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Perguntas e Respostas
Porquê uma deliberação acerca do futuro da União Europeia?
Os países da União Europeia (UE) enfrentam oportunidades e desafios que requerem opções cuidadosas. O nosso objectivo é
compreender melhor o que você pensa que o seu país e/ou a UE devem fazer nessa perspectiva.
Também acontece que muitos europeus sentem que não conseguem fazer parte dos debates relacionados com a Europa,
frequentemente entendidos como demasiado complexos e demasiado técnicos. O nosso objectivo é permitir-lhe exprimir uma
opinião informada.
As conclusões serão partilhadas com políticos e peritos em toda a Europa.

Porquê o tópico “Europa no Mundo”?
Os 27 países da UE representam uma parte importante da população e riqueza mundial. As suas decisões têm consequências
para todo o mundo. É por isso importante saber qual o papel que os cidadãos pretendem que os seus governos e/ou a UE
desempenhem no palco mundial.
Também, os governos da UE estão agora a finalizar um acordo de alterações institucionais da UE. Após este processo, será
importante saber o que acham do papel a longo prazo da União no mundo.

Qual a finalidade deste documento?
Este apontamento dá uma visão geral dos tópicos que irá discutir com os cidadãos de outros países da UE. A sua finalidade não
é abranger todos os ângulos possíveis. Ele:
z

Fornece informação acerca da UE.

z

Dá informação de fundo acerca de cada assunto a ser discutido, primeiro ao nível do seu país, depois ao nível da UE.

z

Apresenta diferentes abordagens políticas possíveis destas questões e apresenta argumentos a favor e contra cada
abordagem. Estas abordagens são simplificadas, visto a diversidade de opiniões expressas por toda a Europa ser demasiado
vasta para ser apresentada em toda a sua complexidade. No entanto, estas abordagens não se destinam a limitar as opções
mas, em vez disso, fazer arrancar o diálogo. Conforme pondera os argumentos apresentados, você pode pretender pegar numa
abordagem completa ou combinar elementos de abordagens diferentes.

Este documento é equilibrado?
É difícil ser totalmente objectivo. No entanto, fizemos todo o esforço para assegurar que a grande diversidade de pontos de
pontos de vista seja equivalentemente representada neste documento. Elaborámo-lo com a ajuda de muitos dos nossos parceiros,
que têm diferentes pontos de vista acerca dos tópicos discutidos.
Também, submetemos o texto original aos seguintes Membros do Parlamento Europeu. De forma geral eles avaliaram-no como
equilibrado. Esta versão final inclui os seus comentários e revisões.
z

Andrew Duff, Reino Unido, Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa

z

Jens-Peter Bonde, Dinamarca, Grupo Independência/Democracia

z

Pierre Jonckheer, Bélgica, Verdes/Aliança Livre Europeia

z

Pervenche Bérès, França, Partido dos Socialistas Europeus
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A União Europeia Actualmente
A União Europeia (a “UE”) é uma união de países Europeus Democráticos.
Criada em 1957 como a Comunidade Económica Europeia, teve muitas mudanças e ficou conhecida
como a “União Europeia” desde 1993. O número de membros tem aumentado dos 6 fundadores
originais para os 27 de hoje. Também o que ela pode decidir (as suas “competências”) tem vindo a
aumentar.
População total: 492 milhões de habitantes (no mundo: 6,6 biliões

Map da UE
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
PAÍSES CANDIDATOS

FINLÂNDIA

SUÉCIA

Helsínquia
Estocolmo

Tallinn
ESTÓNIA
Riga
LETÓNIA

DINAMARCA
Copenhaga
Dublin

REINO
UNIDO

IRLANDA
Londres

PAÍSES-BAIXOS
Amesterdão
BÉLGICA
Bruxelas

Vilnius

Berlim

Varsóvia

P O LÓ N I A
ALEMANHA

Luxemburgo

Praga
REP. CHECA

LUXEMBURGO

Viena
AUSTRIA

Paris

FRANÇA

LITUÂNIA

ESLOVÉNIA
Liubliana

ESLOVÁQUIA
Bratislava
Budapeste
HUNGRIA

ROMÉNIA

Zagreb

Bucareste

CROÁCIA

Skopje

Roma

PORTUGAL

Madrid

ESPANHA

Sófia
BULGÁRIA

MACEDÓNIA

Ancara

ITÁLIA
TURQUIA

Atenas

Lisboa

GRÉCIA
MALTA
La Valetta
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País membro

População
(em milhões)

Taxa de desemprego (%)

