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EDITORIAL

Caros leitores,

Com a nova temporada abrem-se novas 
perspetivas. Para além do Parlamento 
Europeu recém-eleito, os próximos meses 
assistirão à formação da futura Comissão 
Europeia, cujo presidente, Jean-Claude 
Juncker, desde já felicitamos.

Após a crise fi nanceira e económica que 
a atingiu gravemente, a Europa enfrenta 
agora uma crise social e  política que 
abala as suas fundações. As prioridades 
dos próximos cinco anos devem passar 
por restabelecer o vínculo com os cida-
dãos europeus, reconquistar a sua con-
fi ança e reacender o desejo de sonhar 
a Europa.

Para alcançar este objetivo, Jean-Claude 
Juncker afi rmou querer ser o «presidente 
do diálogo social», declaração que 
o Comité Económico e Social Europeu 
acolheu com grande satisfação. Em res-
posta, o nosso Comité compromete-se, 
enquanto voz da sociedade civil euro-
peia, a ser um parceiro empenhado e ver-
dadeiramente proativo na apresentação 
de novas ideias. A reindustrialização, os 
investimentos de futuro e os sistemas 
de formação competitivos são questões 

fundamentais que exigem soluções concretas baseadas na experiência adquirida no 
terreno.

A Europa precisa de renovar o seu espírito de solidariedade, voltar a dar um sentido 
coletivo à «identidade europeia» e propor um projeto de futuro comum que suscite entu-
siasmo. Para tal, deve seguir a via aberta pelo Tratado de Lisboa, que dá mais espaço 
à democracia participativa. É este o desafi o que o nosso Comité está pronto a enfrentar 
ao lado dos cidadãos europeus.

Henri Malosse,
Presidente do Comité Económico e Social Europeu
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AGENDA
10 de setembro – 10 de outubro 2014 / 
CESE, Bruxelas: 
Exposição «Made in Italy: 
obras primas de Dario Brevi»

24 de setembro de 2014 / 
CESE, Bruxelas: 
Seminário sobre «Alinhar 
o investimento regional 
com os motores digitais 
do futuro crescimento»

15 e16 de outubro de 2014 / 
CESE, Bruxelas: 
Reunião plenária do CESE

Ano Europeu para o Desenvolvimento 
2015 – Inspirar maior empenho

O ano que vem, 2015, será o Ano Europeu 
para o Desenvolvimento. O Comité Econó-
mico e Social Europeu deu um contributo 
fundamental para assegurar que este ano 
crucial para as questões relacionadas com 
o desenvolvimento a nível da ONU e da UE 
seja devidamente reconhecido em toda 
a Europa.

O objetivo global do Ano Europeu para 
o Desenvolvimento 2015 será «inspirar», 
consciencializar e envolver mais europeus, 
especialmente jovens, nas atividades de 
desenvolvimento, com ênfase na solida-
riedade e na justiça, nos direitos humanos 
e na autonomia das mulheres. Trata-se tam-
bém de envolver as pessoas na defi nição da 
agenda pós-2015.

A ideia foi lançada em 2011 pelo membro 
do CESE Andris Gobiņš – que já trabalhava 
sobre questões de desenvolvimento no 
seu país de origem, a Letónia –, em coo-
peração com a Confederação Europeia das 
ONG de Emergência e Desenvolvimento 
(CONCORD) e com o CESE, que trabalha-
ram para conquistar o apoio do Comité 
das Regiões da UE, do comissário europeu 
para o Desenvolvimento, Andris Piebalgs, 
e do Parlamento Europeu.

Consequentemente, o então presidente 
do CESE, Staffan Nilsson, e o presidente 
do PE, Martin Schulz, escreveram em con-
junto ao presidente da Comissão, José 
Manuel Durão Barroso, instando-o a aceitar 

a proposta. A resposta foi positiva, e o resto 
é história. Em dezembro de 2013, o CESE 
adotou um parecer que acolhia favoravel-
mente o Ano Europeu para o Desenvolvi-
mento (2015): o primeiro Ano Europeu de 
sempre centrado também na ação externa, 
fora das fronteiras da UE.

«Eu acho que isto é fantástico», afirmou 
Andris Gobiņš. «Eu não sou uma estrela 
de cinema, sou uma pessoa normal – um 
representante da sociedade civil de um 
pequeno Estado-Membro que até há pouco 
tempo era benefi ciário de ajudas, mas gra-
ças ao forte apoio de todas as partes, espe-
cialmente da CONCORD, a iniciativa é agora 
uma realidade.»

