
vez mais pessoas se voltem para quem
nos pretende dividir. A redução das desigualdades de rendimentos é fundamental
e a consolidação da negociação coletiva
é indispensável para garantir maior equidade na remuneração e na distribuição da
riqueza. Preconizamos, pois, indicadores
sobre a cobertura da negociação coletiva
em toda a Europa. Uma maior convergência
ao nível da remuneração também poderia
ajudar a resolver muitos dos problemas
que atualmente enfrentamos. O tempo
das boas intenções já passou. É urgente
que a Europa – ou seja, cada um de nós nas
respetivas funções – apresente soluções
concretas que ofereçam esperança e segurança neste mundo em rápida mutação.»
Luca Jahier, presidente do Grupo dos
Interesses Diversos do CESE, sublinhou que
«temos de construir uma União Europeia
que se preocupa com as pessoas. O pilar
europeu dos direitos sociais deverá, pois,
cobrir todos os cidadãos ao longo do ciclo
de vida, incluindo os excluídos ou incapazes
de participar no mercado de trabalho.
O pilar deve constituir um projeto positivo
para os cidadãos europeus e dar resposta ao
aumento da pobreza e das desigualdades.
Os debates em torno de um possível pilar
europeu dos direitos sociais demonstram
claramente a importância de o associar
à Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável e de reformar o Estado-providência, superando o quadro de intervenção
das autoridades públicas. O investimento
social, a economia social, as empresas
sociais e a inovação social têm um papel
central a desempenhar nestas reformas,
bem como na prestação de serviços de qualidade e na garantia da sua acessibilidade
a todos os cidadãos».
A Comissária Marianne Thyssen salientou a importância do contributo do CESE
para o trabalho subsequente da Comissão
Europeia neste domínio: «Gostaria de felicitar os três relatores dos três grupos do CESE
não só pelo grau de ambição, mas também
pelo modo exaustivo como o parecer
aborda as questões. Constitui, sem dúvida,
um valioso contributo para a consulta sobre
o pilar europeu dos direitos sociais.»
A encerrar o debate, Georges Dassis, presidente do CESE, sublinhou a necessidade
de tornar as propostas numa realidade para
o grande público: «Em domínios técnicos
ou ao nível da gestão e da comercialização, a inovação é uma constante. Chegou
agora o momento de inovar também no
plano social.»
O parecer do CESE contribuirá para a proposta final da Comissão Europeia sobre
este tema, prevista para os próximos meses.
O CESE continuará a acompanhar e a participar ativamente em todos os trabalhos
e debates futuros sobre o pilar europeu dos
direitos sociais. (dm)
l

O futuro económico da Europa
é digital
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Os objetivos da UE têm de ser
ambiciosos
Na sua reunião plenária de 25 e 26 de janeiro,
o Comité Económico e Social Europeu (CESE) congratulou-se com as iniciativas da Comissão Europeia relativas
ao Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, ao
Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações
Eletrónicas (ORECE), ao Plano de Ação 5G e ao regime
de apoio aos poderes públicos que pretendam disponibilizar um acesso gratuito à Internet sem fios (WiFi4EU).
«Um mercado único digital europeu moderno é importante para melhorar a competitividade da Europa, para
a tornar sustentável e, deste modo, gerar crescimento
económico e emprego», referiu Ulrich Samm (Grupo
dos Empregadores – Alemanha), relator do parecer
sobre a «Sociedade europeia a gigabits». «Temos de
estar cientes de que isso não acontece no vazio, mas
num cenário de forte concorrência por parte dos EUA
e da Ásia.» O CESE debateu e aprovou cinco pareceres
relacionados com o tema mais abrangente de Interligar
a Europa.
A UE tem de assumir a liderança por forma a garantir
uma modernização pan-europeia coerente, com redes