HDI *

Países com o
Euro

Bélgica

10.5

7.6

0.945

€

Alemanha

82.5

6.7

0.932

€

França

60.9

8.6

0.942

€

Itália

58.8

6.5

0.940

€

Luxemburgo

0.5

4.9

0.945

€

Países-Baixos

16.3

3.3

0.947

€

Dinamarca

5.4

3.4

0.943

Irlanda

4.2

4.0

0.956

Reino Unido

60.4

5.4

0.940

Grécia

11.1

8.6

0.921

€

Espanha

43.8

8.2

0.938

€

Portugal

10.6

8.0

0.904

€

Áustria

8.3

4.5

0.944

€

Finlândia

5.3

6.6

0.947

€

Suécia

9.0

6.2

0.951

República Checa

10.3

6.1

0.885

Estónia

1.3

4.7

0.858

Chipre

0.8

4.4

0.903

Letónia

2.3

5.4

0.845

Lituânia

3.4

5.8

0.857

Hungria

10.1

8.2

0.869

Malta

0.4

6.4

0.875

Polónia

38.1

11.2

0.862

Eslováquia

5.4

10.5

0.856

Eslovénia

2.0

4.8

0.910

Bulgária

7.7

4.9

0.816

Roménia

22.3

7.5

0.805

Croácia

4.4

14.3%

0.846

Turquia

72.5

10.2%

0.757

Macedónia

2.05

35.8%

0.796

€

€

Países candidatos

* O Índice de Desenvolvimento Humano
O HDI mede o sucesso médio dum país com base em três aspectos do desenvolvimento humano: saúde, conhecimento e nível de vida. 1 é o nível
mais elevado, 0 o mais baixo.
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Porquê e quando foi iniciado
o processo da construção
Europeia.
A seguir à primeira e segunda guerra
mundial, alguns líderes europeus
estavam determinados em pôr fim
ao ódio e rivalidade na Europa, em
especial entre a França e a Alemanha,
e a criar condições para uma paz
duradoura.
Em 1950 o ministro dos negócios
estrangeiros de França propôs
estabelecer a Comunidade Europeia
do Carvão e Aço que tornaria as
matérias-primas da guerra em
instrumentos de reconciliação e
levaria as nações europeias a cooperar.

7

Datas principais
1951

É criada a Comunidade Europeia do Carvão e Aço por 6 países:
França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Países-Baixos,
Luxemburgo

1957

O Tratado de Roma cria a Comunidade Económica Europeia. Neste
“Mercado Comum” são abolidas as taxas aduaneiras (1968) e são
criadas políticas comuns em particular para as transacções comerciais
e agricultura (anos 60)

1973

A Dinamarca, Irlanda e Reino Unido entram.

1979

As primeiras eleições directas para o Parlamento Europeu.

1981

Grécia entra.

1986

Espanha e Portugal entram.

1986

A Acta Europeia para a livre circulação de bens, pessoas, serviços e
capital. Dá início a um programa de seis anos com objectivo de criar
um mercado único*

1993

O mercado único está completo e a UE estabelecida. As cooperações
entre os estados membros são progressivamente desenvolvidas, por
exemplo na defesa, justiça e assuntos internos.

1995

Áustria, Finlândia e Suécia entram.

2002

A moeda Euro é introduzida em 12 países.

2004

República Checa, Estónia, Chipre, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta,
Polónia, Eslováquia e Eslovénia entram

2005

França e Países-Baixos rejeitam por referendo o Tratado para a
Constituição Europeia. Abrem-se as negociações para a entrada da
Turquia.

2007

Roménia e Bulgária entram.

* O mercado único
É uma união alfandegária que é para garantir a liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e capital entre os estados da UE. Isto significa:
- Para indivíduos: o direito de viver, trabalhar, estudar ou reformar-se livremente num outro país da UE e o livre acesso aos bens e serviços de toda
a UE.
- Para empresas: o direito de negociar em qualquer ponto da UE e vender bens e serviços em toda a UE.
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O que a UE faz e não faz
A UE não é um estado federal (como os EUA), nem é apenas
uma organização para cooperação internacional (como as
Nações Unidas). Os seus estados membros constituíram
instituições em comum para as quais transferiram alguma
da sua soberania de modo que as decisões de algumas
matérias específicas de interesse comum podem ser tomadas
em conjunto e democraticamente a nível Europeu. Dentro da
UE, há actualmente cinco tipos de competência.

Abordagem 1
Tomada de decisões colectivas na UE

Competência
exclusiva

Competência
partilhada

Estados membros
VINCULADOS
transferem à UE o
poder de decisão e de
regulamentação e não
estão autorizados a
criar as suas próprias
leis para as áreas
abrangidas.

Os estados membros
confiam na UE para
harmonizar e coordenar
as suas regulamentações
quando acharem que
isto será mais eficaz
do que se actuarem em
separado. A competência
partilhada significa que
quando a UE actua,
ela substitui os estados
membros.