«A sociedade civil vai participar em grande 
escala porque a  ideia foi inicialmente 

sua», confirmou Stina Soewarta, chefe 
da Unidade de Informação da DG DEVCO 
da Comissão Europeia. «Celebrar um Ano 
Europeu sem a  participação da socie-
dade civil não faz sentido». As atividades 
realizar-se-ão a nível europeu e nacional, 
e a sociedade civil já está a participar na 
organização. Por exemplo, em junho, mais 
de 300 europeus vieram a Bruxelas debater 
como comunicar a mensagem da coopera-
ção para o desenvolvimento. O vasto leque 
de parceiros inclui pessoas de países em 
desenvolvimento.

A UE e os Estados-Membros são os maiores 
doadores mundiais de ajuda ao desenvol-
vimento, disponibilizando mais de metade 
da ajuda ofi cial em todo o mundo (53 mil 
milhões de euros em 2011). Um inquérito 
realizado em 2012 revelou que 85% dos 
europeus consideram que é  importante 
ajudar as pessoas de países em desenvol-
vimento e, apesar da crise económica, esta 
percentagem não se alterou muito. Mais de 
um quarto dos europeus doa dinheiro dos 
seus próprios rendimentos.

Apesar dos progressos realizados, nem 
todos os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM) serão alcançados no 
próximo ano. A nova agenda global para 
o desenvolvimento após 2015 deve incluir 
compromissos mais concretos e  fortes, 
«assumidos não só pelos governos mas 
por todos aqueles que podem ajudar a tor-
nar o mundo melhor», sublinhou Andris 
Gobiņš. «Todos temos uma responsabili-
dade pessoal para com o consumo susten-
tável e o tratamento equitativo», assinalou. 
«Queremos apoio para uma mudança real. 
Esse é o sonho: e estamos agora um pouco 
mais perto de o concretizar.» ●

Uma economia mais forte para uma Europa reforçada
Os novos líderes europeus têm de agir no 

sentido de concretizar a União Económica 
e Monetária (UEM), afi rma o CESE num seu 
parecer adotado na 500.ª reunião plená-
ria. Através da criação de uma estrutura de 
governação económica mais sólida, a Europa 
será capaz de intensifi car o seu combate 
à estagnação e ao desemprego.

«A União Económica e  Monetária Euro-
peia, que está longe de ser alcançada, 
é indispensável se quisermos restabelecer 
a confi ança no projeto europeu e torná-lo 
sustentável», segundo as palavras de Joost 
van Iersel (Países Baixos, Grupo dos Empre-
gadores), um dos dois relatores do parecer.

Numa primeira fase, a  UE deve lançar 
um pacto genuíno para o  crescimento, 
emprego e estabilidade, baseado numa 
implementação mais adequada da legis-
lação em vigor e impulsionado pelo inves-
timento, público e privado. Em segundo 
lugar, como a  crise evidenciou lacunas 
na própria arquitetura da UEM, o  CESE 

Andris Gobiņš, membro do CESE

“A União Económica 

e Monetária Europeia, 

que está longe 

de ser alcançada, 

é indispensável se 

quisermos restabelecer 

a confi ança no projeto 

europeu e torná-lo 

sustentável.”

Fonte: Comissão Europeia
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O Observatório do Mercado de Trabalho (OMT) 
do CESE realizou um estudo na Grécia, Croácia, 
Itália, Áustria, Eslováquia e Finlândia com vista 
à elaboração de um relatório sobre a aplicação das 
políticas da UE relativas ao emprego dos jovens 
nesses países. Apesar de a situação divergir entre 
eles, sendo a taxa de desemprego dos jovens na 
Grécia de 58,3% e na Áustria de 9,2%, há soluções 
comuns para todos os Estados-Membros da UE.

A cooperação entre parceiros sociais, organiza-
ções de juventude e autoridades públicas pode 
contribuir para modelar políticas efi cazes para 
o emprego dos jovens, tal como comprovado na 
Áustria e na Finlândia. «As partes interessadas 
podem trazer verdadeiro valor acrescentado às 

políticas de juventude, dado conhecerem e vive-
rem as realidades do mercado de trabalho. Esta 
avaliação realista da sociedade civil é indispensá-
vel», afi rma Christa Schweng (Áustria, Grupo dos 
Empregadores), presidente da OMT.

Uma proporção signifi cativa do estudo é dedi-
cada a uma análise da aplicação da Garantia para 
a Juventude.

