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EDITORIAL

Caros leitores,

Legislação em matéria de insolvência deve
considerar as empresas um ativo social
oportunidade à plena divulgação das suas
informações financeiras.

O Brexit e o futuro

As empresas são um ativo social para
a Europa e devem ser tratadas como tal.
«Estamos a tentar lançar um processo que
leve a que as empresas sejam reconhecidas
pelo que realmente são, ou seja, um bem
fundamental para a sociedade, com
interesse tanto para os empregadores como
para os trabalhadores», afirmou o relator,
Antonello Pezzini (Grupo I– IT). Importa
desenvolver uma verdadeira cultura de
«segunda oportunidade» e criar estruturas
de apoio para prestar assistência aos empresários cujas empresas estejam em fase de
reestruturação. O CESE acredita que poderia
ajudar a Comissão nesta matéria.

Gostaria de partilhar aqui algumas ideias que me ocorreram durante a
grande conferência que o Comité organizou em Roma, em 13 de março,
por ocasião do 60.º aniversário da assinatura dos Tratados.
O processo foi lançado e há que respeitar a decisão do Reino Unido. É
sem dúvida um amargo consolo, mas temos de admitir que o processo
de integração europeia, mesmo que o Reino Unido tivesse decidido permanecer na União, teria poucas hipóteses de avançar nas condições que
David Cameron tinha negociado antes do referendo. É um facto: desde
a adesão do Reino Unido em 1973 que os governos britânicos, em geral,
têm vindo a travar todas as políticas sociais e todas as medidas que vão
no sentido da integração.
Ora, estou convicto de que a única forma de conquistar a adesão das
populações ao projeto é velar, por um lado, por que a integração avance
e produza resultados positivos e, por outro, por que a procura de bem-estar das populações, o reforço da coesão regional e social e a harmonização «sempre ascendente e nunca descendente» surjam claramente
como o objetivo principal.
Quanto ao Brexit propriamente dito, vamos receber Michel Barnier na
reunião plenária e tomaremos as medidas adequadas para nos pronunciarmos sobre as negociações e o seu desfecho.
No que respeita ao futuro da União, congratulo-me com o facto de a
Comissão ter lançado um debate público sobre este assunto e estou
particularmente satisfeito por o seu presidente, Jean-Claude Juncker,
me ter feito saber que pretende consultar o Comité. Estamos decididos a
fazer com que a sociedade civil organizada dos nossos países seja ouvida
sobre esta questão fundamental e faremos tudo o que estiver ao nosso
alcance para que assim seja.

Georges Dassis
Presidente do CESE
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Dia de Portas Abertas

18 e 19 de maio / CESE,
Bruxelas

Conferência sobre o tema
«Investigação e inovação
responsável no setor da saúde»

31 de maio e 1 de junho / CESE,
Bruxelas
Reunião plenária do CESE

Mercado único digital: proteção
dos consumidores deve ser
prioridade absoluta
Megadados: como minimizar os
riscos e maximizar os benefícios
para todos

Em 30 de março, o CESE adotou um parecer sobre a proposta de diretiva da Comissão relativa à insolvência das empresas, que
visa harmonizar os processos de reestruturação preventiva em toda a Europa. Embora
apoie plenamente a proposta da Comissão
de mudar a abordagem para a insolvência das empresas, passando da liquidação para a reestruturação em tempo útil,

o CESE recomenda a adoção de uma série
de medidas para ajudar a atenuar o impacto
social da insolvência. Em particular, propõe
a introdução de um mecanismo de «alerta
social» para advertir as partes interessadas
logo que surjam dificuldades, criando fundos especiais destinados a garantir o pagamento dos salários e subordinando o acesso
dos empresários em falência a uma segunda

«É importante que os trabalhadores e os
seus representantes sejam plenamente
informados, a montante e tão cedo
quanto possível, uma vez que a antecipação dos acontecimentos permite gerir
melhor os problemas», afirmou Franca
Salis-Madinier (Grupo II–FR), correlatora, em relação ao mecanismo de alerta
social. (dm)
l

IDC eficientes, compatíveis com
a OMC e atualizados são cruciais para
a competitividade da indústria europeia
CESE exorta Comissária
Cecilia Malmström a garantir
proteção da indústria e do
emprego contra importações
desleais
A equidade é um requisito incontornável para o comércio livre. Dispor de
instrumentos de defesa comercial (IDC)
eficientes, compatíveis com a OMC e atualizados é crucial para a competitividade da
indústria europeia. O parecer do CESE sobre
«Instrumentos de defesa comercial – metodologia», adotado na reunião plenária de
março, secunda a proposta da Comissão
para a nova metodologia anti-dumping,
mas solicita melhorias.
Os relatores, Christian Bäumler (Grupo
dos Trabalhadores – DE) Andrés Barceló Delgado (Grupo dos Empregadores – ES), exortaram a Comissária Cecilia
Malmström a acelerar a reforma dos IDC,
defendendo que «é necessário assegurar
condições de concorrência equitativas para
a indústria europeia e apoiar o crescimento
e o emprego. Não se está a advogar o protecionismo, mas sim o comércio equitativo».

O parecer apoia a proposta de calcular a margem de dumping com base em valores de
referência que levem em conta os custos de
produção e venda com distorções importantes. «Registamos com apreço a intenção da
Comissão de utilizar uma metodologia específica para determinar as margens de dumping das importações provenientes de países
onde há intervenção significativa do Estado,
mas também queremos que o incumprimento das normas da OIT e dos acordos
multilaterais em matéria de ambiente seja
tido em conta», afirmou Christian Bäumler.

www.eesc.europa.eu

O CESE também entende que os relatórios
por país se devem tornar obrigatórios
para países com elevado número de
processos anti-dumping, que o ónus
da prova deve ser claramente definido
e não recair sobre a indústria da UE e que
as empresas e as PME devem ter maior
acesso ao procedimento de apresentação
de denúncias. (sma)
l

