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EDITORIAL
Caros leitores,

2015 é um ano de oportunidades. 
Vamos, todos juntos, pôr mãos à obra!

Em chinês, há apenas um carácter para 
designar tanto «crise» como «oportuni-
dade». Coincidência? Não exatamente. 
Cada crise representa igualmente uma 
oportunidade, que não se deve perder. 
A última década foi mais ou menos 
marcada por crises: crise financeira, 
crise do mercado de trabalho, crise 
económica, crise ambiental.

Em 2015 espera-nos mais um ano de grandes desafi os, mas também de grandes 
oportunidades. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a cooperar de forma mais 
estreita e intensiva em toda a Europa.

A crise fi nanceira demonstrou a importância da existência de regras claras para o setor 
bancário. Constituiu ainda o pontapé de saída para uma maior integração na área do 
euro. A crise económica levou-nos a perceber que a economia circular, baseada na 
reciclagem e no prolongamento do ciclo de vida dos produtos, pode realmente gerar 
emprego e crescimento. Sem dúvida que a reindustrialização precisa de mais ímpeto e 
dinamismo. No domínio da política ambiental surgem igualmente excelentes oportu-
nidades, que podem, por exemplo, conduzir a uma maior independência no domínio 
da energia. Com ideias inovadoras e tecnologia de ponta poderemos contribuir para 
um ambiente sustentável e para atingir os objetivos em matéria de clima.

Juntos decidimos ainda proclamar 2015 «Ano Europeu para o Desenvolvimento». Os 
países em desenvolvimento têm várias potencialidades, das quais a maior é o grande 
número de jovens, sequiosos de formação. Uma política de desenvolvimento consiste 
também em investir em potenciais mercados e mão de obra europeus.

Certamente que nós, a sociedade civil, dedicaremos especial atenção a esta ques-
tão. Também neste domínio, a nossa política deverá ser transparente, tangível e 
compreensível.

Existe um enorme potencial em termos de oportunidades, mas que, para ser apro-
veitado, necessita dos esforços de uma Europa a 28.

O Comité Económico e Social Europeu espera colaborar estreitamente com o Parla-
mento Europeu, a Comissão e os Estados-Membros.

Hans-Joachim Wilms
Vice-Presidente do CESE

AGENDA
21 de janeiro – 
4 de fevereiro de 2015 / 
CESE, Bruxelas:
«The F Word: Images of Forgiveness»

28 de janeiro de 2015 / 
CESE, Bruxelas:
Conferência sobre o tema «A 
sociedade civil no domínio da 
investigação e da inovação»

18 e 19 de fevereiro de 2015 / 
CESE, Bruxelas:
reunião plenária do CESE

A Europa em 2015. Apelo do CESE e do 
Parlamento Europeu à nova Comissão 
Juncker: ação rápida e democracia direta

Na reunião plenária de dezembro, o pre-
sidente do CESE, Henri Malosse, apresentou 
o contributo do Comité para o programa de 
trabalho da Comissão Europeia para 2015, 
na presença de Martin Schulz, presidente 
do Parlamento Europeu. Henri Malosse aco-
lheu favoravelmente a determinação da nova 
Comissão de encontrar formas de reduzir a 
burocracia, que comprometeu iniciativas 
válidas no passado, e de promover a partici-
pação ativa da sociedade civil na elaboração 
de políticas da UE.

«A introspeção tem de fazer parte do pas-
sado», afi rmou o presidente do CESE, «pre-
cisamos de ações concretas e imediatas 
para restabelecer a competitividade e o 
crescimento sustentável. Mas para que isto 
se concretize, é necessária uma União mais 
democrática: o sucesso desta nova Comis-
são reside na sua capacidade para mobilizar 
e envolver a sociedade civil.»

Martin Schulz acolheu favoravelmente o 
imprescindível contributo do CESE para 
o processo decisório da UE, sublinhando 
que «a boa cooperação entre o Parlamento 
Europeu e o CESE é vantajosa para todos os 
europeus, uma vez que nós, os representan-
tes dos cidadãos da Europa e da sociedade 
civil europeia, somos os olhos e os ouvidos 

da UE, os únicos capazes de informar sobre 
as implicações práticas da legislação da UE 
no terreno.»

No que se refere à importante questão da 
fraude e evasão fi scais, Martin Schulz afi r-
mou que «o país em que o lucro é obtido 
deverá ser o país onde o imposto é pago», 
remetendo para o parecer do CESE sobre fi s-
calidade adotado nessa plenária. O parecer 
do CESE, em consonância com a declaração 
do presidente do PE, apela para uma maior 
coordenação das políticas económicas no 
Semestre Europeu, que ajudará a «comba-
ter o problema recorrente da concorrência 
fi scal prejudicial entre os Estados-Membros, 
nomeadamente através da redução e da 
harmonização dos diversos regimes fi scais», 
segundo Carlos Trias Pintó, relator do CESE.

Apelando para a adoção de medidas ambi-
ciosas que ajudem a Europa a sair da crise, 
Martin Schulz declarou: «A crise na Europa 
terminará apenas quando os 25 milhões de 
europeus desempregados encontrarem um 
emprego duradouro». Martin Schulz defen-
deu o «regresso ao “método comunitário”, 
com a participação do Parlamento Europeu 
como colegislador», e, referindo-se ao plano 
de investimento da Comissão no valor de 
315 mil milhões de euros, insistiu em que 
«não podemos deixar montanhas de dívi-
das aos nossos fi lhos. Temos de investir no 
futuro».