Criada em 2013, a  Garantia para a  Juventude 
assegura que todos os jovens com idade infe-
rior a  25 anos recebem uma oferta concreta 
e de boa qualidade no período de quatro meses 
após terem terminado o ensino formal ou terem 
fi cado desempregados. Pode ser uma oferta de 
emprego, aprendizagem, estágio ou formação 
contínua e deve ser adaptada às necessidades 
e situação de cada indivíduo. O estudo conclui 
que, se aplicada de forma adequada, a Garantia 
para a Juventude poderá contribuir signifi cati-
vamente para as reformas estruturais. Por exem-
plo, alguns sistemas nacionais de ensino podem 
conformar-se mais com as necessidades do mer-
cado de trabalho, com vista a dotar os jovens das 
competências de que as empresas necessitam. 
«As partes interessadas na Grécia, Itália e Croácia 
defendem mais e melhor formação no posto de 
trabalho e o reforço das ligações entre o ensino 

e as empresas. Esta é, claramente, uma forma de 
proceder», afi rmou Christa Schweng.

Os 5 milhões de jovens desempregados na Europa 
enfrentam situações diferentes, e tal justifi ca que 
se criem abordagens modeladas, cuidadosamente 
planeadas, acordadas com as partes interessadas 
e adaptadas às circunstâncias nacionais. (cad) ●

apresentou um roteiro para concretizar a UEM, de forma a alcan-
çar um desempenho económico sustentável e equilibrado e evitar 
crises futuras. Esse roteiro, destinado à próxima legislatura europeia, 
deve basear-se em quatro pilares que incluam um mercado de capi-
tais europeu plenamente integrado, instrumentos para incrementar 
a competitividade, a convergência económica e a solidariedade 
europeia, bem como medidas para combater o impacto social do 
ajustamento económico e reforçar a legitimidade democrática da 
UE e das instituições da área do euro.

«Mas aquilo de que os cidadãos precisam mais urgentemente 
é de um plano europeu para o investimento no crescimento e no 
emprego, sem aumentar as dívidas nacionais. Basta de palavras 
vãs ou textos longos sem propostas concretas», afi rma o relator 
Carmelo Cedrone (Itália, Grupo dos Trabalhadores), que gostaria 
de ver estes pontos no topo na agenda da UE.

O parecer sublinha a  necessidade de uma integração econó-
mica, social e política mais profunda e mais adequada entre os 
Estados-Membros da UE, como pré-requisito para responder às 
expectativas dos cidadãos em termos de qualidade de vida e pros-
peridade. Termina concluindo que para alcançar uma economia 
mais forte com vista a uma Europa reforçada é crucial existir um 
sentimento de apropriação e empenho da sociedade civil nos 
Estados-Membros. (cad/aa) ●

Desemprego dos jovens – inquérito 
a 6 países

Dê comida, não a desperdice!

A sociedade civil como produtora ativa de energia renovável

A Comissão Europeia adotou objetivos gerais relati-
vamente ao pacote sobre a energia e o clima para 2030, 
e pretende, entre outros aspetos, aumentar a percen-
tagem de energias renováveis no cabaz energético, de 
14% (2012) para 27% (2030). O CESE apoia este obje-
tivo e apela à defi nição de objetivos específi cos para os 
Estados-Membros.

No entanto, o estabelecimento de objetivos não será, 
por si só, sufi ciente para desencadear as ações neces-
sárias. As mudanças estruturais do sistema energético 
devem ser apoiadas por atos jurídicos adequados. Os 
desafi os climáticos e energéticos só podem ser enfren-
tados se os pequenos produtores tiverem condições 
para desenvolver os seus projetos de energias renová-
veis. Com este objetivo em mente, o CESE lançou um 

processo destinado a avaliar as condições que permi-
tem aos cidadãos e às comunidades desenvolver as suas 
próprias iniciativas em matéria de energias renováveis.

Os cidadãos, os agricultores, as cooperativas, as 
pequenas e médias empresas a nível local e regional 
e as comunidades têm liderado a transição energética 
(Energiewende) na Alemanha, país em que a proporção 
de energias renováveis aumentou de 6% para cerca de 
25% em apenas dez anos. Estes intervenientes foram 
igualmente responsáveis por mais de metade de todo 
o investimento realizado no setor. Além disso, estudos 
demonstram que a substituição de combustíveis fós-
seis por energias renováveis por parte dos pequenos 
produtores resulta num grande aumento líquido de 
postos de trabalho.

Graças, nomeadamente, ao investimento maciço da 
Alemanha, os custos de produção de energia eólica 
e solar diminuíram significativamente, o que permite 
agora que outros Estados-Membros beneficiem desta 
redução de custos. Estas vantagens, a que acrescem 
os benefícios ambientais e o aumento da indepen-
dência energética, demonstram que é  oportuno 
apoiar um aumento da produção das energias reno-
váveis, nomeadamente quando proveem de peque-
nos investidores.