Mercado único
digital: proteção
dos consumidores
deve ser prioridade
absoluta

O debate intenso e esclarecedor que se realizou
em 21 de março, em Malta, por ocasião do Dia
Europeu do Consumidor 2017 organizado pelo
CESE, demonstrou a importância do balanço de
qualidade do mercado único digital efetuado pela
Comissão. Muitas das normas em vigor são ignoradas
quando consumidores, comerciantes e prestadores
de serviços interagem no mundo virtual. Contudo,
o comércio eletrónico não é a única dor de cabeça
das organizações de consumidores: por exemplo, os
veículos autoconduzidos, o geobloqueio, a proteção
de dados, etc., são questões que também carecem de
melhor regulamentação. O debate tornou evidente
que há espaço para melhorias no que respeita
à proteção dos consumidores e ao acesso ao mundo
digital.
O Vice-Presidente Gonçalo Lobo Xavier destacou
o papel do CESE enquanto fórum onde a sociedade
civil pode exprimir as suas preocupações e declarou
que «o mercado único digital pode desempenhar um
papel fundamental na economia colaborativa, desde
que os direitos dos consumidores sejam protegidos.
Precisamos de regulamentação adequada e estou
convencido de que o conseguiremos». Antonio
Longo (Grupo dos Interesses Diversos – IT),
presidente do Grupo de Estudo do CESE para a Agenda
Digital, afirmou que a sociedade digital deve ligar,
e não dividir, e salientou a necessidade de aumentar
a literacia digital.
O evento, que reuniu peritos no domínio das
tecnologias da informação, decisores políticos,
representantes de organizações empresariais e de
consumidores e membros do CESE, debruçou-se sobre
o tema «Mercado único digital: de que forma beneficia
os consumidores?».
Martin Siecker (Grupo dos Trabalhadores – NL),
presidente da Secção do Mercado Único do CESE,
concluiu sublinhando que «é importante para os
cidadãos sentirem-se seguros quando se lançam
no mundo digital. O nosso objetivo comum deverá
ser dotar a Europa da regulamentação necessária
para proteger o elo mais fraco da cadeia, ou seja, os
consumidores». (sma)
l

Comissária Corina Crețu instada a reconhecer
singularidade dos desafios das ilhas europeias
Aproximadamente 4% da população da UE – 21
milhões de pessoas – vive em ilhas europeias. Devido
à sua insularidade e ao seu afastamento do continente,
estes territórios são frequentemente confrontados
com graves desvantagens estruturais. Num debate
com Corina Crețu, comissária europeia responsável
pela Política Regional, o CESE apelou para a adoção de
um quadro de políticas integradas para responder aos
desafios sociais, económicos e ambientais das ilhas.
«As ilhas europeias e os Estados-Membros insulares
enfrentam condicionalismos muito específicos e a UE

tem de reconhecer este facto. Não é apenas uma questão de dinheiro, mas também de flexibilidade política.
Impor a mesma solução a todas as regiões claramente
não está a dar resultado», afirmou o relator do CESE,
Stefano Mallia (Grupo dos Empregadores – MT).
«Instamos a Comissão a contemplar a condição de
insularidade aquando da conceção de novas políticas
e a assegurar um maior grau de flexibilidade.»
A Comissária Corina Crețu salientou o seu empenho
em que a política de coesão «continue a ser o principal
instrumento de investimento da UE em todas as regiões.

Com efeito, as ilhas enfrentam desvantagens substanciais, mas também têm potencial em termos de produção
de energia e como banco de ensaio para, nomeadamente,
novas tecnologias e energias renováveis. O nosso dever
consiste em ajudá-las nesse processo, através da inclusão
de disposições mais flexíveis para as ilhas.»
No seu parecer sobre «As Ilhas na UE», o CESE salienta
a necessidade de intensificar esforços para reconhecer
a singularidade dos desafios enfrentados pelas ilhas
e insta a UE a definir um quadro legislativo integrado
para os ultrapassar. (mq)
l

Megadados: como minimizar os riscos e maximizar
os benefícios para todos
Um estudo publicado pelo CESE
examina a ética dos megadados no
contexto da política da UE
O CESE publicou recentemente um estudo
sobre «A ética dos megadados», realizado por
Evodevo, uma empresa italiana especializada em
megadados, análise semântica e informações de
fonte aberta. O estudo incide sobre as implicações
éticas e sociais dos megadados e analisa cinco
medidas destinadas a evitar um desequilíbrio
entre as pessoas que utilizam serviços digitais e os
coletores de dados, que assume proporções cada
vez maiores à medida que a revolução digital ganha
ímpeto.

Um sistema de certificação europeu, similar
à norma ISO, que ajude os utilizadores de serviços
a identificar as empresas com práticas éticas em
matéria de proteção dos dados pessoais.

3)

Uma declaração de gestão de dados ilustrando de
que forma as empresas cumprem as normas europeias em matéria de proteção de dados.

4)

Uma base de dados europeia de saúde em linha.

5)

Ensino digital sobre megadados.

Pierre Jean Coulon (Grupo dos Trabalhadores – FR),
presidente da Secção TEN, afirmou que «os serviços
digitais generalizaram-se de tal forma que a maioria de
nós já não consegue conceber a sua vida sem eles. É,
pois, essencial que os cidadãos europeus possam tirar
o máximo partido deles, sem abandonar os direitos e a
proteção de que têm beneficiado em domínios mais tradicionais. O CESE tem a intenção de assumir um papel
ativo na criação das condições para que tal se torne
realidade». (dm)
l

As medidas propostas pelo estudo incluem:
1)

2)

Um portal Web europeu onde os cidadãos têm
acesso a informações sobre os dados pessoais que
tenham fornecido em troca de serviços.

O espaço encerra um enorme potencial para a sociedade europeia. Os dados provenientes de satélites
podem ser utilizados para fornecer serviços capazes de
melhorar significativamente o quotidiano dos cidadãos
europeus. Num parecer adotado recentemente, o CESE
afirma que a nova estratégia espacial da Comissão Europeia contribui em grande medida para definir o caminho rumo a uma utilização do espaço para fins civis na
Europa, mas que deve ir mais longe para tirar pleno partido das vantagens do espaço para a sociedade europeia.
A monitorização das culturas agrícolas, a prevenção de
catástrofes naturais, a localização geográfica e a gestão
dos fluxos migratórios são apenas algumas das possibilidades reais e potenciais de que a Europa dispõe para
utilizar os dados transmitidos à Terra pelos seus satélites. No entanto, a fim de tirar o máximo partido destes
dados, a Comissão necessita de criar grandes centros de
dados que os possam pré-processar e disponibilizar às
empresas, PME e outras partes interessadas.
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Espaço: mais do que ficção
científica, um universo de
vantagens para todos os europeus
«O espaço deixou de ser um domínio reservado às grandes empresas, como a Airbus. Existem muitas oportunidades para as PME desenvolverem novos materiais
e novas técnicas. As PME são particularmente eficazes
no desenvolvimento de aplicações e serviços criativos»,
afirma o relator do parecer, Mindaugas Maciulevičius (Grupo dos Interesses Diversos – LT). Exemplos
disso já existem em vários Estados-Membros.
O CESE sublinha igualmente a necessidade de assegurar
um orçamento adequado que possa competir com os dos
principais intervenientes no domínio espacial. Atualmente,
não é esse o caso. Embora o orçamento da UE destinado
a atividades espaciais seja o segundo maior do mundo em
termos absolutos, é apenas o sexto em percentagem do
PIB. A China e a Rússia também disponibilizam enormes
orçamentos para as atividades espaciais, mas os números
são apenas parcialmente revelados. Além disso, o CESE
adverte que a estratégia espacial da UE só poderá ser bemsucedida se o setor privado investir também no espaço.