No debate que se seguiu, os presidentes 
de cada grupo, Jacek Krawczyk (Grupo dos 
Empregadores), Georgios Dassis (Grupo dos 
Trabalhadores) e Luca Jahier (Grupo dos Inte-
resses Diversos), sublinharam a necessidade 
de dar prioridade à educação, à inovação, ao 
espírito empresarial para a Europa e à tran-
sição para uma economia sustentável no 
plano de investimento da Comissão, uma 
vez a estabilidade económica deve assentar 
na solidariedade. Muitos membros do CESE 
tomaram a palavra para saudar o apoio do 
Parlamento Europeu a iniciativas para legis-
lar melhor, tendo salientado a importância 
do acordo de cooperação entre o PE e o 
CESE. (cad/sg) ●

20 anos na UE: 
um casamento duradouro, digno de comemoração
O tempo voa! Há 20 anos a Suécia, a Finlândia e a Áustria aderiram à União...

Em 1 de janeiro de 1995, três países – a 
Áustria, a Finlândia e a Suécia – aderiram à 
União Europeia, aumentando de 12 para 15 o 
número de Estados-Membros. Os preparati-
vos para a adesão nem sempre foram fáceis. 
Os anteriores Estados-Membros temiam que 
um novo alargamento atrasasse o processo 
global de integração da UE e os três novos 
países também tinham as suas dúvidas. Será 
que a adesão à UE afetaria negativamente 
os seus sistemas de segurança social? Mas o 
noivado hesitante transformou-se num casa-
mento duradouro, que favoreceu a prosperi-
dade e a segurança dos três países em causa 
e da UE no seu conjunto.

«Hoje temos liberdade de circulação, temos 
um mercado único. Como agricultor, bene-
fício de uma política mais coerente e mais 
estável», afi rma Staff an Nilsson, antigo pre-
sidente do CESE e membro sueco do Grupo 
dos Interesses Diversos.

A adesão à UE ajudou as 
empresas finlandesas a 
internacionalizar-se e o 
euro proporcionou esta-
bilidade económica e 
crescimento, apesar dos 
desafios atuais, assinala 
Filip Hamro-Drotz, mem-
bro fi nlandês do Grupo dos 
Empregadores. «Para a Fin-
lândia, aderir à UE foi, antes 
de mais, uma questão de 
segurança e de economia.»

A adesão permitiu aos três países – na 
altura, membros do EEE – participa-
rem mais ativamente na evolução da 
UE. «Graças à adesão, a Áustria passou 
fi nalmente a poder participar no pro-
cesso decisório europeu», afi rma Oliver 
Roepke, membro austríaco do Grupo 
dos Trabalhadores.

Os fluxos comerciais e certos aspetos 
socioeconómicos fundamentais, incluindo 
a solidariedade social e a igualdade, foram 

Martin Schulz, presidente do PE, durante a sua 
intervenção na reunião plenária de dezembro do CESE
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Prioridades 
da Presidência letã 
do Conselho da UE

Durante a nossa Presi-
dência, colocaremos a tónica 
em três aspetos essenciais: 
uma Europa competitiva, 
uma Europa digital e uma 
Europa empenhada.

Uma Europa mais compe-
titiva significa encontrar o 
justo equilíbrio entre seguir 
uma governação orçamen-
tal prudente e estimular o 
crescimento. Explorar todo 
o potencial do mercado 

único é de importância fundamental para alcançar este 
objetivo. Os seis meses da Presidência letã serão marca-
dos por debates entre os Estados-Membros sobre como 
modelar a nova política de investimento para a Europa, 
incluindo a mobilização de investimentos no valor de 
315 mil milhões de euros.

No que respeita à Europa digital, prosseguiremos os tra-
balhos sobre o pacote legislativo relativo à proteção de 
dados, continuando a explorar as oportunidades ofere-
cidas pelo mercado único das telecomunicações. É igual-
mente importante promover a aquisição de competências 
digitais e incentivar o diálogo sobre a administração em 
linha no sentido de criar mais inclusão e transparência 
nas administrações públicas.

No tocante à Europa empenhada, a nossa prioridade 
será dar resposta aos desafi os globais e à instabilidade 
nas regiões vizinhas da Europa. Apoiaremos igualmente 
as negociações comerciais com os parceiros da UE, com 
especial destaque para a Parceria Transatlântica de 
Comércio e Investimento (TTIP). A Parceria Oriental e as 
relações da UE com os países da Ásia Central serão alvo 
de atenção particular.

É nossa ambição colaborar com o Comité Económico e 
Social Europeu na criação de uma Europa melhor. Está 
na hora de passar das palavras aos atos, e nós levamos 
esta responsabilidade a sério.

Embaixadora Ilze Juhansone, representante permanente 
da Letónia junto da UE

O contributo do CESE para a Presidência letã da UE 
pode ser consultado em www.eesc.europa.eu. ●

Para uma Estratégia Europa 2020 mais efi caz
O CESE organizou, em 4 e 5 de dezembro, em Roma, 

uma conferência de alto nível intitulada «Para uma Estra-
tégia Europa 2020 mais efi caz: as propostas da sociedade 
civil para uma maior inclusão social e competitividade na 
Europa». Tratou-se de uma ocasião importante para toda 
a sociedade civil, decisores políticos e líderes de opinião, 
que permitiu avaliar a aplicação da Estratégia Europa 
2020, fazer o ponto da situação e debater a sua revisão.