As conclusões do estudo do CESE serão apresentadas 
numa conferência que terá lugar em Bruxelas na manhã 
de 17 de setembro (para mais informações, consultar 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observa-
tory-red). (nq/sma) ●

Christa Schweng, presidente do OMT

Os dois relatores do parecer sobre «Realizar a UEM»: Joost van Iersel, 
presidente da Secção Especializada da União Económica e Monetária 
e Coesão Económica e Social (ECO), e Carmelo Cedrone, membro do CESE

O Comité Económico e Social Europeu (CESE) e a 
Federação Europeia de Bancos Alimentares (FEBA) 
organizaram, em 7 de julho, em Bruxelas, uma con-
ferência sobre o tema «Doação de alimentos: com-
bater a pobreza alimentar e resolver o desperdício 
de alimentos».

Entre os cidadãos da UE, 79 milhões vivem abaixo do 
limiar de pobreza e 16 milhões dependem de ajuda 
alimentar de instituições de caridade, enquanto 
se desperdiçam 89 milhões de toneladas de 
alimentos. O presidente do CESE, Henri Malosse, 
considera esta situação um ataque contra a humani-
dade, afi rmando: «Uma sociedade que desperdiça um 
terço dos seus alimentos comestíveis enquanto tan-
tas pessoas passam fome não pode denominar-se de 
humana» e lembrando à Europa a sua responsabilidade 
de pôr termo a esta situação intolerável.

Embora muitas empresas e  particulares estejam 
dispostos a doar os seus excedentes de comida, há 

obstáculos legislativos e práticos – diferentes 
em cada Estado-Membro – que os impedem de 
o fazer.

Regras mais claras para facilitar 
a doação de alimentos

Na conferência, a empresa Bio by Deloitte apre-
sentou os resultados de um estudo encomen-
dado pelo CESE e centrado nos obstáculos e nas 
boas práticas relativamente à doação alimentar. 
Já existem na Europa bons exemplos de legis-
lação e práticas que facilitam a doação de ali-
mentos – agora só precisam de ser introduzidos 
em todos os países. São necessárias orientações 
à  escala da UE sobre os instrumentos fiscais, 
a hierarquia na utilização dos alimentos, a res-
ponsabilidade e a durabilidade alimentar. «O 
estudo constitui uma base valiosa para passar às 
próximas etapas cruciais no processo de facilitar 
a doação, garantindo simultaneamente a segu-

rança dos alimentos. Agora pre-
cisamos de agir a nível da UE», 
afi rmou Yves Somville (Bélgica, 
Grupo dos Interesses Diversos). 
O  CESE trabalhará agora no 
sentido de aplicar os resultados 
do estudo, através de iniciati-
vas legislativas a nível europeu 
e  nacional e  da promoção de 
medidas específi cas.

Bancos alimentares são fundamentais

Os bancos alimentares desempenham um papel 
crucial no processo da doação de alimentos, 
recolhendo-os junto dos dadores (produtores ali-
mentares, distribuidores, retalhistas e particulares) 
e distribuindo-os pelas ONG e serviços sociais que 
apoiam os mais carenciados. (sma) ●

Henri Malosse, presidente do CESE, com Manuela Gheoldus 
e Clementine O’Connor, da BIO by Deloitte, Angela Frigo, do Banco 
Alimentare, Yves Somville, relator do CESE para o desperdício de 
alimentos, Igor Šarmír, membro do CESE e do grupo de trabalho 
para o desperdício de alimentos, Thomas Pocher, membro da E. 
Leclerc e fundador da Greentag, e Etienne Rubens, Komosie – 
Federação de Empresários Ecológicos na Economia Social

Intervenção do CESE na primeira 
conferência nacional sobre a economia 
circular em Paris

No contexto das atividades «Agir a Nível Local», Thierry Libaert 
(França, Grupo dos Interesses Diversos) apresentou os trabalhos 
do Comité sobre o combate à obsolescência programada, na 
primeira conferência nacional sobre economia circular, realizada 
em Paris em 17 de junho de 2014. O membro interveio no ateliê 
intitulado «Novos modelos económicos assentes no ciclo de vida 
do produto», que serviu para dar a conhecer os trabalhos do 
CESE a um vasto público de agentes económicos e responsáveis 
políticos. O parecer «Por um consumo mais sustentável: O ciclo 
de vida dos produtos industriais e informação do consumidor 
a bem de uma confiança restabelecida» (relator: Thierry Libaert; 
correlator: Jean-Pierre Haber) é o primeiro texto europeu sobre 
a luta contra a obsolescência programada. O primeiro fórum 
europeu sobre este tema decorrerá em 17 de outubro de 2014, 
no CESE. (ab) ●

AGIR A NÍVEL LOCAL

“As partes interessadas 
na Grécia, Itália e Croácia 
defendem mais e melhor 
formação no posto de trabalho 
e o reforço das ligações entre 
o ensino e as empresas. Esta 
é, claramente, uma forma de 
proceder.”