de capacidade elevada, dado que apenas um mercado
único digital pleno poderá gerar todos os benefícios
económicos e sociais possíveis. Serão necessários
regimes de apoio para alargar a cobertura a zonas
remotas.
A iniciativa WiFi4EU da Comissão vai na direção certa,
disponibilizando fundos para o acesso gratuito à Internet em locais públicos. «Esta iniciativa trará benefícios
em termos de acessibilidade e de crescimento económico», afirmou Emilio Fatovic, relator do parecer sobre
a «Conectividade à Internet em comunidades locais»,
que, não obstante, considera insuficiente o orçamento
previsto de 120 milhões de euros, dada a necessidade de
instalar serviços de Internet sem fios de alta qualidade,
com uma velocidade de ligação mínima de 100 megabits/segundo. A Comissão terá de definir critérios claros para a atribuição dos fundos. O Comité propõe, por
exemplo, que seja definido antecipadamente o montante máximo dos fundos atribuídos a cada país e que
20% das dotações sejam afetadas às regiões menos
desenvolvidas do ponto de vista económico e digital,
tais como as ilhas, as zonas de montanha, fronteiriças
ou periféricas, assim como aos territórios afetados por
catástrofes naturais. (sma)
l

A reunião plenária do CESE realizada em janeiro acolheu um debate sobre o estado da economia europeia e as
perspetivas de aprofundamento da União Económica
e Monetária (UEM), que contou com a participação do
Comissário Pierre Moscovici. Os membros do CESE enviaram uma mensagem clara por intermédio do comissário:
os cidadãos e agentes económicos europeus precisam
urgentemente de sentir uma apropriação e um sentido
de direção por parte da liderança europeia, nomeadamente quando se discutem os componentes em falta
para uma verdadeira UEM. O processo de integração
da UE e o euro em particular só podem ser sustentáveis
se os aspetos económicos, orçamentais, financeiros,
sociais e políticos avançarem em conjunto, mesmo que
tal implique uma possível alteração do Tratado.

Precisamos de estabilidade, credibilidade e previsibilidade dentro de um conceito de soberania europeia.
Esta é a única forma de tranquilizar os cidadãos e os
investidores quanto à irreversibilidade do euro e ao
nosso futuro europeu comum.»
O Comissário Pierre Moscovici apresentou uma perspetiva geral da situação económica na UE, prevendo
um crescimento de 1,6% em 2017 e de 1,8% em 2018.
No seu discurso, declarou: «A minha visão é de uma
Europa unificada a nível social e orçamental, capaz de
combater o populismo e de trabalhar simultaneamente
para uma convergência económica ascendente e para
o progresso social dos seus cidadãos. Uma vez que se
espera que o euro seja a moeda de toda a UE, é absolutamente necessário que a sua arquitetura seja concluída,
sendo muito apreciado o contributo do CESE para este
debate.» Estas reflexões repercutiram-se igualmente
durante o debate público do Comité sobre o futuro do
euro e o aprofundamento da UEM, em 2 de fevereiro.
(mm)
l

«Fazer um balanço das realizações do passado nas
sucessivas cimeiras europeias é de louvar, mas não
é suficiente», declarou Joost van Iersel (Grupo dos
Empregadores – Países Baixos), presidente da Secção
Especializada da União Económica e Monetária e Coesão
Económica e Social do CESE. «Instamos os líderes políticos europeus a aprovarem um roteiro transparente
e circunscrito no tempo com vista à realização da UEM.

CESE e CE em conferência conjunta para lançar
plataforma sobre a economia circular

CESE organiza debate sobre o futuro do euro
e o aprofundamento da UEM

O lançamento de uma plataforma de partes interessadas para a economia circular marcará a conferência de
9 e 10 de março de 2017, que terá lugar em Bruxelas,
numa iniciativa conjunta da Comissão Europeia e do
CESE.

Não há uma alternativa viável a uma área do euro mais política, centrada mais nas principais prioridades
que importam para os seus cidadãos e não em objetivos numéricos específicos e questões técnicas. O CESE
instou novamente os líderes políticos da UE a acelerarem o processo de aprofundamento da União Económica
e Monetária (UEM), a fim de assegurar uma maior convergência entre os Estados-Membros e tornar a UE, no
seu conjunto, mais próspera, competitiva e resiliente, numa ótica de soberania partilhada.