Este evento constituiu uma excelente oportunidade para 
travar um debate construtivo de alto nível sobre a forma 
como se pode reforçar a Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável, inclusivo e gera-
dor de emprego, de modo a impulsionar a economia, 
o emprego e o bem-estar geral dos cidadãos europeus.

Em Roma, o CESE apresentou igualmente o seu relatório 
sobre a revisão da Estratégia Europa 2020, que inclui reco-
mendações e propostas específi cas, dirigidas aos deciso-
res da UE. O CESE formulou as seguintes recomendações 
principais:

 ● para que a UE se torne mais resistente, a revisão da 
Estratégia Europa 2020 deve incidir sobre o relança-
mento da competitividade e da coesão social;

 ● a Europa precisa de um plano ambicioso de investi-
mentos corpóreos e incorpóreos em infraestruturas e 
de investimentos sociais exclusivamente orientados 
para o relançamento da competitividade da UE;

 ● é essencial que as despesas com este plano de inves-
timento não sejam incluídas nos cálculos da dívida e 
do défi ce dos Estados-Membros;

 ● é possível assegurar este plano de investimento 
mediante o envolvimento do Banco Europeu de 
Investimento, a emissão de obrigações europeias 
ad hoc e a criação de um imposto sobre as transa-
ções fi nanceiras;

 ● os Estados-Membros devem combater com urgên-
cia e maior efi cácia a corrupção, a evasão fi scal e a 
economia paralela.

Esse relatório foi enviado à Presidência italiana do Conse-
lho da União Europeia, tendo em vista as próximas reuni-
ões do Conselho e cimeiras da UE sobre este tema. (js)
 ●

Cimeira Euromed – O papel fundamental 
dos intervenientes económicos e sociais no 
desenvolvimento económico e social

Pedro Narro, presidente do Comité de Acompanhamento para 
o Euromed do CESE, na Cimeira Euromed de 2014 em Chipre

Georgios Dassis, presidente do Grupo dos Trabalhadores, Juan Mendoza Castro, 
membro do CESE, Renato Natale, presidente da câmara de Casal di Principe 
e Umberto di Maggio, coordenador regional da associação Libera

A Cimeira Euromed de 2014, realizada em 26 e 27 de 
novembro em Nicósia, terminou com uma declaração 
conjunta dos participantes, que incidiu principalmente 
sobre a luta contra a pobreza e a exclusão social, em par-
ticular o desemprego dos jovens e das mulheres, bem 
como sobre as perspetivas para as organizações econó-
micas e sociais e a cooperação futura.

O potencial do Mediterrâneo reside 
nos seus cidadãos

O investimento em educação sólida para todos, o apoio 
aos jovens empreendedores e às empreendedoras, em 
particular, e condições de trabalho que oferecem uma 
proteção social efi caz são as principais vias conducentes 
à obtenção de um novo clima de confi ança e cooperação 
que cria oportunidades de emprego e um futuro digno 
para os jovens, em especial. Os participantes concorda-
ram com o facto de o desenvolvimento, o crescimento e 
a competitividade da região dependerem da utilização 
plena do seu capital humano a todos os níveis e em todos 
os setores da atividade económica.

Sociedade civil organizada – o pilar em 
que assenta a democracia

No discurso de abertura da cimeira, o presidente do CESE, 
Henri Malosse, sublinhou o papel fundamental que as 
organizações da sociedade civil têm a desempenhar na 
elaboração de políticas: «A sociedade civil deve preparar o 
caminho para os governos, oferendo as soluções possíveis 

para os desafi os que as nossas sociedades enfrentam». 
Por conseguinte, é crucial que os governos da região 
respeitem os princípios democráticos de base e, acima 
de tudo, salvaguardem e promovam as organizações 
económicas e sociais.

Desafi os comuns aos dois lados do 
Mediterrâneo

Devem ser exploradas novas oportunidades de emprego, 
por exemplo nas zonas rurais, tanto nos setores tradicio-
nais como emergentes, tais como o turismo, as ener-
gias renováveis e o ambiente. A Comissão Europeia e 
os Estados-Membros devem facilitar o aproveitamento 
deste potencial – importa dar à região mediterrânica o 
seu devido lugar na política europeia. (sma) ●

Combater a economia baseada em práticas 
criminosas: reunião extraordinária do Grupo 
dos Trabalhadores (Gr. II) (4/12/2014)

Ao fazer o balanço do aumento explosivo de ati-
vidades criminosas em tempos de crise económica, o 
Grupo dos Trabalhadores do CESE dedicou a sua reu-
nião extraordinária de dezembro à análise das medidas 
e ações necessárias a nível europeu para combater a 
economia baseada em práticas criminosas e a crimina-
lidade organizada.

Os testemunhos das pessoas envolvidas diariamente 
neste combate trouxeram à luz uma série de reco-
mendações de medidas concretas, não só no domínio 
das políticas e no trabalho de associações locais, mas 

também no domínio da música 
e do entretenimento. Mais do 
que mera necessidade, uma 
abordagem societal global das 
comunidades afetadas por ativi-
dades criminosas impõe-se como 
resposta que urge encontrar para 
uma situação de emergência.