“Entre os cidadãos da UE, 
79 milhões vivem abaixo do limiar de 
pobreza e 16 milhões dependem de ajuda 
alimentar de instituições de caridade, 
enquanto se desperdiçam 89 milhões 
de toneladas de alimentos.”
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A REUNIÃO PLENÁRIA EM POUCAS PALAVRAS
Nova estratégia fl orestal da UE

O CESE acolhe favoravelmente a nova estratégia fl orestal 
da UE. Face às pressões e ameaças crescentes de que as 
fl orestas são alvo e às inúmeras políticas setoriais e nor-
mas afi ns da UE que afetam a silvicultura e as fl orestas, 
impõe-se com urgência uma nova estratégia. Por conse-
guinte, o CESE exorta a Comissão e os Estados-Membros 
a assegurarem que a estratégia é efetiva e efi cazmente 
implementada e a prosseguirem as negociações com 
vista a um consenso sobre um acordo juridicamente 
vinculativo sobre as fl orestas na Europa. (hb) ●

Resultado da votação: 111 votos a favor, 0 votos contra 
e 5 abstenções.

Sociedade digital

Este parecer de iniciativa incidiu sobre dois aspetos prin-
cipais. O primeiro prende-se com o objetivo de colma-
tar o chamado «fosso digital», reforçando a posição das 
mulheres na sociedade digital, promovendo o acesso 
às TIC e tendo atenção às pessoas com difi culdades de 
aprendizagem. O CESE pretende que sejam adotadas 
medidas em toda a UE para garantir que as pessoas com 
defi ciência têm acesso às novas tecnologias, gozando 
para tal de condições equitativas. O segundo aspeto, 
acesso ao emprego e inclusão digital, centra-se numa 
compreensão mais adequada da dimensão digital no 
domínio do emprego. (hb) ●

Resultado da votação: 128 votos a favor, 0 votos contra 
e 0 abstenções.

Financiamento coletivo na União Europeia

O fi nanciamento coletivo representa um novo modelo 
de fi nanciamento que cada vez mais ajuda as novas 
empresas a arrancar e contribui para construir uma 
economia de mercado social pluralista e resiliente. 
O CESE congratula-se com a comunicação da Comis-
são e salienta o potencial de crescimento do fi nancia-
mento coletivo (crowdfunding) na UE, enquanto fonte 
de fi nanciamento alternativa. O CESE destaca ainda 
a dependência das PME relativamente ao crédito ban-
cário, e assinala que esta situação se manterá apesar 
da existência de fontes de fi nanciamento alternativas, 
que nem sempre são facilmente acessíveis. O fi nan-
ciamento coletivo deve, portanto, ser especifi camente 
reconhecido na legislação dos Estados-Membros como 
nova forma de mecenato. (hb) ●

Resultado da votação: 195 votos a favor, 1 voto contra 
e 5 abstenções.

Maior integração da UE como pré-requisito 
para energia a preços acessíveis

BREVEMENTE NO CESE

«A coordenação e  cooperação europeias são 
indispensáveis para manter os preços da energia 
controlados e para assegurar o nosso aprovisiona-
mento energético», afi rmou Stephane Buff etaut na 
conferência sobre «Atenuar o aumento do preço da 
energia: coordenação, europeização e participação», 
realizada no Comité Económico e Social Europeu 
(CESE), em Bruxelas, em junho. Todos os participantes 
concordaram vigorosamente com estas palavras, mas 
esta realidade não foi ainda totalmente reconhecida 
por todos os Estados-Membros da UE. Os participan-
tes na conferência lamentaram o facto de a imple-
mentação da política energética europeia carecer de 
coerência e coordenação.

Diálogo Europeu sobre a Energia – 
uma importante tarefa 
para a nova Comissão

Apesar de se registarem alguns desenvolvimentos 
positivos, nomeadamente os Grupos de Coordenação 
do Gás e da Eletricidade e as Redes Europeias dos 
Operadores das Redes de Transporte de Eletricidade 
(REORTE) e de Gás (REORTG), o seu trabalho conti-
nua fragmentado. «A energia, o clima e a política 
industrial devem articular-se melhor e basear-se em 
desenvolvimentos tecnológicos realistas e em dados 
estatísticos», salientou Pierre-Jean Coulon (França, 
Grupo dos Trabalhadores).