Há muito que o CESE pugna pela criação desta plataforma para promover a cooperação entre as diferentes
redes da sociedade civil e todos os intervenientes na
transição para uma economia circular.
«Para alcançarmos resultados rápidos e práticos, temos
de envolver os intervenientes e os agentes de transformação mais importantes – designadamente, a sociedade civil», explica Brenda King, membro do CESE
(Grupo dos Empregadores – Reino Unido) e presidente
do Observatório do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
do CESE. «As partes interessadas europeias envolvidas

numa economia circular estão ansiosas por partilhar
conhecimentos e experiências e debater os aspetos
mais críticos da transição para uma economia eficiente
em termos de recursos», acrescenta Martin Siecker
(Grupo dos Trabalhadores – Países Baixos), presidente
da Secção Especializada do Mercado Único, Produção
e Consumo do CESE.
Em muitos dos seus pareceres recentes, o CESE sublinhou a necessidade de transformar a nossa economia,
passando de uma economia linear para uma economia
circular, repetindo o apelo da sociedade civil organizada europeia em prol de uma intervenção ousada em
matéria de eficiência de recursos. O CESE apoia uma
execução ambiciosa do plano de ação da Comissão
Europeia para a economia circular, envolvendo as partes
interessadas e os Estados-Membros num esforço coletivo e coordenado. (sma)
l

Eliminar os entraves ao mercado único
salvaguardando os direitos sociais
O mercado único está em risco: enquanto os EUA,
a Austrália e o Japão conseguiram aumentar de forma
considerável a sua procura interna, o mercado único
europeu – elemento-chave da integração europeia e da
prosperidade na Europa – cresceu apenas 0,4%, tendo-se mesmo contraído 1,6% na área do euro entre 2008
e 2015. Além disso, abusos como o dumping social, em
especial na prestação de serviços transfronteiras, minam
a confiança dos trabalhadores e das empresas sérias no
mercado único e o apoio do público está em queda.
«Mas isto funciona contra a nossa economia. Para dar
à economia o impulso necessário, o mercado único tem
de ser concluído – mas não à custa das normas e dos
direitos económicos e sociais fundamentais», afirmou
o relator Oliver Röpke (Grupo dos Trabalhadores –
Áustria). «Um mercado único funcional pressupõe
o cumprimento da legislação europeia e nacional, e isto
aplica-se particularmente às atividades transfronteiras.»
A integração europeia precisa de encontrar o equilíbrio
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Completar a arquitetura do
euro é fundamental para
a prosperidade e a estabilidade

Estas foram algumas das principais mensagens do debate de alto nível sobre o tema «Que futuro para
o euro? Ameaças e oportunidades para a 2.ª etapa de aprofundamento da UEM», organizado pelo CESE
em 2 de fevereiro. O objetivo do evento era promover a criação do consenso necessário sobre um roteiro
ambicioso para a conclusão da UEM até 2025, no âmbito de uma visão global do futuro da UE.
Um painel de peritos debateu as várias ameaças e oportunidades relacionadas com a conclusão da UEM
durante a 2.ª etapa, tal como sublinhado no Relatório dos Cinco Presidentes (2017-2025). Os oradores,
incluindo Thomas Wieser, presidente do Grupo de Trabalho do Eurogrupo, apresentaram um conjunto de
ideias e opções a explorar para o desenvolvimento a curto, médio e longo prazo da governação da área do
euro. (mm)
l