Presidida por Georgios Dassis, 
presidente do Grupo, a reunião 
contou com os seguintes orado-
res: Renato Natale, presidente da 
câmara de Casal di Principe, que 
colaborou com o Comité «Don 
Diana» da província de Caserta 
para combater a Máfia; Daniele 
Sanzone, escritor e músico, galar-
doado com prémios de prestígio 

pelo seu trabalho sobre a «cultura da Máfi a» e colabo-
rador do escritor Roberto Saviano; Claudio Metallo, rea-
lizador de cinema, produtor de fi lmes e documentários 
sobre a economia ilegal; Umberto di Maggio, coordena-
dor regional da associação Libera, dedicada à promoção 
de uma cultura da legalidade contra a Máfi a, e coorde-
nador do projeto «Libera Terra», que lida com terrenos 
confi scados à Máfi a; e Juan Mendoza Castro, diretor do 
Instituto Sindical para a Cooperação para o Desenvol-
vimento (ISCOD-UGT) e membro do CESE. (cad) ●
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A partir de janeiro de 2015, a Letónia sucede a Itália 
na Presidência semestral da União Europeia. Sob o lema 
«Uma Europa competitiva, uma Europa digital, uma 
Europa empenhada», estabeleceu três princípios orien-
tadores: participação de todas as partes interessadas (na 
esteira do princípio europeu da inclusão), crescimento 
(em particular através do conhecimento) e sustentabili-
dade, objetivos compartilhados com a UE.

A fi m de assegurar continuidade, sinergias e complemen-
taridade, o programa da Presidência letã inscreve-se num 
Trio de Presidências que tem a duração de 18 meses. A 
Letónia elaborou o seu programa de trabalho em coorde-
nação com a Presidência italiana (segundo semestre de 
2014) e a Presidência luxemburguesa (a partir de julho 
de 2015).

A Letónia concentrará a sua ação em três domínios prio-
ritários: competitividade e crescimento, utilização do 
potencial digital da Europa em prol do desenvolvimento 
e reforço do papel da UE enquanto protagonista global.

No que diz respeito à terceira prioridade, a Letónia – 
outrora parte da União Soviética – deverá estar bem 
posicionada para ajudar a atenuar as tensões crescentes e 
promover um maior entendimento entre a Rússia e a UE.

A Presidência também constitui 
uma excelente oportunidade 
para conferir mais visibilidade 
a este pequeno Estado Báltico 
de dois milhões de pessoas. 
Segundo uma análise do 
grupo de reflexão transeuro-
peu TEPSA, «a Presidência cha-
mará a atenção dos cidadãos 
europeus e dos governos de 
países terceiros para a posição 
que a Letónia ocupa no cenário 
geopolítico».

Em termos práticos, a Presidên-
cia letã pretende organizar cerca de duzentos eventos, 
incluindo a Cimeira da Parceria Oriental, a quinta edição 
do Encontro Ásia-Europa (ASEM) dos ministros da Educa-
ção dos dois continentes e a Conferência sobre a Norma-
lização Europeia. Ao longo do semestre da Presidência, 
também se realizarão cerca de mil e quinhentas reuniões 
em Bruxelas e no Luxemburgo.

Para mais informação, consultar: http://www.es2015.lv/
en/in-english ●

www.e

Ambições da Presidência letã
Inclusão, crescimento e sustentabilidade serão 
as palavras de ordem da futura Presidência letã, 
na linha das prioridades da UE

algumas das questões ponderadas pela Áustria, Finlân-
dia e Suécia durante o processo de adesão.

«É extremamente importante que os Estados-Membros 
da UE considerem prioritário preservar e reforçar a con-
fi ança, bem como manter entre eles uma cooperação 
aberta e dinâmica. Com efeito, uma “família europeia 
infeliz” impediria a UE de se destacar tanto a nível 
interno como a nível mundial», afirma Filip Hamro-
-Drotz, acrescentando que a UE deve continuar o pro-
cesso de integração a várias velocidades, através da 
cooperação reforçada.

Para Staffan Nilsson, a UE deve combater as forças 
eurocéticas realizando um debate público honesto e 
comunicando claramente os benefícios decorrentes do 
estatuto de membro.

Para que a Europa possa corresponder efetivamente às 
expectativas dos cidadãos, Oliver Roepke apela a uma 
maior participação dos parceiros sociais. «Esperamos 
que a nova Comissão Europeia esteja determinada a 
prosseguir nesta via», conclui. ●

Ilze Juhansone, 
representante permanente 
da Letónia junto da UE

Logótipo da Presidência 
letã do Conselho da 
União Europeia; fonte: 
http://www.es2015.lv
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A REUNIÃO PLENÁRIA 

EM POUCAS PALAVRAS
A sociedade civil na Rússia 
(relatora: Mall Hellam)
Face à deterioração da situação no que toca aos direitos 
humanos e à sociedade civil na Federação da Rússia, é 
mais importante do que nunca assegurar que a sociedade 
civil da Rússia e da UE possam interagir livremente. O CESE 
encoraja o diálogo, especialmente em matéria de direitos 
humanos, com organizações independentes da sociedade 
civil na Rússia.

Resultado da votação: 118 votos a favor e 6 contra, com 
5 abstenções

O fi lme europeu na era digital 
(relatora: Anna Maria Darmanin)
O CESE acolhe favoravelmente a comunicação da Comis-
são – O Filme Europeu na Era Digital: Uma Ponte entre a 
Diversidade Cultural e a Competitividade. Salienta, contudo, 
que é necessário um equilíbrio entre o valor do setor audio-
visual no sentido empresarial e comercial e o seu valor para 
a Europa numa perspetiva de património cultural. O fi nan-
ciamento é uma questão que tem de ser estudada; importa 
perseguir a competitividade, mas não à custa da dimensão 
cultural do fi lme europeu. O CESE salienta igualmente que a 
rápida evolução do mundo digital oferece múltiplas opor-
tunidades para a indústria cinematográfi ca, mas também 
constitui um desafi o para o setor.