Outro aspeto também focado pelo Comité é a educação.
As atividades espaciais implicam que haja empregos
altamente qualificados. A Europa tem de formar/reciclar
os trabalhadores e os jovens europeus para satisfazer
a procura, no mercado de trabalho, de competências

relacionadas com o domínio espacial, nomeadamente
no que se refere à utilização de dados. Ao mesmo tempo,
é necessário sensibilizar os cidadãos para o potencial
que o espaço tem a oferecer à sociedade no seu todo.
(dm)
l

Declaração do presidente do
Comité Económico e Social
Europeu por ocasião do 60.º
aniversário da assinatura dos
Tratados de Roma

MERCADO DE TRABALHO AINDA NEGLIGENCIA QUEM SOFRE DE AUTISMO
Apenas 10% a 24% dos adultos com autismo trabalha, revelou um debate realizado, em 3 de abril, pela Secção Especializada de Emprego, Assuntos Sociais e Cidadania do CESE.
O Comité organizou o debate, que incidiu sobre o recrutamento
de pessoas com autismo, para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo (2 de abril) e apoiar uma campanha
lançada pela associação Autism Europe em prol de uma sociedade mais acessível para as pessoas com aquela doença.
Os participantes no debate afirmaram que as pessoas com
autismo enfrentam preconceitos e obstáculos quando procuram emprego ou tentam mantê-lo, mas, com um apoio e compreensão adequados, poderão tornar-se membros produtivos
da sociedade.
«A maior parte das pessoas com autismo não trabalha», declarou Donata Pagetti Vivanti, vice-presidente
do Fórum Europeu das Pessoas com Deficiência (EDF) e antiga presidente da associação Autism Europe, acrescentando que menos de 10% dessas pessoas tem um emprego. A associação Autism Europe considera que
a percentagem varia entre 10% e 24%.
Donata Pagetti Vivanti considera que os programas de aprendizagem ao longo da vida e uma melhor correspondência entre a oferta e a procura de emprego são essenciais para a sua integração no mercado de trabalho.
Dirk Rombaut, da empresa Passwerk de Antuérpia, apresentou um exemplo de boas práticas da sua
empresa, que emprega com sucesso engenheiros de programas informáticos que sofrem de perturbações
do desenvolvimento do espetro do autismo (PEA). Esses engenheiros participam numa avaliação e numa
formação adaptada e, em seguida, são-lhes atribuídos instrutores individuais para facilitar a sua adaptação
ao trabalho.
Dirk Rombaut explicou que o acompanhamento por instrutores e a formação dos trabalhadores com PEA se
estavam a revelar um investimento com um retorno incrível.
«É simplesmente absurdo pôr de lado as pessoas com autismo», afirmou.

Faz hoje exatamente sessenta anos que foram assinados os Tratados de Roma, que, não sendo os primeiros
nem os últimos tratados celebrados entre os países europeus, assinalaram, porém, uma etapa crucial num processo consciente, nobre e arrojado, lançado por homens
e mulheres competentes no rescaldo de uma guerra terrível
que testemunhara os crimes mais hediondos.

apelar para os outros povos da Europa que partilham dos
seus ideais para que se associem aos seus esforços», afirmando o desejo de «reduzir a disparidade entre os níveis
de desenvolvimento das diversas regiões e o atraso das
regiões menos favorecidas». Claramente, o objetivo último
da comunidade económica eram os povos, os indivíduos,
os cidadãos e as suas vidas.

Este processo era exatamente o oposto daquilo que acabara de devastar a Europa e o mundo. Contrastando com
tudo o que originara a destruição, a violência, o ódio,
o racismo, o nacionalismo extremo, a ditadura, a gratuitidade e o desprezo pelos direitos humanos – contrastando
com tudo isto, simbolizava o que haveria de ser construído:
paz, democracia, justiça, liberdade, equidade, colaboração, diálogo, solidariedade e respeito pelo próximo.

Muitos de nós ainda nos lembramos de como era a Europa
em 1957, porque a conhecemos nessa altura. E também
sabemos como continuou a ser, infelizmente, para muitos
de nós ao longo de alguns anos difíceis, enquanto os seis
países signatários continuavam a ser apenas seis. A Comunidade que ganhava forma, pesem embora todas as críticas que se lhe possam fazer, foi uma grande bênção para
as pessoas que dela beneficiaram. Foi também um modelo
e uma fonte de esperança para quem ambicionava fazer
parte dela, nem que fosse apenas como forma de sair das
dificuldades e da ditadura. Conheci uma época em que
ninguém na própria Comunidade questionava seriamente
o princípio que lhe estava subjacente – o alvo da crítica
era sobretudo a lentidão do processo – e praticamente
todos os países no exterior viam a adesão como um ideal
a atingir.

O que se criou nesse dia foi uma comunidade «económica»,
mas o preâmbulo não deixava margem para dúvidas sobre
o que esta iniciativa implicava: os signatários fixaram
«como objetivo essencial dos seus esforços a melhoria
constante das condições de vida e de trabalho dos seus
povos». «Declararam-se «resolvidos a consolidar [...]
a defesa da paz e da liberdade» e não tiveram receio de

Proibição do glifosato – uma
questão que divide a Europa
é «provavelmente cancerígeno», Franziska Achterberg
(da Greenpeace) defendeu uma proibição a nível da UE.
Por seu turno, Graeme Taylor (da ECPA) advogou que o glifosato é vital para a agricultura, cujo desafio passa por alimentar nove mil milhões de pessoas em 2050 com perdas anuais
de 40% da produção das culturas devido a pragas e doenças.

CESE convida defensores e opositores
para debater a proibição proposta pela
iniciativa de cidadania europeia
Em 5 de abril, a Secção NAT convidou apoiantes
e opositores da iniciativa de cidadania europeia que apela
à proibição do glifosato e já recolheu 640 mil assinaturas.
A iniciativa de cidadania europeia faz três reivindicações:
a proibição do glifosato, a reforma do procedimento de aprovação de pesticidas e a elaboração de uma proposta que estabeleça metas de
redução obrigatórias para a utilização de pesticidas ao nível da UE.
O debate pôs a nu os pontos de vista divergentes dos
oradores. À luz das avaliações do Centro Internacional de Investigação do Cancro (CIIC) e da Organização
Mundial da Saúde (OMS), segundo as quais o glifosato

«Não há, pura e simplesmente, nenhuma alternativa
ao glifosato», afirmou Oana Neagu (da Copa Cogeca).
Uma proibição teria um impacto negativo nas culturas,
uma vez que seriam necessários 20 a 30 litros suplementares de combustível por hectare e o tempo de trabalho
semanal requerido aumentaria entre 50 a 80 horas.
Oliver Moore (da ARC 2020) afirmou que o principal
problema do glifosato se prende com a sua «não seletividade» (provoca a morte indiscriminada de todas as
plantas) e com o facto de ser «antimicrobiano» (também
mata bactérias, algas e fungos), propondo, como alternativa, a agroecologia.
Michael Flueh (da Comissão) sustentou que a legislação da UE é uma das mais exigentes do mundo e assinalou que a Autoridade Europeia para a Segurança dos
Alimentos (EFSA) e a Agência Europeia dos Produtos
Químicos (ECHA) participaram no processo de decisão,
tendo ambas concluído que o glifosato não é suscetível
de ser genotóxico ou carcinogénico.
O CESE pretende proporcionar uma plataforma de
debate a todas as iniciativas de cidadania europeia.l