É, além disso, essencial envolver a sociedade civil 
de forma a  assegurar uma maior aceitação pelo 
público da transição para uma economia hipocar-
bónica. «Apelamos à criação de um programa de 
longo alcance, ambicioso e coordenado para a par-
ticipação e o empenho dos cidadãos – um verda-
deiro Diálogo Europeu sobre a Energia (DEE). Isso 
permitirá realizar debates orientados para medi-
das concretas nos Estados-Membros, e entre eles, 

e dotará os decisores políticos da informação neces-
sária», afi rmou Richard Adams (Reino Unido, Grupo 
dos Interesses Diversos), relator do parecer sobre 
«Examinar a necessidade e os métodos para a par-
ticipação e o empenho dos cidadãos no domínio 
da política energética». O CESE prossegue os seus 
esforços no sentido de persuadir a nova Comissão 
Europeia a liderar o estabelecimento desta colabo-
ração essencial. (sma) ●

A partir de 10 de setembro e durante um mês, a luz do verão 
continuará a brilhar após as férias graças aos quadros reu-
nidos na exposição «Made in Italy – As cores de Dario 
Brevi». No contexto do semestre italiano da Presi-
dência do Conselho, a exposição dará a conhe-
cer um dos protagonistas da arte e do design 
contemporâneos mais apreciados a  nível 
internacional, que exprime de uma forma 
nova e original o saber da mais nobre tra-
dição italiana.

Nos seus quadros em acrílico sobre tela 
de MDF e nas suas instalações e escul-
turas distingue-se claramente a herança 
dos futuristas, que estão entre os mestres 
mais audaciosos do século XX e que pre-
tendiam recriar tudo sob o signo da arte. 
Dario Brevi partilha o espírito destes artistas 
mas também a ironia e o gosto dos exercícios 
lúdicos. O artista tem uma forma única de trans-
mitir, em sínteses perfeitas de formas e cores, e sem 

ostentação, mensagens complexas relacionadas com os temas 
contemporâneos mais acutilantes, mantendo constante-

mente um sorriso cúmplice com o visitante, porque 
é na harmonia da dimensão artística que a refl exão 

conjunta é mais profunda.

«Made in Italy – As cores de Dario Brevi», 
edifício JDE, Átrio do 6.º piso, de 10 de 
setembro a 10 de outubro de 2014.

A exposição estará aberta ao público de 
segunda a quinta-feira, das 9 às 17h30m, 
e sexta das 8h30m às 15h30m.

Os visitantes que não tenham cartão de 
acesso às instalações do CESE deverão 

registar-se previamente (events@eesc.
europa.eu). ●

Exposição «Made in Italy»

Que oportunidades de desenvolvimento trará a TTIP à Europa?

Em 2 de outubro, o Grupo dos Empregadores do CESE conduzirá um 
debate sobre as oportunidades geradas pela Parceria Transatlântica de 
Comércio e Investimento (TTIP), num evento integrado no Fórum Europeu 
de Novas Ideias, que se realizará em Sopot, na Polónia.

«O debate em Sopot dá continuidade aos trabalhos do CESE sobre a TTIP, 
iniciados com o parecer adotado em junho», explicou Jacek Krawczyk, pre-
sidente do Grupo dos Empregadores e relator do parecer do CESE sobre 
este assunto.

Os participantes abordarão, entre outras, as seguintes questões: que aspetos 
do acordo entre a UE e os EUA apresentam as maiores oportunidades e desa-
fios para as empresas europeias e de que forma podemos tirar proveito 
da TTIP para superar a crise, reduzir o desemprego e tornar a economia 
europeia mais competitiva?

Intervirão, para além de outros oradores, Markus Breyer, diretor-geral da 
BusinessEurope, Tim Bennett, diretor-geral do Conselho Empresarial Tran-
satlântico, Peter Chase, vice-presidente da Câmara de Comércio norte-ame-
ricana, responsável pela Europa, e Jacek Krawczyk, presidente do Grupo dos 
Empregadores. (lj) ●

© Dario Brevi – «Grazie al cielo, 2014»
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Jovens fi xam prioridades para a Europa

Durante a  500.ª reunião plenária do 
Comité Económico e Social Europeu (CESE), 
realizada em 9 de julho de 2014, uma delega-
ção de cinco estudantes que participaram no 
evento «A tua Europa, a tua voz» apresentou 
e defendeu as suas prioridades para o futuro 
da Europa perante uma audiência atenta de 
cerca de 500 responsáveis políticos, membros 
do CESE e funcionários. Os cinco estudantes 
do ensino secundário tinham participado na 
edição de 2014 da iniciativa «A tua Europa, 
a tua voz», que decorreu em Bruxelas de 26 
a 28 de março desse ano, e voltaram agora 
para fazer ouvir as suas vozes.

Os estudantes fi xaram como prioridades as 
seguintes iniciativas:

 ● Igualdade na educação

Theseas Efstathopoulos (Chipre), o apresen-
tador desta iniciativa, frisou que o acesso 
a uma boa educação para todos é funda-
mental para o emprego, o crescimento e a 
prosperidade. Os governos devem reconhe-
cer que o futuro da sociedade depende da 
participação de jovens dotados de uma edu-
cação adequada, caso contrário a igualdade 
continuará a ser uma utopia.