Resultado da votação: 190 votos a favor e 9 contra, com 
1 abstenção

Para uma economia circular: programa 
para acabar com os resíduos na Europa
(relatora: An Le Nouail Marlière)
O Comité congratula-se com as propostas da Comissão 
para acelerar a transição para uma economia mais circular. 
A Comissão deve prosseguir com as suas propostas legis-
lativas no sentido de eliminar a deposição em aterro de 
resíduos recicláveis e aumentar as metas de reciclagem. 
No entanto, as medidas propostas não são sufi cientemente 
inclusivas, centrando-se demasiado nas políticas de gestão 
dos resíduos mas ignorando o enorme potencial das medi-
das de redução do consumo dos recursos naturais ao longo 
de todo o ciclo de vida dos produtos.

Resultado da votação: 129 votos a favor e 2 contra, com 
5 abstenções

Economia circular: criação de emprego e 
Plano de Ação Verde para as PME 
(relator: Antonello Pezzini)
A perspetiva de uma economia circular europeia deve 
estimular fortemente a competitividade sistémica da UE, 
tornar-se num motor de crescimento e criar novos postos 
de trabalho e competências verdes, contanto que se baseie 
numa visão estratégica europeia comum em que participem 
ativamente o mundo do trabalho, os governos, os emprega-
dores e os trabalhadores, os consumidores e as autoridades 
legislativas e regulamentares a todos os níveis.

Resultado da votação: 135 votos a favor e 1 contra, com 
1 abstenção

Realizar a UEM – O papel da política fi scal
(relator: Carlos Trias Pintó, 
correlator: Petru Sorin Dandea)
Neste parecer de iniciativa, o Comité apela para uma maior 
coordenação dos sistemas fi scais, com vista a garantir o bom 
funcionamento da UEM. Uma melhor coordenação fi scal 
na UEM pode contribuir para o crescimento e a criação de 
emprego. Além disso, há que reforçar os mecanismos de 
cooperação e de intercâmbio de informações, a fi m de lutar 
contra a fraude e a evasão fi scais.

Resultado da votação: 164 votos a favor e 53 contra, com 
11 abstenções

Programa para a adequação e a efi cácia da 
regulamentação (REFIT) 
(relator: Denis Meynent)
No parecer adotado, o CESE apela para que o programa 
REFIT seja ambicioso, simples e transparente. Tendo em 
conta as mais recentes avaliações de impacto, o Comité 
salienta a necessidade de uma análise integrada e equi-
librada dos aspetos económicos, sociais e ambientais do 
programa.

Resultado da votação: 136 votos a favor e 2 contra, com 
4 abstenções ●

BREVEMENTE NO CESE

«The F Word: 
Images of Forgiveness»

CESE exorta nova Comissão: 
«O vosso trabalho é criar emprego»
A Comissão Juncker tem de dar prioridade à criação de emprego no seu programa de trabalho 
para 2015, para combater o desemprego e a perda de postos de trabalho, afi rma o CESE

«Os cidadãos europeus desejam um novo fôlego 
para a Europa e medidas que respondam às suas pre-
ocupações com o desemprego, a desindustrialização, a 
estagnação do crescimento e a luta contra as alterações 
climáticas», declarou o CESE à Comissão Europeia, pre-
sidida por Jean-Claude Juncker.

No seu contributo para o programa de trabalho da 
Comissão para 2015, o CESE apontou o emprego como 
a prioridade mais imperiosa e urgente. Foi nesse sentido 
que acolheu favoravelmente a proposta de Jean-Claude 
Juncker de elaborar um plano de 315 mil milhões de 
euros de investimentos públicos e privados para fomen-
tar o crescimento e a criação de emprego. «Este plano 
de investimento deve ser orientado prioritariamente 
para a educação e a aquisição de competências, a ino-
vação, o empreendedorismo, a transição energética e 
a economia ecológica», salientou.

Para Henri Malosse, presidente do CESE, «urge mobili-
zar a vasta gama de instrumentos disponíveis em prol 
de um regresso à competitividade e ao crescimento 
sustentável. A união económica e social não deve conti-
nuar a ser uma expressão vazia e o mercado interno pre-
cisa de ser consolidado para permitir à Europa manter a 
liderança industrial. A concorrência global é feroz, mas 
também há que pôr termo à concorrência exacerbada 
que existe dentro da própria União Europeia».

O CESE exortou igualmente a Comissão a divisar formas 
de evitar a burocracia e a envolver ativamente a socie-
dade civil no processo decisório da UE. «Sem consenso 
e participação, não é possível efetuar quaisquer refor-
mas», frisava o documento.

O CESE apresentou propostas específi cas para os dez 
domínios assinalados no programa de trabalho da 

Comissão. Recomendou, por exemplo, a definição 
de mecanismos para assegurar que os mercados de 
capitais servem melhor a economia real, bem como o 
desenvolvimento de um mercado único digital conec-
tado e integrado.