A fim de aumentar a sensibilização para o autismo, o CESE e a associação Autism Europe organizaram igualmente uma exposição fotográfica com obras de três fotógrafos no âmbito da campanha intitulada «Juntos
contra as barreiras do autismo – Construamos uma sociedade acessível». (ll)
l
Reler esses documentos e relatórios antigos e fazer uma
breve pausa para pensar na nossa história não é um exercício teórico de investigação nem uma forma de nostalgia.
É um processo muito oportuno: temos a obrigação de deixar aos nossos filhos um mundo em ordem, de preferência «sustentável» em todos os aspetos, mesmo que nunca
nada esteja ganho para sempre e que tenhamos de investir
continuamente para avançar.
O Tratado que institui a Comunidade Europeia criou
o Comité Económico e Social Europeu, descrevendo-o
como um órgão «composto por representantes das diferentes componentes de caráter económico e social da
sociedade civil organizada, designadamente dos produtores, agricultores, transportadores, trabalhadores,
comerciantes e artífices, das profissões liberais, dos consumidores e do interesse geral». Esta foi uma decisão sensata
por dois motivos: em primeiro lugar, porque permitiu às
instituições ouvir os pontos de vista das organizações da
sociedade civil – ainda que este termo não fosse usado em
1957 – e, em segundo lugar, porque não só permitiu a estas

organizações exprimirem os seus pontos de vista, como
também, e sobretudo, reuniu-as à volta de uma mesa em
Bruxelas para se conhecerem e respeitarem mutuamente,
dialogar, elaborar pareceres em conjunto e participar no
processo.
Certos elementos do Tratado, nomeadamente os princípios
gerais, eram justos e «politicamente astuciosos» e, à luz da
história, continuam a sê-lo.
Cabe-nos a nós colocá-los no centro das atenções, porque
é isso que conta. Temos o dever de dizer o que é a União
Europeia, por que razão existe e qual o objetivo que deve
prosseguir.
É a nós que compete assegurar que, em linha com o espírito predominante na fundação da Comunidade, a União
Europeia é unida, democrática, solidária, pacífica, próspera e capaz de responder aos seus cidadãos.
Bruxelas, 25 de março de 2017

Audição do CESE –
Normas europeias
obsoletas dificultam
luta contra produtos
pirateados e de
contrafação
A indústria dos produtos de contrafação prejudica
o emprego e o crescimento na Europa e priva os governos de milhares de milhões de euros em receitas fiscais.
Todavia, graças ao comércio digital, as importações de
bens falsificados duplicaram em todo o mundo ao longo
da última década. Está na hora de a Comissão e os Estados-Membros atualizarem o quadro jurídico da Europa
e o adaptarem ao século XXI, efetuando o controlo e a
supervisão do mercado necessários. Os consumidores
precisam de estar mais bem informados, sendo que o seu
direito à informação está, na verdade, consagrado no
artigo 169.º do TFUE. Os setores público e privado precisam de cooperar na luta contra a piratagem de produtos.
Esta foi a mensagem principal da audição do CESE de 6
de abril sobre «A indústria dos produtos pirateados e de contrafação», que reuniu peritos eminentes
do setor, associações de empresas e de trabalhadores,
plataformas relevantes e a Comissão.
«A Comissão não conseguiu produzir um quadro jurídico robusto», declarou Antonello Pezzini, relator
do parecer de iniciativa do CESE sobre este tema. Referindo a sua própria experiência e o combate incessante
à contrafação no setor dos têxteis e nas indústrias de
alta tecnologia em Itália, frisou que a Europa não pode

continuar a utilizar instrumentos do século passado
neste domínio.
O evento também contou com a presença de representantes de algumas das indústrias mais afetadas pelo
fenómeno – incluindo os setores do couro, produtos
farmacêuticos, brinquedos, construção e produtos de
luxo –, que deram conta dos desafios colocados pela
contrafação e das medidas que estão a adotar para
resolver este problema. (sma)
l
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pelo Grupo dos Empregadores
do CESE

A importância do diálogo social, o papel
das organizações de empregadores, a situação
económica dos países dos Balcãs, os progressos registados no processo de adesão e os
desafios políticos atuais: foram estes os principais temas debatidos na Mesa-redonda dos
Empregadores dos Balcãs, que decorreu em 22
de março de 2017, em Liubliana, na Eslovénia.
O evento reuniu representantes das organizações de empregadores da Eslovénia, Croácia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro
e antiga República jugoslava da Macedónia.

Os representantes das organizações de
empregadores presentes na reunião informaram sobre a atual evolução política
e económica nos seus respetivos países.
Os empregadores dos países que desejam
aderir à UE apresentaram uma série de desafios que os seus países enfrentam, como as
disparidades em termos de competitividade
e o progresso lento das negociações. Os
participantes concordaram que o reforço
da cooperação regional contribuirá para
preparar os países para a sua adesão à UE.
Para encerrar a conferência, Jacek Krawczyk,
presidente do Grupo dos Empregadores,
sublinhou que o grupo está empenhado

NOVAS PUBLICAÇÕES
De que modo as organizações
da sociedade civil ajudam os
refugiados e os migrantes
na UE
em prosseguir a cooperação com as organizações empresariais e de empregadores
dos Balcãs.
A conferência foi organizada conjuntamente pelo Grupo dos Empregadores e pela
Associação de Empregadores da Eslovénia
(ZDS) (lj)
l

Grupo dos Trabalhadores debaterá o programa da
Presidência maltesa e a política comercial da UE
pelo Grupo dos Trabalhadores
do CESE
O Grupo dos Trabalhadores do CESE
realizará uma reunião extraordinária em
Malta, em 11 e 12 de maio, por ocasião da
Presidência maltesa.
O primeiro dia será dedicado à situação
económica e social do país anfitrião, bem
como às prioridades e ao programa da
Presidência maltesa. Gabriele Bischoff,
presidente do Grupo do Trabalhadores,
abrirá um importante painel de discussão
com um discurso de boas-vindas. Joseph
Muscat, primeiro-ministro, proferirá um
discurso sobre os desafios da Presidência
maltesa e os resultados esperados.