Apresentação das prioridades da Presidência maltesa

certo entre o desenvolvimento económico, social
e ambiental e de aumentar a convergência económica
e social entre os Estados-Membros.
No seu parecer de iniciativa sobre as «Ameaças
e entraves ao mercado único», o CESE apela ainda:
●● a uma concorrência leal: cumprimento da legislação europeia e nacional – respeito dos direitos
dos trabalhadores e do princípio da igualdade
de remuneração para trabalho igual realizado no
mesmo local e fim do falso destacamento de trabalhadores e das práticas desleais na contratação
pública;
●● à eliminação dos entraves ao mercado: melhor
reconhecimento das qualificações e dos diplomas,
eliminação das barreiras regulamentares, etc.;
●● a uma política fiscal regulamentada: rumo a uma
matéria coletável comum consolidada do imposto
sobre as sociedades, relatórios por país e combate
à elisão fiscal e aos paraísos fiscais (sma)
l

Ian Borg, secretário parlamentar de Malta para
os Fundos da UE e a Presidência de 2017, apresentou
as prioridades da Presidência maltesa da UE na reunião plenária de janeiro do CESE. A esta apresentação

seguiu-se um debate animado com os membros do CESE
(para mais informações sobre a previsão do contributo consultivo do CESE para a Presidência maltesa,
ver a edição de janeiro deste Boletim).
l

Inovação e ciência para o bem de todos: o que há de novo?
Por Gonçalo Lobo Xavier,
vice-presidente do CESE

Se pensarmos que o programa Horizonte 2020 tem
80 mil milhões de euros para financiar, ao longo de 7
anos, projetos de investigação e inovação, facilmente
se pode concluir que o potencial de impacto na vida das
pessoas pode ser tremendamente positivo na criação
de emprego e de valor acrescentado para a economia
europeia.
E o que pensam as pessoas sobre isto?
A comunidade científica tem-se pronunciado de
forma muito segura sobre as potencialidades das
ações do Horizonte 2020 mas também tem alertado
para a necessidade de a União Europeia abordar toda
a cadeia de investigação e inovação, desde a investigação fundamental até à investigação centrada nos
produtos e serviços. No seu parecer sobre a «Avaliação
intercalar do Programa Horizonte 2020» (relator: Ulrich
Samm – Grupo dos Empregadores, Alemanha), o CESE
referia que «só através de um apoio equilibrado em

toda esta relação se poderá garantir que a produção
de competências resultará na aplicação destas e assim
trazer benefícios económicos e sociais», i.e., na vida
dos cidadãos.

A Europa tem mais três anos para implementar este
programa de forma mais adequada, e a simplificação
das regras, a adoção de uma linguagem mais clara nos
convites à participação democratizando o círculo de candidatos, a criação de oportunidades de financiamento
para projetos de pequena e média dimensão mas com
grande impacto e a inclusão dos meios de comunicação
social como parte do processo, por exemplo, divulgando
os casos de sucesso, na medida em que é essencial reforçar a sensibilização, são mensagens a reter.

Na verdade, o que existe é um grande desconhecimento
por parte do cidadão comum sobre o impacto que pode
ter na sua vida o resultado da investigação científica
e das atividades de inovação.
Se acrescentarmos a este facto as (ainda) grandes diferenças em matéria de estruturas científicas e de inovação entre os vários Estados-Membros, compreende-se
por que afirmo que o simples aumento do orçamento
do programa para as atividades de promoção da ciência
e inovação na sociedade não ajudará a mudar a perspetiva do cidadão comum relativamente a esta questão.

Importa também explorar a ideia de criar cursos de inovação em jornalismo ou um prémio de jornalismo no
domínio da inovação para facilitar um maior entendimento das pessoas comuns – afinal, os utilizadores finais
do trabalho de investigação e inovação – sobre o que
pode o Horizonte 2020 fazer pelas suas vidas.

É também por isso que defendemos melhorar o financiamento de base da investigação e inovação nas
regiões europeias menos bem preparadas, antes de
reforçar a tónica na chamada Investigação e Inovação
Responsáveis.