Para mais informações:

Programa de trabalho da Comissão para 2015: 
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

Contributo do CESE para o programa de trabalho da 
Comissão para 2015: http://www.eesc.europa.eu/
resources/docs/qe-06-14-108-en-n.pdf ●

Bancos cooperativos: um modelo de fi nanciamento da economia real

O Comité Económico e Social Europeu (CESE), a 
Confederação Internacional de Bancos Populares 
(CIBP), a Associação Europeia de Bancos Coope-
rativos (AEBC), o grupo bancário UNICO e a União 
Europeia do Artesanato e das Pequenas e Médias 
Empresas (UEAPME) organizaram uma conferência 
sobre os bancos cooperativos, em 1 de dezembro 
de 2014, na sede do Comité. Martin Siecker, presi-
dente da Secção Especializada do Mercado Único, 
Produção e Consumo do CESE, comunicou as suas 
ideias ao CESE Info.

CESE Info: Quais foram as principais 
conclusões da conferência sobre os 
bancos cooperativos, coorganizada 
pelo CESE?

Martin Siecker: Chegou-se a duas conclusões principais: 
primeiro, foram aplicados recentemente alguns instru-
mentos a nível da UE, que estão a surtir efeito; segundo, 
a cooperação entre os diferentes intervenientes é extre-
mamente importante, uma vez que, tal como se afi rmou 
várias vezes durante a conferência, juntos podemos fazer 
melhor.

Por que são os bancos cooperativos 
importantes para o fi nanciamento 
das PME?

Os bancos populares e os bancos cooperativos foram ini-
cialmente criados por pequenas e médias empresas e, por 
isso, a sua prioridade é a concessão de crédito à economia 
real, em particular às PME e às pessoas singulares, que 
estão no cerne do seu modelo de negócio. Uma em três 
PME na Europa é fi nanciada por um banco cooperativo. 
Juntas, formam o tecido económico europeu e podem 
desempenhar um papel fundamental no relançamento 
do crescimento e do emprego a nível local.

Os bancos cooperativos devem estar 
sujeitos à mesma regulamentação que o 
resto do setor bancário?

Os bancos cooperativos não pedem um tratamento 
especial. No entanto, é importante que o novo quadro 
regulamentar não desincentive o fi nanciamento das PME.

Por que razão é importante para o CESE 
promover um diálogo permanente entre 
os bancos, os representantes das PME e 
as entidades reguladoras, e conciliar os 
seus pontos de vista?

O CESE sempre acompanhou com interesse a evolução 
do setor bancário, especialmente no contexto da crise 
fi nanceira. Simultaneamente, as PME – a espinha dorsal 
da economia da UE – são cruciais para garantir a recupe-
ração económica da Europa. Mas precisam de dinheiro 
para crescer. Perante a relutância dos bancos em conceder 
crédito, que é vital, em muitos países da UE, surge a neces-
sidade de outras formas inovadoras de fi nanciamento, 
nomeadamente através dos bancos cooperativos. (sg)
 ●

O CESE e as negociações sobre o clima

De 8 a 12 de dezembro, Ulla Sirkeinen, Isabel Caño 
Aguilar e Lutz Ribbe, membros do CESE, participaram 
na 20.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 
(COP 20), que se realizou em Lima, Peru. No pri-
meiro dia da missão, os membros do CESE e do CR 
encontraram-se com Miguel Arias Cañete, comissário 
responsável pela Ação Climática e Energia.

O CESE entende que as negociações sobre o clima 
devem culminar num acordo justo e vinculativo, apli-
cável a todos os países. É certo que o último «apelo 
à ação climática» de Lima é, por vezes, pouco ambi-
cioso (por exemplo, não haverá uma revisão siste-
mática dos compromissos de redução das emissões), 
mas reconhece que todos os países têm um papel a 

desempenhar na redução das emissões – em fun-
ção das circunstâncias nacionais – e faz progressos 
quanto à dotação do Fundo Verde para o Clima.

Além de várias reuniões bilaterais, o CESE organizou 
dois eventos paralelos. O primeiro, em colaboração 
com o CR, destacou as oportunidades que a produção 
de energias renováveis pela sociedade civil propor-
ciona para o desenvolvimento local. Como o CESE 
tem vindo a afi rmar, o cumprimento dos objetivos 
em matéria de alterações climáticas exige quadros 
jurídicos favoráveis que permitam à sociedade civil 
assumir um papel ativo na produção de energia 
renovável. O segundo evento, em colaboração com 
a Presidência italiana e a OIT, pôs em evidência for-
mas de reforçar a dimensão laboral no futuro acordo 
sobre o clima.

A par das negociações climáticas oficiais, a COP 
20 incluiu uma grande conferência da sociedade civil 
e das partes interessadas com centenas de ativida-
des sobre muitos dos aspetos práticos relacionados 
com as alterações climáticas. A participação destes 
intervenientes é essencial, uma vez que os governos 
por si só não serão capazes de combater as alterações 
climáticas: será necessária uma ação coletiva e con-
certada por parte das autoridades, sociedade civil, 
empresas, comunidades, ONG e cidadãos em todo 
o mundo. (fda) ●

«The F Word: Images 
of Forgiveness» é uma 
coleção de imagens 
e narrativas pessoais, 
provocadoras e impres-
sionantes, que explo-
ram atos de perdão em 
contextos de atrocidade. 
A exposição retrata pes-
soas cujas vidas foram 
estilhaçadas pela violên-
cia, pela tragédia e pela 

injustiça, e que estão a tentar perdoar, reconciliar-se 
ou continuar as suas vidas. A ideia partiu da jorna-
lista britânica Marina Cantacuzino e do fotógrafo 
britânico Brian Moody, que recolheram numerosos 
casos ocorridos no Reino Unido, África do Sul, Estados 
Unidos, Irlanda do Norte, Israel e Palestina.