Juntamente com Michael Farrugia,
ministro da Família e da Solidariedade
Social, Edward Scicluna, ministro das
Finanças, Evarist Bartolo, ministro
da Educação e do Emprego, e Edward
Zammit Lewis, ministro do Turismo,
abordaremos a coesão social e económica,
a situação do mercado de trabalho e as
relações laborais em Malta e na UE.
Os debates incidirão sobre a necessidade
urgente de relançar o projeto europeu
através de uma série de políticas que
proporcionem uma convergência
ascendente entre os países da UE e no
interior dos mesmos, no que se refere
às condições de vida e de trabalho.
Os trabalhadores e os cidadãos só
recuperarão a confiança na UE se esta

encontrar e aplicar soluções concretas
para os seus problemas, proporcionando
empregos de qualidade e pleno emprego,
igualdade de oportunidades económicas
e sociais, proteção social, segurança
pessoal e bem-estar.
O segundo dia será consagrado à forma de
obter uma política comercial da UE mais
justa e mais transparente, que beneficie
realmente os trabalhadores e os cidadãos,
sem pôr em causa as normas sociais
ou a liberdade sindical. Estão previstos
contributos importantes de Reingard
Zimmer, professor de Direito do Trabalho,
e de Thierry Delaval, representante
do Governo da Valónia, sobre o Acordo
Económico e Comercial Global (CETA).
(mg)
l

Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável:
uma nova fronteira de direitos e de progresso para a UE,
22 e 23 de maio de 2017, Bruxelas
Pelo Grupo dos Interesses
Diversos do CESE

Nesta perspetiva, a conferência
organizada pelo Grupo dos Interesses
Diversos articular-se-á em torno de quatro
vertentes:

●● Em primeiro lugar, destina-se
a reafirmar que a Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável
tem três dimensões equivalentes
(económica, social e ambiental),
que estão intrinsecamente ligadas,
se reforçam mutuamente e são
indivisíveis. Os progressos realizados
na implementação dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) dependerão da medida
em que as decisões políticas,
estratégicas e técnicas refletem esta
interconectividade. É, portanto,
necessário medir o crescimento «para
além do PIB» e passar dos indicadores
para a elaboração de políticas.
●● Em segundo lugar, o evento permitirá
demonstrar que a Agenda 2030
proporciona oportunidades de
construir uma narrativa positiva –
e tão necessária – sobre a democracia
e o crescimento sustentável na
Europa. Não há dúvida de que

Editores:

Coordenação:

Alun Jones (editor-chefe)
Daniela Marangoni (dm)

Daniela Marangoni (dm)
Katerina Serifi (ks)

Colaboraram nesta edição:

Data do fecho desta edição:
12 de abril de 2017

Embarcar numa «viagem coletiva [...]
para libertar a raça humana da tirania da
pobreza» e «realizar uma nova agenda
universal [...] que estabelecerá direitos
humanos para todos» são objetivos
muito ambiciosos. No entanto, passar
de declarações a ações concretas é um
desafio ainda mais difícil, razão por que
uma governação eficaz da Agenda 2030
é da maior importância. É inquestionável
que a agenda só se tornará realidade se
os cidadãos apoiarem ativamente as
transições necessárias e se a sociedade
civil for diretamente envolvida em todo
o processo.
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Mesa-redonda dos Empregadores
dos Balcãs – Desafios atuais
e perspetivas futuras

a Agenda 2030 constitui o quadro
mais adequado para orientar
as estratégias, a nível europeu
e nacional, de modo a poderem fazer
face às transformações societais atuais
e futuras. A linguagem dos direitos
(tanto universais como comunitários)
assume-se como o quadro orientador
global de uma tal abordagem.
●● O terceiro objetivo consiste em
melhorar a comunicação sobre as
vantagens da implementação dos
ODS, tanto para os indivíduos como
para as comunidades. Para o efeito,
serão apresentados vários estudos
de caso sobre iniciativas no terreno.
●● O quarto e último objetivo consiste
em analisar o modo como a sociedade
civil poderá ter um papel mais eficaz
na gestão e na implementação dos
ODS, tanto a nível nacional como
europeu, tendo em vista a realização
conjunta da Agenda 2030. (cl)
l

Experiências bem-sucedidas e práticas promissoras do Prémio CESE para
a Sociedade Civil 2016
As 284 iniciativas inscritas para o Prémio
CESE para a Sociedade Civil 2016 constituem um conjunto inspirador de experiências e práticas bem sucedidas, realçando
o papel que a sociedade civil desempenha
na prestação de assistência humanitária
e na solidariedade social, bem como o seu
contributo para a inclusão socioeconómica
dos migrantes, requerentes de asilo e refugiados na UE.
Esta publicação proporciona uma panorâmica geral do Prémio CESE para a Sociedade
Civil e apresenta os cinco projetos vencedores, assim como uma seleção de iniciativas
apresentadas por outros candidatos. As
iniciativas foram agrupadas de acordo com
oito temáticas e domínios de intervenção.

A brochura apresenta uma imagem atualizada das organizações da sociedade civil
ativas no terreno.
A brochura está disponível em linha, bem
como em suporte papel em EN, FR e DE:
How Civil Society Organisations Assist
Refugees and Migrants in the EU | European
Economic and Social Committee (fgr) l

Os 60 anos da UE em Paris

No dia 24 de março, Thierry Libaert (FR –
Grupo dos Interesses Diversos), membro do

CESE, falou em nome do Comité Económico
e Social Europeu num evento de alto nível
em Paris por ocasião do 60.º aniversário
da UE. Christophe Lefevre (Grupo dos
Trabalhadores), Laure Batut (Grupo dos
Trabalhadores) e Emmanuelle Butaud
(Grupo dos Empregadores), membros franceses do CESE, também estiveram presentes
no evento, que foi organizado pelo presidente da câmara de Paris e patrocinado
pela Representação da Comissão Europeia,
o Gabinete de Informação do Parlamento
Europeu em Paris, a secção francesa do
Movimento Europeu e o próprio CESE. Foi
pedido a cada orador que destacasse duas
realizações da UE que fizeram a diferença
e dois dos principais desafios que a UE atualmente enfrenta. (dm)
l

Passaporte europeu para a cidadania ativa agora
disponível em linha
O Passaporte Europeu para a Cidadania Ativa (EPTAC), até agora disponível
em versão impressa nas 23 línguas oficiais
da UE, é uma das publicações do CESE de
maior sucesso. Temos o prazer de anunciar
o lançamento da sua versão eletrónica,
que oferece uma interface dinâmica com
factos e funcionalidades adicionais, ligações
rápidas, jogos de perguntas e respostas,
e infografias para ilustrar as informações
e apresentar em síntese os direitos dos
cidadãos.
O passaporte pretende ligar os cidadãos
e as organizações da sociedade civil, com as
ideias que defendem, às instituições europeias e à tomada de decisões à escala da
União. Tem por objetivo prestar assistência aos cidadãos e ajudá-los a fazerem
ouvir a sua voz, incentivando-os a colocarem algumas questões básicas em termos

de tempo (quando intervir?), cooperação
(com quem unir esforços?) e instrumentos
(que instrumento de participação utilizar?)
no que diz respeito à cidadania ativa e à
democracia participativa na UE.
A versão eletrónica está disponível em EN/
FR/DE. (fgr)
l
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Os nossos jovens acreditam
na Europa – não podemos
desapontá-los!
Caros leitores,

A tua Europa, a tua voz! 2017 CESE
pergunta à juventude europeia:
EU@60: Qual o rumo a seguir?