Tudo isto para mostrar que inovação e investigação
científica não é «rocket science»! É mesmo o que pode
melhorar a nossa qualidade de vida para nos fazer ainda
mais orgulhosos de pertencer a uma Europa de todos
e para todos. Simples, não é?
l

CESE preconiza a reinstalação dissociada de
acordos de parceria

Políticos e sociedade civil têm de agir contra
o tráfico de seres humanos

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) estima que, em 2017, o número de pessoas a reinstalar em todo o mundo será de cerca de 1,2
milhões. Em 2015, apenas cerca de 80 mil pessoas foram
reinstaladas a nível mundial. A falta de um programa de
reinstalação adequado e a impossibilidade de entrada
na Europa de forma legal empurram muitas pessoas
deslocadas com necessidade de proteção internacional
para as mãos de perigosos traficantes clandestinos. No
seu parecer sobre o «Quadro de Reinstalação da União»,
o CESE saúda a proposta de um Quadro de Reinstalação da União, na medida em que o considera não só
um instrumento necessário para ajudar os que procuram proteção, como também um avanço no sentido
de uma verdadeira política comum de asilo, que há
muito o CESE tem vindo a defender. Este regime poderá
igualmente proporcionar um melhor apoio a países ao
longo das fronteiras da UE.

As Nações Unidas e o CESE apresentaram
o filme Sold, realizado por J. D. Brown, no
BOZAR, Centro de Belas Artes de Bruxelas,
no dia 10 de janeiro de 2017. A apresentação do filme foi feita por Madi Sharma,
membro do CESE (Grupo dos Empregadores, Reino Unido), e por Deborah
Seward, diretora do Centro Regional de
Informação das Nações Unidas na Europa
(UNRIC). O filme ilustra a brutalidade e o
caráter desumano do tráfico de crianças.

O programa de reinstalação deve ser acompanhado de programas de integração rápida, eficaz
e bem-sucedida, nomeadamente em matéria de
acesso ao mercado de trabalho, reconhecimento de
qualificações e disponibilização de formação profissional e linguística, áreas em que a sociedade civil poderá
desempenhar um papel determinante. (sma)
l

Projeção de filme organizada
em conjunto com a ONU
destaca a brutalidade do
tráfico de crianças
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Com milhões de pessoas vítimas de tráfico
a nível mundial todos os anos, segundo
o Gabinete das Nações Unidas para a Droga
e a Criminalidade (UNODC), a exploração
sexual é a forma mais comum de tráfico
de seres humanos (53%), a que se segue
o trabalho forçado (40%), que tem vindo
a aumentar. O documento de trabalho do
Eurostat sobre o tráfico de seres humanos, de 2015, revela que 69% das vítimas
registadas na UE foram traficadas para fins
de exploração sexual e 19% para trabalho
forçado. Embora 49% das vítimas de tráfico
detetadas a nível mundial sejam mulheres
adultas, 33% são crianças.
Nos seus pareceres sobre o tráfico de seres humanos,
o CESE instou a um aumento da proteção e do apoio
prestado às vítimas, que são frequentemente identificadas pela primeira vez por organizações locais da
sociedade civil. O Comité considera que este facto
é essencial para permitir a sua reintegração na esfera
legal da sociedade, da qual haviam sido excluídas. A sua
integração no mercado de trabalho deverá ser apoiada
por fundos públicos.

Combater a obsolescência programada: CESE
teve papel pioneiro, afirma novo livro

A textura da memória

Num livro recentemente publicado, intitulado Understanding Planned
Obsolescence [Entender a obsolescência programada], a professora brasileira
de direito ambiental e de biodireito Kamila Pope analisa as causas, os custos e o
impacto da obsolescência programada. O livro inclui uma análise aprofundada
do trabalho do CESE sobre a matéria, desde o parecer pioneiro de Thierry
Libaert, em 2013, e o projeto que se lhe seguiu, realizado sob a presidência
de Henri Malosse, até ao estudo de 2016 intitulado The influence of lifespan
labelling on consumers [Efeitos da afixação do prazo de utilização dos produtos para os consumidores], concluindo que: «Não há qualquer dúvida de
que a mobilização por parte do Comité Económico e Social Europeu da UE,
através da elaboração de um parecer, a que se seguiu a criação de um programa para combater a obsolescência programada, é uma das medidas mais
importantes tomadas até ao momento por entidades públicas relativamente
a esta questão.»