Inaugurada em Londres, em 2004, a exposição já 
esteve patente em mais de 300 locais em todo o 
mundo e estará aberta ao público no CESE de 21 de 
janeiro a 4 de fevereiro de 2015. (ab/ms) ●

Abertura da Conferência de Lima sobre as Alterações 
Climáticas (COP 20); fonte: Comissão Europeia

-n.p

Martin Siecker, presidente da Secção Especializada 
do Mercado Único, Produção e Consumo do CESE
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Iniciativa de Cidadania Europeia: um instrumento em ascensão
O CESE tem a importante função de servir de ponte entre a sociedade civil e as instituições da UE apoiando a Iniciativa 

de Cidadania Europeia (ICE). Através da ICE, um milhão de cidadãos europeus que sejam nacionais de, pelo menos, um 
quarto de todos os Estados-Membros podem dirigir-se diretamente à Comissão Europeia para propor um ato jurídico 
num domínio em que os Estados-Membros tenham atribuído competências à UE. Este é, pois, um importante instru-
mento que ajuda a sociedade civil a contribuir para o processo de elaboração das políticas europeias.

O CESE está hoje bem posicionado para aconselhar sobre os necessários ajustamentos e alterações das políticas futuras. 
O Grupo Eventual para as Iniciativas de Cidadania Europeias está atualmente a examinar o processo de lançamento 
das ICE, numa tentativa de o tornar mais acessível a grupos de cidadãos. Pretende propor um serviço de assistência 

a iniciativas de cidadania europeias, ser o orientador e facilitador de redes no âmbito das ICE e apoiar a cooperação 
entre as instituições da UE, com vista a criar uma verdadeira rede interinstitucional de apoio às ICE. Neste contexto, 
em 10 de dezembro, a Provedora de Justiça Europeia veio ao CESE apresentar as conclusões de um inquérito sobre a 
ICE, realizado por sua própria iniciativa.

Como salientou Madi Sharma, membro do grupo eventual do CESE, «um dos problemas que a UE enfrenta atualmente 
é que os cidadãos se sentem excluídos do que se passa em Bruxelas. A ICE é um instrumento jurídico importante para 
que os cidadãos da UE se manifestem e proponham legislação sobre temas que, na sua opinião, reforçam a UE e apoiam 
as mudanças que as pessoas querem ver». (ppm) ●

O potencial inovador das cidades europeias

NOTÍCIAS BREVES

Em 10  de novembro de 2014, o CESE 
realizou uma conferência intitulada «Cida-
des inteligentes – rumo a um relançamento 
da economia europeia através da inovação 
cívica». O evento, que contou com a presença 
de mais de 100 participantes, reuniu decisores 
políticos, líderes municipais e representantes 
da sociedade civil num debate sobre o papel 
das cidades inteligentes na reindustrialização 
das economias da UE.

No seu discurso de abertura, o presidente do 
CESE, Henri Malosse, sublinhou o potencial 
inovador das cidades europeias e destacou 
que uma cidade inteligente é uma cidade em 
que cada um desempenha o seu papel. Para 
o êxito da agenda das cidades inteligentes, 
é necessário que todos os intervenientes da 

sociedade civil estejam habilitados a desenvol-
ver e aplicar soluções inovadoras e a tornar as 
cidades inteligentes uma realidade. Esta men-
sagem teve eco nos três painéis de debate, que 
procuraram identifi car os elementos essenciais 
de uma cidade inteligente e o papel das novas 
tecnologias na adaptação das nossas cidades 
para se tornarem ambientes inteligentes e 
sustentáveis.

O evento foi encerrado por Daniela Rondinelli, 
que afi rmou: «Temos de adotar um conceito 
de cidade inteligente centrada nos cidadãos, 
que responda às necessidades humanas reais 
e possa resolver os desafi os societais através de 
formas de participação e cooperação de base 
tecnológica». Uma das principais conclusões 
foi a necessidade de imprimir uma dimensão 
industrial aos projetos de cidades inteligentes, 
através de modelos de cooperação inovadores 
entre as empresas, as administrações munici-
pais e os cidadãos. Para o alcançar, há que 
melhorar as competências e aptidões digitais 
das partes interessadas, ajudar as empresas 
urbanas em fase de arranque a fl orescerem e 
aumentar o investimento em infraestruturas 
através de parcerias público-privadas. (ap) ●

Sobre-endividamento das famílias

Em 12 de dezembro de 2014, o CESE organizou uma confe-
rência sobre o sobre-endividamento das famílias. Organizada 
em colaboração com a Rede Europeia do Endividamento do 
Consumidor e a Rede Europeia de Inclusão Financeira, a con-
ferência reuniu decisores políticos, organizações de consumi-
dores, representantes do setor fi nanceiro e académicos que 
discutiram medidas para limitar e lidar com as situações de 
sobre-endividamento.

O problema do sobre-endividamento das famílias está presente 
na ordem do dia do CESE há vários anos. Conforme referiu Mar-
tin Siecker, presidente da Secção Especializada do Mercado 
Único, Produção e Consumo, no seu discurso de abertura, já no 
ano de 2000 o CESE instava a Comissão Europeia e os Estados-

-Membros a tomar medidas para combater o sobre-endividamento na UE. Catorze anos mais 
tarde é óbvio que pouco mudou e, efetivamente, a situação tornou-se ainda mais grave.