Gostaria de abrir esta edição especial
do nosso boletim informativo com uma
reflexão sobre as lições que podemos
retirar da 8.ª edição do evento «A tua
Europa, a tua voz!», que teve lugar no
final de março, e partilhando convosco
algumas das ideias, esperanças e preocupações que os jovens europeus que
nele participaram pediram que transmitíssemos aos líderes da UE.
Após este evento de dois dias, posso
afirmar com confiança que estou muito
otimista quanto ao futuro da Europa.
Estes jovens são a prova de que a nossa
juventude está no bom caminho.
Demonstraram que são inteligentes
e que também se preocupam com
os seus concidadãos europeus e com
o ambiente em que todos vivemos.
Estão empenhados em contribuir para
um futuro justo, próspero e pacífico. Por último, mas não menos importante: acreditam na
Europa. Confiam no poder da união, da coesão e da solidariedade.
Tal como nos recordou com impressionante eloquência a nossa ensaísta cipriota de 17 anos
na sessão de abertura, conto com a juventude da Europa para ser o nosso presente e o nosso
futuro, pelo que lhes lanço um apelo para que utilizem todos os meios e instrumentos de
que dispõem para se fazerem ouvir.
Exorto os governos nacionais e as instituições da UE a reforçarem o investimento em programas como o Erasmus (posso afirmar com orgulho que eu próprio sou produto do Erasmus) e a incentivarem mais os jovens a seguirem uma parte dos seus estudos ou formação
profissional noutros Estados-Membros. Este é um aspeto importante não só para reforçar
a compreensão mútua, mas também para motivar os jovens a melhorarem o seu domínio de
línguas estrangeiras. Como todos sabemos, falar línguas estrangeiras abre portas e permite
construir pontes.
Não me surpreendeu o facto de duas das três propostas mais populares terem chamado
a atenção para a necessidade de criar uma narrativa europeia comum veiculada através de
conteúdos audiovisuais divertidos e informativos e dos média sociais, ou de livros escolares
de história.
Os jovens participantes convidaram os líderes políticos a estimularem o interesse pela política, focando-se em «conteúdos atrativos» sobre a União Europeia. Acrescentaria ainda
que todos os intervenientes europeus – líderes políticos e deputados aos parlamentos,
mas também a sociedade civil organizada – precisam de contar a história da Europa, de se
apropriarem do projeto e salientar os enormes progressos alcançados em 60 anos, não só
a nível económico e social, mas também na forma como a sociedade europeia foi capaz de
valorizar o ambiente e se tornar uma referência mundial na sua defesa. Também não devemos esquecer que a União Europeia foi capaz de integrar 13 países que, até recentemente,
estavam separados de nós. Este é um dos marcos da história do século XX.
Para os nossos jovens europeus é igualmente importante poder contar com uma visão
comum da história europeia – de leste a oeste e de norte a sul. É importante que as escolas
ensinem, a partir de uma perspetiva europeia, factual, sem designar culpados e livre de
sentimentos de vergonha, o que foram as duas guerras do século XX que destruíram as
esperanças e as vidas de milhões de pessoas, e que lancem um olhar mais aprofundado sobre
as suas causas: por que razão se propagou a todo o continente tamanha insatisfação e ódio,
como se de uma doença infecciosa se tratasse? Como foi possível alguns líderes autoritários
e aterradores conquistarem tanto poder? Por que razão o fenómeno ressurgiu novamente
nos Balcãs no final do século? Mais importante ainda, precisamos de tirar ilações desta história e, acima de tudo, devemos reter que, independentemente dos problemas que
a Europa enfrenta, não podemos nunca permitir que o nacionalismo nos separe.
Devemo-lo aos nossos jovens europeus. E devemo-lo à Europa.
Gonçalo Lobo Xavier
Vice-presidente do CESE

«Vocês são o nosso presente e o nosso
futuro e a Europa precisa de vós»: foi com
estas palavras que Gonçalo Lobo Xavier,
vice-presidente do CESE, deu as boas-vindas aos 99 jovens participantes no evento
anual «A tua Europa, a tua voz!», organizado
pelo Comité Económico e Social Europeu
(CESE). O vice-presidente incentivou-os
a aproveitar esta oportunidade única para
socializarem com os seus homólogos europeus, aplicarem os seus conhecimentos de
línguas estrangeiras, se conhecerem e fazerem novas amizades que poderão mudar as
suas vidas e perceções acerca do magnífico
projeto que é a União Europeia.

a trabalhar aos 12 anos de idade – como
muitos da sua geração –, recordou ainda aos
jovens a necessidade de assumirem as suas
responsabilidades: «Desde os anos setenta,
assistimos a um crescimento constante da
prosperidade. Mas o que vocês hoje tomam
como um dado adquirido não caiu do céu.
As gerações mais velhas – os vossos pais
e avós – construíram a prosperidade da
Europa, muitas vezes a custo de enormes
sacrifícios. Cabe-vos agora assegurar que
esta Europa permaneça um continente de
bem-estar e de paz, e também reagir e fazer
frente aos populistas que pretendem demolir a nossa Europa.»

Em 30 e 31 de março, o CESE realizou
o seu evento anual para jovens «A tua
Europa, a tua voz!». Uma vez que foi realizado no contexto do 60.º aniversário
do projeto europeu e do próprio Comité
Económico e Social Europeu, o CESE perguntou aos jovens participantes: EU@60:
Qual o rumo a seguir?. De entre mais
de 680 candidaturas, foram selecionadas
33 escolas em dezembro, enviando cada
uma três alunos e um professor a Bruxelas
para debater o futuro da Europa, e mesmo
o seu próprio futuro, do ponto de vista de
um adolescente.

Na sua alocução de boas-vindas, Jyrki
Katainen, vice-presidente da Comissão
Europeia, referindo-se à decisão final em
relação ao Brexit tomada esta semana,
afirmou que «É triste quando um membro
de uma comunidade sai, mas devemos
também ver este momento como uma
oportunidade para criar um novo quadro
da UE com 27 países e a possível adesão
de outros países no futuro.» Referindo-se
aos debates do «A tua Europa, a tua voz!»,
encorajou os jovens a falar sobre a Europa
que querem ter, recordando-lhes que «a
lógica que subjaz à UE é que muitos desafios
mundiais, como a segurança, as alterações
climáticas ou a migração, não podem ser
resolvidos por um único Estado-Membro,