Dentro da UE, questões diferentes são decididas de modos
diferentes. Algumas decisões são tomadas colectivamente
pela UE, outras são decididas com diferentes graus de
coordenação. E em algumas áreas, a UE não tem qualquer
papel. O mapa abaixo pretende resumir esta situação.
Cerca de 80% da legislação dos estados membros é
influenciada pela UE.

Abordagem 2
Multi-velocidade /
flexível

Abordagem
3 Acção
complementar,
de coordenação e
apoio

Abordagem 4
Sem papel da
UE

Um conjunto de
países da UE pode
utilizar instituições
UE para avançar em
determinadas matérias.
Isto é conhecido como
cooperação “avançada”.

Os estados membros
são primariamente
responsáveis, o papel
da UE sendo limitado
ao apoio, coordenação
ou complementação
da acção tomada
pelos estados
membros.

Os estados
membros decidem
por sua conta,
sem qualquer
obrigação para
coordenar ou
tomar decisões em
comum.

Alguns países
conseguiram que
determinadas
regulamentações não se
aplicassem a eles. Isto é
conhecido como “optar
por ficar de fora”.

Como está actualmente a situação (exemplos)
z

Regras de
competência

z

Política comercial

z

União de alfândegas

z

Política monetária
dos países europeus

NOE 003-07_PT.indd Sec1:8

z

Mercado único

z

Política regional

z

Agricultura

z

Ambiente

z

Protecção do
consumidor

z

Transporte

z

Energia

z

Segurança e justiça

z

A Zona Euro (13
países)

z

O tratado de Schengen,
principalmente
relacionado com o
controlo de fronteiras
(15 países)

z

Alguns países optaram
por ficar de fora nas
regulamentações de
horas de trabalho,
Visas e política de
defesa.

z

Investigação

z

Emprego

z

Saúde

z

Educação

z

Política externa

z

Pensões

z

Saúde

z

Todas as outras
áreas, por
exemplo

z

Habitação

z

Políticas de
família
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O orçamento da UE
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Gráfico 1 – Como o orçamento da UE é aplicado (2007)

A UE subsidia as suas políticas através dum
orçamento anual de cerca de €120 biliões,
largamente pagos pelos estados membros, por
não haver nenhuma taxa da UE. Isto representa
actualmente apenas um pouco mais de 1 por cento
do rendimento nacional bruto conjunto dos países
membros (em contraste repare que nos estados
membros os orçamentos nacionais representam
entre 35% a 50% do seu rendimento nacional).

5%

43%

EUR 126,5 biliões

1% 6%

34%
34

11%

Política regional e de coesão, investigação, inovação, emprego, energia
Política de vizinhança, ajuda de desenvolvimento, apoio a países
candidatos
Saúde, educação, cultura, direitos do consumidor media, juventude
Política agrícola comum
Ambiente, pescas, desenvolvimento rural
Outros gastos incluindo administraçãon

Como funciona a UE – Instituições principais e processos de tomada de decisões
As decisões são alcançadas por maioria ou por
unanimidade?

Conselho de Ministros da UE
O Conselho representa os estados. É o órgão de decisão
principal da UE, aprova a legislação da UE proposta
pela Comissão Europeia. Quando reúne a nível de
Chefes de Estado ou Governo, torna-se o “Conselho
Europeu» cujo papel é dar à UE a força política em
assuntos importantes.

f

Na maioria das áreas onde há uma partilha de competência
entre estados membros (ver mapa p.8), as decisões são
tomadas por maioria, mas não uma maioria simples de
50% dos países. Neste sistema, designado como Voto por
Maioria Qualificada, os acordos terão que ser alcançados
por uma maioria significante tanto de países como da
população que representam.
Unanimidade, onde é necessário o acordo de todos os
países, é principalmente necessário para áreas sensíveis
como impostos, política social, defesa, política externa e
revisão de tratados da UE.

Como o Parlamento Europeu e o Conselho de
Ministros “co-decidem”?

O Parlamento Europeu
Os membros do Parlamento Europeu são directamente
eleitos pelos cidadãos de cada país em cada cinco anos,
ao mesmo tempo em todos os países. O Parlamento
actual tem 785 membros de todos os 27 países da UE.
As próximas eleições serão em Junho de 2009.
O seu papel principal é fazer passar leis europeias e
aprovar o orçamento anual da UE.
Este partilha estas responsabilidades com o Conselho
da UE.

NOE 003-07_PT.indd Sec1:9

As leis da UE são votadas juntamente com o Conselho e
com o Parlamento Europeu.

f

Sob este procedimento de “co-decisão”, o parlamento
está em pé de igualdade com o Conselho quando cria a
legislação para uma grande variedade de assuntos incluindo
a livre circulação de trabalhadores, mercado único,
educação, ambiente, saúde, protecção do consumidor, etc.
O Parlamento Europeu pode recusar a legislação proposta
nestes campos.