 ● Desenvolver mais o ensino 
das línguas

Esta iniciativa, apresentada por Jakob 
Weiss (Alemanha), encara a  educação 

como uma prioridade. O jovem assinalou 
a importância de conhecer várias línguas 
para poder comunicar e criar laços com 
outros europeus. Por conseguinte, desta-
cou a importância do ensino de línguas 
estrangeiras nas escolas desde cedo, de 
forma a estabelecer uma base sólida para 
programas de mobilidade e intercâmbio 
entre países europeus.

 ● Investigação e inovação

Esta iniciativa foi apresentada por Anna 
Gletthofer (Áustria), salientando que só 
temos um planeta e, portanto, temos de 
cuidar bem dele. A investigação em matéria 
de energias renováveis e reciclagem per-
mitir-nos-á encontrar métodos inovadores 
para proteger o nosso ambiente e tornar 
o nosso planeta num lugar saudável para 
viver, o que é essencial para a nossa vida, 
saúde e sobrevivência.

 ● Reconhecer a experiência 
profi ssional 
independentemente 
da sua forma e duração

Nesta iniciativa, apresentada por Karin Olo-
fsson (Suécia), assinalou-se que o aumento 
do desemprego dos jovens é  provavel-
mente o problema mais grave com que 
a UE se depara. Em consequência, esta ini-
ciativa apela à UE para que ajude a garantir 

uma educação eficaz, proporcionando 
educação apenas nos domínios em que 
são necessárias competências, apoiando as 
empresas que oferecem experiência profi s-
sional aos jovens e ajudando os governos 
nacionais a criar novos postos de trabalho 
para os jovens.

 ● Assegurar a igualdade 
de oportunidades

Esta iniciativa, apresentada por Leo Filip 
Kovačic (Croácia), sublinha a ausência de 
uma identidade europeia no interior da UE 
e afi rma que os programas de intercâm-
bio em diversos setores como a educação, 
o emprego, o desporto e a música podem 
criar um sentimento mais tangível de 
comunidade a nível europeu. Com efeito, 
os programas de intercâmbio podem 
desempenhar um papel importante na 
criação de igualdade de oportunidades 
para todos, permitindo a todos participar 
num intercâmbio frutuoso a nível cultural 
e social.

As intervenções destes cinco estudantes 
na reunião plenária convenceram os res-
ponsáveis políticos e membros do CESE 
das potencialidades, entusiasmo e  inte-
resse dos jovens europeus relativamente 
às questões da UE, o que oferece esperança 
no futuro da Europa, especialmente num 
período de ceticismo. (fgr) ●

Quando a voz do CESE se faz ouvir

Por ocasião da sua visita a Argel em 
junho passado, a  delegação do CESE 
defendeu a  importância do trabalho 
realizado no terreno pelos representan-
tes da sociedade civil. A  este respeito, 

o presidente do CESE, Henri Malosse, con-
siderou que a legislação argelina relativa 
às associações adotada dois anos antes 
era demasiado restritiva: «Compreende-se 
que o governo queria controlar a origem 
do dinheiro, mas é necessária fl exibilidade 
para que as associações possam agir no 
terreno».

De facto, a legislação em questão proíbe 
qualquer relação direta com organizações 
estrangeiras e associações, obrigando as 
associações a  recorrer à  administração 
para celebrar convenções ou para qual-
quer tipo de transação.

A União Europeia utilizou diversos canais 
para apoiar uma reforma tendente 

a fl exibilizar as associações e ONG arge-
linas. Por conseguinte, o presidente da 
Delegação do Parlamento Europeu para 
as Relações com os Países do Magrebe, 
Pier Antonio Panzeri, deslocou-se a Argel 
em novembro de 2013 para defender 
esta fl exibilidade. Parece que todos estes 
esforços acabaram por convencer as auto-
ridades argelinas do fundamento deste 
pedido. A mesa da Assembleia Popular 
Nacional terá aceitado que a  proposta 
sobre a alteração da lei em questão seja 
apresentada ao governo. Este foi um 
primeiro passo no sentido de melhorar 
o quadro regulamentar das associações, 
e o CESE espera que a nova proposta res-
ponda às expectativas da sociedade civil 
argelina. (ghc/mm) ●

NOTÍCIAS BREVES

Profi ssões liberais: potencial de crescimento 
e de defesa do consumidor

também a cerca de 10% dos salários da UE 
(dados de 2012).