O presidente do CESE, Georges Dassis, afirmou no seu discurso de abertura
que, desde a crise financeira – «que nem
sequer teve a sua origem na Europa, mas
nos EUA» – a imagem do projeto europeu
ficou de certa forma prejudicada. «A Europa
perdeu o seu lustro. Uma das razões é que
as pessoas, por vezes, têm a impressão de
que esta Europa só pertence a grandes
indústrias e aos bancos, mas a Europa pertence em primeiro lugar e sobretudo aos
cidadãos europeus.» Relembrando a sua
própria juventude e como teve de começar

www.eesc.europa.eu

mas requerem os esforços combinados de
27 Estados.»
Durante este evento de um dia e meio, os
jovens participantes trabalharam em conjunto em grupos e sessões plenárias no
sentido de traçar o seu rumo para o futuro
da Europa e elaborar propostas sobre
a forma de alcançar os seus objetivos. No
final, votaram e selecionaram três propostas. Estas serão agora enviadas à Comissão,
que, salientou Jyrki Katainen, está muito
interessada em ouvir as suas reações sobre
os cinco cenários para o futuro da Europa
previstos no Livro Branco de Jean-Claude
Juncker, presidente da Comissão.
Os 33 professores presentes também tiveram um papel preponderante no sucesso
da iniciativa «A tua Europa, a tua voz!» ao
prepararem e acompanharem os estudantes na sua viagem a Bruxelas. Participaram
numa sessão paralela de estabelecimento
de contactos e realizaram uma visita especial ao Centro de Visitantes do Parlamento
Europeu (Parlamentarium), partilharam
boas práticas e aprenderam mais acerca do
papel do CESE. «Oiçam os vossos professores», afirmou Gonçalo Lobo Xavier, «que
fazem um trabalho extraordinário de apoio
e de partilha de valor convosco».
Esta foi a oitava vez consecutiva que o CESE
organizou o evento «A tua Europa, a tua
voz!» e o crescente número de candidaturas,
bem como a participação entusiástica dos
jovens, confirmou que eventos como «A tua
Europa, a tua voz!» são necessários para dar
aos jovens uma plataforma onde fazer ouvir
a sua voz. (sma)
l
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Jovens europeus exortam UE a combater
desperdício alimentar e pobreza
Melhorar o controlo e a gestão do
desperdício alimentar, criar um programa
escolar de história europeia para combater
o nacionalismo e dar a conhecer melhor
a UE através de um Dia da Europa nas
escolas: foram estas as principais recomendações aos responsáveis políticos dos estudantes que participaram no evento «A tua
Europa, a tua voz», com vista a encontrar
soluções para superar os desafios enfrentados pela UE.
No evento para jovens organizado pelo
Comité Económico e Social Europeu (CESE),
um grupo de cem brilhantes alunos do
ensino secundário – provenientes de 33
escolas dos 28 Estados-Membros da UE
e dos cinco países candidatos à adesão –
reuniu-se para partilhar ideias originais
sobre a direção que a UE deve seguir nos
próximos anos.
«Muitas pessoas consideram que a geração
jovem não é mais do que um futuro por
acontecer», afirmou Andri Pandoura,
a jovem de 17 anos vencedora da edição
de 2016 do Concurso europeu de ensaios da
juventude. «Mas não é assim. Somos o presente, um presente que se interessa e que
tem potencial, se não para mudar o mundo,
pelo menos para tentar. Por isso, é preciso
investir mais na formação, nos programas
e nas conferências para os jovens e, mais
importante ainda, ter mais confiança na
geração jovem».
O grupo debateu temas da atualidade,
nomeadamente o desemprego dos jovens,
a integração dos migrantes, as desigualdades
sociais e de género, o ambiente, a recuperação económica, o terrorismo e a segurança.
De seguida, formulou dez propostas concretas para os responsáveis políticos.
Após um debate intenso e animado sobre as
diversas propostas, os estudantes chegaram
a acordo sobre três prioridades para melhorar o futuro da União Europeia:
1.

reduzir o desperdício alimentar para
ajudar as pessoas em situação de
pobreza e promover a sustentabilidade;

2.

combater o nacionalismo através de
um ensino interativo e de um programa de história comum;

3.

aumentar o interesse político na Europa,
aproveitando o potencial das redes
sociais e da educação, apresentando
conteúdos interessantes e criando um
Dia da Europa nas escolas.

Os membros do CESE e os responsáveis políticos ficaram impressionados com a capacidade dos estudantes para pensar de forma
original e refletir sobre as principais questões que afetam atualmente as sociedades
europeias.
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«Vocês são o nosso presente e o nosso futuro
e a Europa precisa de vós», afirmou Gonçalo
Lobo Xavier, vice-presidente do CESE, no
seu discurso de abertura. «Terão a oportunidade de ser ouvidos independentemente
das vossas convicções, da vossa raça ou da
vossa cor, e isso não tem preço. A grande
recompensa é encontrarem pessoas de
todas as proveniências e poderem marcar
a vossa posição sobre o futuro da Europa».

As prioridades dos nossos
jovens
Os estudantes manifestaram preocupação
relativamente às questões ambientais e à
pobreza e votaram a favor da proposta de
redução do desperdício alimentar
e ajuda às pessoas em situação de
pobreza. Um estudante que defendeu
a proposta vencedora afirmou: «É urgente
controlar melhor os processos agrícolas
para distinguir os alimentos seguros dos
que não são seguros. A UE não fez esforços suficientes para reduzir o desperdício
alimentar e fomentar a doação de alimentos a centros de acolhimento para pessoas
vítimas da fome».
A educação foi considerada um dos instrumentos mais importantes para fazer face
aos desafios e ameaças atuais. «O problema
é que as pessoas perderam a confiança na
UE», afirmou outro participante, que propôs
a criação de um Dia da Europa nas escolas, a fim de reforçar o conhecimento geral
sobre a UE e fomentar o debate.
O recrudescimento do nacionalismo em
muitos Estados-Membros, associado ao
receio da migração, do desemprego ou do
terrorismo, esteve também no centro do
debate. A fim de combater este fenómeno,
os jovens delegados propuseram afetar fundos europeus à criação de um programa
escolar de história europeia, para ensinar aos jovens a nossa história comum e os
valores que partilhamos.

Um grupo de jovens propôs a criação de
programas nacionais que favoreçam
a integração dos refugiados, com
o apoio financeiro e prático da UE: «Precisamos de um programa educativo que ensine
a nossa cultura aos refugiados, mas devemos
igualmente conhecer a deles. Se eles souberem quem nós somos e nós não soubermos
quem eles são, teremos sempre medo e o
multiculturalismo nunca funcionará».

Que outras prioridades
deve a UE definir?

Os participantes referiram igualmente
a necessidade de fomentar o empreendedorismo dos jovens através de cursos
de formação e oportunidades de estágio,
tendo salientado que «só através do apoio
ao empreendedorismo é que os nossos países poderão resolver o problema do desemprego e aumentar o nível de vida».