Para assinalar a Presidência maltesa do Conselho
da UE, o CESE acolherá uma exposição de retratos
contemporâneos do fotógrafo maltês Joseph P.
Smith, aclamado internacionalmente. A exposição
exibirá retratos de alguns dos mais velhos habitantes da cidade antiga de Birgu e uma projeção
em vídeo com entrevistas aos mesmos e atividades
de bastidores. Será oficialmente inaugurada em 22
de fevereiro de 2017, durante a reunião plenária de
fevereiro do CESE, e estará patente até 24 de março
de 2017 no Atrium 6 do JDE. (jp)
l

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Consumption
and Waste Generation [Entender a obsolescência programada – Insustentabilidade através da produção, do
consumo e da geração de resíduos], Kogan Page, 2017, 240 pp.
l

Exposição de fotografia

À apresentação do filme seguiu-se um debate com
intervenientes do UNODC, da OIT e da UNICEF e com
Madi Sharma, que apelou a uma ação política mais vigorosa e a uma reformulação das políticas europeias. Para
além de debaterem os motivos subjacentes e eventuais
medidas contra o tráfico de seres humanos, os oradores
realçaram o papel crucial das organizações da sociedade
civil e de cada pessoa e apelaram à realização de ações
conjuntas. (jk)
l

The Texture
of Memory

© Joseph P. Smith

O CESE preconiza que os critérios de reinstalação tenham por base a vulnerabilidade das pessoas e sejam

dissociados dos acordos de parceria, da ajuda ao
desenvolvimento ou da cooperação efetiva com
países terceiros em matéria de asilo. Apela para que
o ACNUR participe enquanto organismo internacional com mandato e competência para determinar se
uma pessoa tem ou não necessidade de proteção.
O ACNUR deve igualmente integrar o Comité de Alto
Nível sobre Reinstalação, tal como o próprio CESE.
O Comité não formula qualquer recomendação
em matéria de direitos especiais que permitam aos
próprios Estados-Membros da UE ou países terceiros
efetuar seleções.
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Pelo Grupo dos Trabalhadores
do CESE

europeus e o Estado de direito contra movimentos populistas cada vez mais agressivos
e a sua propaganda enganosa.
Todos os participantes salientaram com
veemência que a criação de um novo
modelo económico e social da UE para
o emprego e o crescimento que realmente
funcione em prol do bem-estar da população constitui a melhor proteção contra tais
fenómenos. Sublinharam a forte ligação
entre o futuro da UE e um pilar social eficaz
e analisaram modos de forjar laços estreitos com investimentos públicos e privados
substanciais, a fim de criar novos postos de
trabalho. O parecer recentemente adotado
pelo CESE sobre o pilar social constituiu um
bom ponto de partida, dado o seu enfoque
em propostas concretas para transformar este projeto em medidas positivas
e significativas destinadas a melhorar as
condições de vida e de trabalho das pessoas e a restabelecer a sua confiança na
União. (mg)
l

Em 15 de fevereiro de 2017, o Grupo
dos Trabalhadores realizou uma reunião
extraordinária para debater a sua estratégia e prioridades num momento em que as
regras do jogo estão em inegável mudança,
com a eleição do novo presidente dos EUA,
a perspetiva do Brexit, o fim da «grande coligação» informal no Parlamento Europeu,
a crise de governo em Itália e as eleições que
se aproximam nos Países Baixos, em França
e na Alemanha. Os participantes analisaram
os desafios e as oportunidades que estes
novos desenvolvimentos políticos e institucionais colocam aos sindicatos europeus
e que, agora mais do que nunca, os vêm
chamar a defender os valores democráticos