O CESE solicita a elaboração 
de regulação: são necessários 
códigos de conduta e normas 
de ética

Os profissionais liberais, como médicos, 
advogados e arquitetos, estão geralmente 
sujeitos às regulamentações específicas 
de cada Estado-Membro, onde o alcance 
da regulação depende muito da sua pro-
fi ssão em particular. Por este motivo, Arno 
Metzler (Alemanha, Grupo dos Interesses 
Diversos) apelou para uma defi nição em 
toda a  UE do termo «profissão liberal», 
que indique de forma simples as caracte-
rísticas gerais das profi ssões liberais e enu-
mere as categorias das funções em causa. 
Segundo Luca Jahier, presidente do Grupo 
dos Interesses Diversos, é importante que 
a sociedade civil possa contar com serviços 
de elevada qualidade. Para garantir isto, «é 
necessário dispor de padrões de exigência 
profi ssional equivalentes e normas de ética 
rigorosas em toda a Europa, o que facili-
tará a entrada no mercado dos profi ssionais 
liberais». (sma) ●

O CESE apresentou, em junho, os resul-
tados de um estudo realizado pela Universi-
dade de Colónia sobre as profi ssões liberais, 
intitulado «O estado das profi ssões liberais 
no que respeita às sua funções e relevân-
cia para a sociedade civil europeia», que na 
sua essência corroborou as recomendações 
e os apelos formulados no parecer do CESE 
sobre o «Papel e futuro das profi ssões libe-
rais na sociedade civil europeia de 2020», 
emitido em março de 2014.

As profi ssões liberais formam 
pilar importante da economia 
europeia

Um em cada seis trabalhadores por conta 
própria exerce a sua atividade num setor 

dominado pelas 
profissões l ibe-
rais e  mais de um 
quarto dos setores 
de profissões libe-
rais emprega pelo 
menos uma pes-
soa. As profissões 
liberais são respon-
sáveis por mais de 
10% do PIB da UE 
e  correspondem 

Apresentação da TTIP aos interessados

Em 16 de julho de 2014, a Direção-Geral 
de Comércio da Comissão Europeia (DG 
Comércio) organizou, nas instalações do 
CESE, um evento de apresentação e debate 
da Parceria Transatlântica de Comércio 
e Investimento (TTIP) com as partes inte-
ressadas, no qual o relator Jacek Krawczyk 
(Polónia, presidente do Grupo dos Empre-
gadores) e o correlator Sandy Boyle (Reino 
Unido, Grupo dos Trabalhadores) apresen-
taram o parecer do CESE sobre este assunto.

Estiveram presentes os principais negocia-
dores da UE e dos EUA, bem como vários 
outros interessados.

O evento serviu para lembrar os participan-
tes de que o parecer do CESE sobre a TTIP 
foi aprovado por esmagadora maioria em 
junho, pelos membros dos três grupos do 
Comité (Empregadores, Trabalhadores 

e Interesses Diversos). Jacek Krawczyk infor-
mou também os presentes de que o CESE 
apoia a inserção de um capítulo dedicado 
às PME na TTIP e que decidiu elaborar um 
parecer de iniciativa sobre o mecanismo de 
resolução de litígios entre os investidores 
e o Estado. Os dois relatores chamaram 
ainda a atenção para o capítulo da TTIP 
dedicado ao desenvolvimento sustentá-
vel, salientando a necessidade imperiosa 
de contar com uma ampla base de apoio 
por parte das organizações da sociedade 
civil. Durante o serão, o CESE foi palco de 
um debate em que participaram os princi-
pais negociadores da UE e dos EUA e que 
contou também com a presença do embai-
xador dos EUA junto da UE. Este evento foi 
organizado conjuntamente pela Secção de 
Relações Externas (REX) e pelo Grupo dos 
Empregadores, na perspetiva de dar segui-
mento ao parecer sobre a TTIP. (hb) ●

Karin Olofsson na apresentação da iniciativa 
«Reconhecer a experiência profi ssional, 
independentemente da sua forma e duração»

Jacek Krawczyk, presidente do Grupo dos Empregadores, Ignacio Garcia Bercero, principal negociador 
da UE, Sandy Boyle, membro do CESE e correlator do parecer do CESE sobre a TTIP, e Dan Mullaney, 
principal negociador dos EUA

Durante esta visita, o primeiro-ministro da 
Argélia, Abdelmalek Sellal, recebeu Henri 
Malosse, presidente do CESE, e Pedro Narro, 
presidente do Comité de Acompanhamento 
para o Euromed do CESE

Delegação de cinco alunos participantes no 
evento «A tua Europa, a tua Voz»

Theseas Efstathopoulos apresentando 
a iniciativa «Igualdade na educação»

Luca Jahier, presidente 
do Grupo dos 
Interesses Diversos
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