A voz dos jovens terá
impacto
O CESE assegurará que as propostas formuladas por estes jovens para melhorar as
perspetivas de futuro na UE serão ouvidas
pelos legisladores, integrando as ideias
nos pareceres do Comité e transmitindo
à Comissão Europeia as três recomendações
que granjearam mais apoio. Além disso,
uma delegação de estudantes que participaram na iniciativa «A tua Europa, a tua voz»
apresentará as propostas vencedoras nas
Jornadas da Sociedade Civil do CESE,
que decorrerão nos dias 26 e 27 de junho.
No seu discurso de encerramento, Evangelia Kekeleki (Grupo dos Interesses
Diversos – EL), membro do CESE, afirmou:
«É fascinante falar convosco, a geração mais
jovem, e ouvir as vossas ideias. Hoje, estou
plenamente convicta de que vocês são dignos herdeiros da minha geração. Poderão
construir outra Europa, uma Europa dos
valores e da solidariedade, uma Europa que
trabalha para os cidadãos e não apenas para
o dinheiro. Cabe-vos a vós criar a Europa que
merecem». (mq)
l

Os estudantes que participaram no evento «A tua Europa, a tua voz!» apresentaram
e votaram dez propostas. Em seguida apresentam-se as restantes sete propostas,
juntamente com o número de votos que receberam:
●● Criar um organismo da UE para ajudar os refugiados no processo de integração
nos países da UE – a integração através da educação (36 votos)
●● Definir um sistema de ensino ideal que conduza à empregabilidade dos jovens
(35 votos)
●● Estabelecer normas ambientais comuns em todo o território da UE (30 votos)
●● Centrar-se nas causas mais profundas do terrorismo (+ papel dos meios de comunicação social) (26 votos)
●● Incentivar o empreendedorismo através de programas de apoio (20 votos)
●● Fomentar a igualdade entre homens e mulheres (18 votos)
●● Criar organismos nacionais que ajudem as pessoas a comunicar diretamente com
as instituições da UE, sem depender dos governos nacionais (15 votos)
l

Participação dos membros
Um agradecimento especial a todos os
membros que visitaram as escolas pelo seu
empenho na preparação dos estudantes
para o debate em Bruxelas: Martina Širhalová, Martin Siecker, Andreas Pavlikkas,
Gunta Anca, Lidija Pavić-Rogošić, Marie
Zvolská, Roman Haken, Cristian Pirvulescu,
Séamus Boland, Dimitar Manolov, Alfred

Gajdosik, Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic,
Primož Šporar, Renate Heinisch, Kinga Jóo,
Reine-Claude Mader, Arno Metzler, Pirkko
Raunemaa, Charles Vella, Meelis Joost,
Krzysztof Pater, Gintaras Morkis, Miguel
Cabra de Luna, Brenda King, Yves Somville,
Mário Soares, Josiane Willems, Sibian Ionuţ
e Ariane Rodert.
l
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«A tua Europa, a tua voz!»:
têm a palavra os estudantes
Educação

«
«
«

A escola é a base da sociedade, mas está a criar robôs
em vez de seres humanos. O ensino tornou-se um processo
que valoriza mais as notas do que a aprendizagem.

»

»

Deveríamos deixar os jovens dizer o que pretendem
alterar no seu sistema de ensino.
Temos de promover a aprendizagem pela prática
e devemos permitir que os estudantes e os professores
tenham influência sobre o que ensinam e aprendem na
escola.

Nacionalismo

«
« »
«
«

O nacionalismo está a destruir o tecido europeu.

»

Distinguir entre «nós» e «eles» é o que dá origem ao
nacionalismo.

»

Falar mais do que uma língua ajuda a quebrar estereótipos
e a combater o nacionalismo.
A questão do nacionalismo está ligada ao sistema de

»

Participação dos jovens

«

A UE deveria aproximar o poder de decisão dos cidadãos
através dos média sociais, da televisão e da criação de um
fórum institucional para os jovens de todos os Estados-Membros, de modo que a juventude se possa sentir
ouvida.

«

»

»

Os políticos deveriam consultar os cidadãos mais
frequentemente.

ensino – o facto de os estudantes terem acesso a mais
programas de intercâmbio poderá proporcionar aos jovens
diferentes perspetivas, permitindo-lhes pôr em causa o que lhes
é ensinado nas salas de aula. Os professores de política podem
muito bem ter a sua própria agenda política.

»

Ambiente

«
«

A reciclagem é um problema global e todos nós temos
de participar.» «Quem não recicla deve ser punido com uma
multa ou um imposto mais elevado.

»

É importante sensibilizar as pessoas para os problemas
relacionados com o ambiente: temos de educar os cidadãos
da UE.

»

Migração e refugiados

«

A integração de refugiados deve fazer-se nos dois sentidos.
Os refugiados precisam de compreender a cultura do país de
acolhimento, mas as pessoas do país de acolhimento também
deve tentar compreender a cultura dos refugiados.

»
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Terrorismo e segurança

Desafio demográfico

«

Atualmente procuramos responder ao terrorismo
reprimindo-o com ações físicas e militares, mas, analisando
as causas mais profundas, é evidente que se trata de pessoas
marginalizadas que acreditam que o seu único recurso é gerar
o terror para que as suas causas ganhem espaço televisivo e nos
meios de comunicação social.

«
«

»

Se dermos menos destaque aos ataques terroristas nos
meios de comunicação social e nos média sociais, o objetivo do
terrorismo terá falhado.

»

As pessoas associam, de forma estereotipada, o terrorismo
ao Islão extremista, mas outros grupos, como a extrema direita,
também cometem atos de terrorismo.

Integração europeia

«
»
« »
«
»
«

»

Penso que a paz é importante porque é a base da UE e de
tudo o que representa.
O Euro une-nos a todos. Ter uma moeda única torna tudo
mais fácil.
A UE não precisa de um exército: seria horrível criar uma
cultura militar, a UE deve centrar-se noutros valores mais
importantes.

»

Penso que a Europa é como um país, em que somos todos
irmãos e irmãs com sotaques diferentes.

4

«

A maioria dos países da Europa tem uma taxa de

natalidade em declínio e daqui a 10-15 anos isto pode
tornar-se um problema grave. A falta de jovens trabalhadores
que injetam dinheiro na economia seria um obstáculo ao
desenvolvimento.

»

Igualdade de género

«
«

Estamos no século XXI! Deveria ser completamente
normal cada um prosseguir uma carreira e os seus sonhos,
independentemente de ser homem ou mulher.

»

O problema da nossa sociedade é que ensinamos as
raparigas a cuidarem de si mesmas mas não ensinamos os
homens a comportarem-se corretamente. O primeiro passo para
a igualdade entre homens e mulheres é a educação em casa
e na escola.

»

A tua Europa, a tua voz!

«

O mais interessante na iniciativa «A tua Europa, a tua
voz!» é que os organizadores querem sempre ouvir as nossas
propostas e opiniões sobre os diversos temas que afetam
atualmente a Europa. Estão sempre a perguntar o que pensamos
e deixam-nos falar e participar.

«

»

»

A iniciativa «A tua Europa, a tua voz!» é fantástica e devia
ser institucionalizada!