Rumo a uma economia da partilha justa: o papel
e o lugar das plataformas cooperativas
Pelo Grupo dos Interesses
Diversos do CESE

O presidente do Grupo dos Interesses
Diversos do CESE, Luca Jahier (IT), presidiu
a uma conferência na qual ativistas da economia social e solidária apresentaram exemplos da criação de plataformas equitativas
e de partilha e salientaram a variedade de
modelos, oportunidades e desafios que estas
oferecem aos legisladores e à sociedade.
As plataformas digitais encontram-se no
cerne da economia da «partilha». Em toda
a UE e em todo o mundo, os indivíduos,
os empresários sociais e as comunidades
utilizam estas ferramentas poderosas para
criar, preservar ou aceder a bens e serviços partilhados. Os objetivos da equidade
e da redistribuição prosseguidos por estas
partes interessadas tornam os seus modelos
de plataformas digitais radicalmente diferentes dos que captam o valor criado pelos

utilizadores e contribuintes e se colocam
acima das leis sociais e da justiça. Estas
plataformas precisam de ser reconhecidas
e regulamentadas de uma forma justa.
Com o apoio do Grupo dos Interesses
Diversos, seis organizações envolvidas na
economia social e solidária e o Commons –
um movimento social que envolve comunidades de utilizadores que administram
recursos em conjunto – reuniram quase
200 pessoas em Bruxelas para:
●● conhecer exemplos inspiradores de
plataformas cooperativas nos domínios
da cultura, alimentação, terras, intercâmbio de serviços entre empresas,
moedas locais, etc.;
●● discutir questões jurídicas: direito
do trabalho, propriedade, contratos
e fiscalidade;
●● explicar o que esperam da União
Europeia, dos Estados-Membros e dos
municípios;
●● promover parcerias.

Exposição de fotografias do realizador
de cinema polaco Andrzej Wajda

Pelo Grupo dos
Empregadores do CESE
Em janeiro, o CESE apresentou uma
exposição com mais de 30 fotografias do

recém-falecido realizador de cinema polaco
Andrzej Wajda. Da autoria do fotógrafo de
renome mundial Czesław Czapliński, as
fotografias ilustravam alguns momentos
pungentes da vida profissional e privada
de Wajda.

NOTÍCIAS BREVES
Presidente Georges Dassis felicita o presidente do
Parlamento Europeu recém-eleito
dos cidadãos no nosso projeto e no nosso
trabalho. O Parlamento Europeu, enquanto
órgão democraticamente eleito da UE,
deve desempenhar um papel fundamental. O Comité Económico e Social Europeu,
órgão que representa a sociedade civil organizada na Europa, está disposto a ser um
parceiro forte neste esforço.»
Em 19 de janeiro, o presidente do CESE,
Georges Dassis, enviou uma carta a Antonio
Tajani felicitando-o pela sua eleição como
novo presidente do Parlamento Europeu.
Após manifestar a esperança de que a excelente cooperação que tem marcado as relações entre o CESE e o Parlamento Europeu
continue no futuro, Georges Dassis assegurou a Antonio Tajani que o CESE prestará ao
Parlamento Europeu o seu pleno apoio na
tarefa difícil que se perfila no horizonte: «A
eleição de V. Ex.ª surge num período de crise
para a União Europeia. Um dos principais
objetivos de todos os intervenientes europeus é recuperar a confiança e o interesse

Georges Dassis propôs ainda explorar formas de reforçar o seguimento no Parlamento Europeu dos pareceres do Comité,
assegurar a coordenação adequada entre
os eurodeputados e os membros do CESE
e identificar outras prioridades conjuntas.
O presidente do CESE convidou Antonio
Tajani a usar da palavra perante a Assembleia do CESE durante uma das próximas
reuniões plenárias do Comité: «Temos a certeza que a sua presença reforçará significativamente os laços entre o órgão legislativo
da União e os seus representantes da sociedade civil», concluiu o Presidente Georges
Dassis. (dm)
l

Membro do CESE Tom Jones participa num debate na Semana
Verde Internacional em Berlim