Durante a conferência, quatro painéis de debate diferentes revelaram que se encontram já 
disponíveis várias soluções, mas ainda há muito a fazer. No seu parecer sobre «Defesa dos 
consumidores e sobre-endividamento» adotado no ano passado, o CESE reiterou a necessidade 
de adotar medidas ao nível europeu e, mais uma vez, manifestou o seu apoio ao conceito de 
«crédito responsável», que implica práticas leais e éticas tanto por parte dos mutuários como 
dos mutuantes. (dz) ●

Para mais informações, consultar: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-
household-over-indebtedness

A UE e os meios de comunicação social – E agora, para onde vamos?

Seminário sobre os meios de comunicação social e a sociedade civil, realizado em Milão, em 27 e 28 de novembro de 2014

Em 12 de dezembro de 2014, o CESE 
realizou uma audição pública em Chania 
(Creta) intitulada «Ilhas Inteligentes – um 
modelo para o crescimento, o emprego e 
o desenvolvimento sustentável», em coo-
peração com a rede INSULEUR e a Câmara 
de Comércio de Chania, e no contexto 
do parecer de iniciativa do CESE sobre o 
mesmo tema, cuja relatora é Anna Maria 
Darmanin.

No discurso de abertura, o presidente 
do CESE, Henri Malosse, salientou que 
as ilhas da União Europeia têm vindo a 
ser ignoradas pela legislação nacional e 
europeia, embora enfrentem obstácu-
los específicos em termos de conexão 
das redes, transportes e conectividade 
à Internet. Destacou a importância do 
diálogo entre a população das ilhas e as 
instituições da UE para adaptar a legis-
lação europeia de forma a ter em conta 
esses obstáculos.

As propostas mais debatidas sobre o 
modo como as ilhas podem reforçar 

o seu próprio potencial de desenvol-
vimento provieram de Godfrey Bal-
dacchino, professor e especialista em 
estudos insulares da Universidade de 
Malta e presidente da ISISA (Associação 
Internacional de Estudos de Pequenas 
Ilhas). Godfrey Baldacchino sugeriu uma 
abordagem de nicho para um setor do 
turismo amadurecido, permitindo que 
as ilhas pequenas se especializem em 

áreas distintas no âmbito do mercado do 
turismo. Este é o caso do turismo médico 
em Barbados, do turismo de mergulho 
em Malta e do turismo de lua de mel nas 
Maldivas. Godfrey Baldacchino concluiu 
a intervenção afi rmando que a descen-
tralização das políticas económicas é 
essencial para desenvolver a economia 
das ilhas pequenas. (lvg) ●

Ilhas Inteligentes — um modelo para o crescimento, o emprego e o desenvolvimento sustentável

Reine-Claude Mader, membro 
do CESE e relatora do parecer 
exploratório sobre o tema 
«Defesa dos consumidores e 
gestão adequada do sobre-
endividamento para prevenir 
a exclusão social»

O seminário de 2014 sobre os meios de comu-
nicação social e a sociedade civil – The EU and 
ME(dia) –, organizado pelo CESE em coope-
ração com a União Europeia de Radiodifusão 
(UER), colocou no centro do debate a cidadania 
informada na UE e nos países vizinhos. Realizado 
no Palazzo Reale – que a cidade de Milão gentil-
mente colocou à disposição – o seminário contou 
também com a participação de vários membros 
do CESE e foi presidido por Hans-Joachim Wilms, 
vice-presidente do CESE.

Incluiu quatro painéis, nos quais os cerca de 
150 participantes debateram assuntos como os 
atuais desafi os, a independência dos meios de 
comunicação social, as oportunidades propor-
cionadas pelas redes sociais e, por último, uma 
análise da campanha eleitoral do PE em 2014.

Alguns dos resultados foram muito interessantes:
 ● Embora sejam divulgadas diariamente 

milhões de notícias sobre a UE e outras 
questões, continua a sentir-se a falta de 
informações mais aprofundadas sobre 
os assuntos europeus. O impacto positivo 

da UE é muitas vezes negligenciado nas 
notícias sobre assuntos nacionais. Os meios 
de comunicação social têm um papel fun-
damental na informação e na interação. 
Os organismos públicos de radiodifusão 
continuam a ser necessários para o relato 
de notícias quotidianas.

 ● A fonte de fi nanciamento tem infl uência 
direta no conteúdo. No seminário foram 
apresentados alguns exemplos práti-
cos de como os meios de comunicação 
social podem ser utilizados para fins de 

oferecer aos nossos seguidores?». As redes 
sociais são um complemento importante, 
mas o mais importante continua a ser o 
contacto direto com o público.

 ● No que diz respeito às eleições para o Parla-
mento Europeu, o debate televisivo foi uma 
inovação e a abordagem descentralizada 
revelou-se efi caz.

Para mais informações, consultar a nossa página 
da Internet (http://www.eesc.europa.eu) sob o 
título «Events & Activities» e a brochura com as 
conclusões do seminário, que estará disponível 
em janeiro de 2015. (sma) ●

manipulação, desinformação e propa-
ganda. A independência dos meios 
de comunicação social e dos jornalis-
tas é indispensável a uma cidadania 
informada.

 ● Os cidadãos são confrontados com 
inúmeras fontes de informação. As 
instituições da UE não podem deixar 
que sejam apenas os mercados a 
decidir sobre o conteúdo das redes 
sociais, pelo contrário, têm de dar 
o seu próprio contributo, enquanto 
se perguntam: «Que temos para 
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