O Grupo dos Interesses Diversos, cujos
membros provêm em grande parte do
setor da economia social, reiterou o papel
impulsionador que o grupo desempenha
no apoio e na construção da democracia
participativa, mantendo e estabelecendo
contactos com os representantes das
organizações da sociedade civil em todo
o mundo. (cl)
l

«Não é exagero dizer que Andrzej Wajda
era um mestre universalmente reconhecido e um símbolo do cinema europeu»,
afirmou Jacek P. Krawczyk, presidente do
Grupo dos Empregadores do CESE, na inauguração da exposição que teve lugar no dia
25 de janeiro, convidando, em seguida, os
presentes a assistirem ao derradeiro filme
de Wajda, Powidoki [título internacional:
«Afterimage»], que será exibido em Bruxelas em março.
O escritor, dramaturgo e argumentista
polaco Maciej Karpiński partilhou com
a plateia as suas recordações muito pessoais do trabalho com Andrzej Wajda,
salientando que este foi não só um grande
artista polaco, mas também um grande
europeu com um profundo conhecimento
e interesse pelos assuntos europeus.
A exposição foi organizada por iniciativa do
Grupo dos Empregadores do CESE. (lj) l

Os membros do CESE Tom Jones
(Grupo dos Interesses Diversos – Reino
Unido), Jarmila Dubravská (Grupo dos
Empregadores – Eslováquia) e Piroska
Kállay (Grupo dos Trabalhadores – Hungria) estiveram presentes na Semana Verde
Internacional («International Green Week»),
uma feira agrícola que tem lugar em Berlim,
um evento único sobre produtos alimentares e agricultura que atrai meio milhão de
visitantes todos os anos.
Tom Jones foi convidado para uma mesa-redonda sobre «A Declaração de Cork
2.0 – da reflexão à ação», no qual também participaram o Comissário Phil Hogan
e o ministro da Agricultura alemão, Christian
Schmidt. Tom Jones afirmou que o desenvolvimento rural tem de se concentrar, em
particular, no apoio ao empreendedorismo
de jovens agricultores e à juventude rural.
Uma forma de materializar este apoio
é através da disponibilização de banda
larga rápida em todas as zonas rurais, beneficiando simultaneamente a geração mais
jovem e as empresas. As infraestruturas de

agroturismo e de turismo rural, se forem
atualizadas, oferecem um potencial para
o crescimento económico local e para a criação de emprego. As atividades recreativas
relacionadas com a saúde têm um potencial enorme, pois atraem mais pessoas das
zonas urbanas para as zonas rurais. Além
disso, os consumidores desempenham um
papel crucial na revitalização das zonas
rurais e deve ser-lhes dado a conhecer
o valor dos produtos alimentares rastreáveis
e de produção sustentável.
O programa de desenvolvimento rural e a
PAC, por si só, não são capazes de inverter o declínio rural. Devem ser utilizados
e disponibilizados nas zonas rurais outros
fundos de investimento da UE. Antes de
mais, a mudança depende do espírito
empresarial das pessoas e das empresas
locais (incluindo empresas sociais) que
preenchem o vazio nas povoações onde os
serviços públicos deixaram de existir. Zonas
rurais sustentáveis são benéficas para todos
os cidadãos. (sma)
l

Receção de Ano Novo no Palácio Real
É tradição que, no início do ano, os reis
da Bélgica ofereçam uma receção no Palácio Real para expressar os melhores votos
aos representantes das instituições da UE
e às representações permanentes junto
da União Europeia em Bruxelas. Este ano,
a receção realizou-se em 25 de janeiro.
O CESE esteve representado pelo seu presidente, George Dassis, os vice-presidentes,
Gonçalo Lobo Xavier e Michael Smyth,
o secretário-geral, Luis Planas, e o chefe do
Protocolo, Dominique-François Bareth. (dm)
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A Europa está a mudar: que desafios
se perfilam para os sindicatos?