9/27/07 9:31:23 AM
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Fluxo de poder

A Comissão Europeia
É a única instituição da UE que pode iniciar legislação.
Também assegura que as políticas da UE sejam
adequadamente implementadas.

Comissão
Europeia

Quando a Comissão tiver elaborado uma proposta para
uma nova lei ou para o orçamento anual, submete-a ao
Parlamento e ao Conselho de Ministros que a aprovam
ou rejeitam. Para a modificar é necessário unanimidade
e para a aprovar chega uma maioria.

supervisiona

nomeia

propõe legislação e orçamento

Actualmente, a comissão é composta por 27
Comissários, um por cada estado membro.

Parlamento
Europeu

f
Cidadãos

Conselho de
Ministros

Co-decisão

Leis da
UE

Orçamento
da UE

arbitra

supervisiona

Tribunal
da Justiça

Tribunal
de Contas

Governos
Nacionais

Outras instituições
Comissão Económica e Social Europeia e a Comissão
para as Regiões são comissões de aconselhamento
compostas respectivamente por representantes dos
sindicatos, organizações de empregadores e de
consumidores e de entidades locais.
O Tribunal Europeu de Justiça garante o respeito
pelos Acordos da UE nos estados membros e a primazia
das leis da UE sobre as leis nacionais.
O Tribunal Europeu de Revisores de Contas faz
auditoria da recolha e gastos dos fundos da UE.
O Banco Central Europeu é uma instituição
independente responsável pela política monetária dos 13
países da zona Euro.
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9/27/07 9:31:24 AM

MATERIAL DE INFORMAÇÃO

11

Assunto 1 – Bem-Estar Social e Económico num
Mundo de Competição Mundial
O fluxo de bens, pessoas, serviços e comunicações são
crescentemente globais. Eventos e actividade humana
noutras partes do mundo têm repercussões na nossa vida
diária. O ambiente económico em que a UE e os seus
estados membros operam está estruturado a nível mundial.
A dependência mútua é reforçada pelas novas tecnologias de
comunicação.

Entretanto, a população dos países da UE está a envelhecer
e não cresce à mesma velocidade que noutras partes do
mundo. Alguns argumentam que encarando esses desafios há
mais oportunidades que dificuldades para o nosso bem-estar.
Alguns pensam o oposto. Neste contexto, perguntamos:
Como manter o nível e qualidade dos empregos e benefícios
de pensões confrontados com a competição global e o
envelhecimento?
Como devem as decisões nesta matéria serem tomadas
dentro da UE?

Desafios e oportunidades - Empregos
Para assegurar padrões de vida adequados, os cidadãos necessitam de emprego. Eles
também necessitam de demonstrar elevados níveis de competência e adaptabilidade para
se manterem competitivos num mundo onde as economias estão fortemente interligadas.
Alguns argumentam que a UE tem um desempenho inferior aos EUA, em termos
de emprego e crescimento. Países como a China, Índia, Brasil e Rússia estão a
ficar economicamente poderosos. Produzem uma cota cada vez maior dos bens que
importamos e fazem-no muitas vezes mais barato do que nós graças aos níveis de
protecção social e ordenados inferiores.

Factos
Em 2005, 8,7% da força
de trabalho da UE estava
desempregada (5,1% nos EUA).
7% dos trabalhadores da UE
(15 milhões) vivem abaixo do
limiar da pobreza.

Actualmente as alterações na Europa são numerosas, com novas competências, novas
tecnologias, novos mercados e competição de novos países emergentes. Alguns vêem
estas alterações como inovação indutiva, maior produtividade e adaptabilidade, novas
oportunidades de negócio e por fim mais e melhores empregos.
Outros pensam que são uma ameaça para o nosso modo de vida e emprego, que nos
forçam a reduzir custos de produção à custa das pessoas, inovação e prosperidade a longo
prazo especialmente devido às práticas de “concorrência desleal”.

Neste contexto:

Deve-se dar aos empregadores a possibilidade de contratar e despedir flexivelmente? Devem os empregados
ser mais ou menos protegidos contra o desemprego?
Devemos estar mais abertos ou fechados à concorrência do comércio internacional?
Será uma boa estratégia face à concorrência global convidar novos países a juntarem-se à UE?
* Concorrência desleal ocorre quando um país reduz o preço dos seus bens reduzindo ou não aplicando impostos e normas relativamente a outros
países. Alguns países aceitam longas horas de trabalho ou até trabalho infantil, assim artificialmente reduzindo o preço das suas exportações, isto é
referido como “concorrência desleal social”. “Concorrência desleal fiscal” similarmente envolve baixar os níveis de impostos.
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Abordagens diferentes - Empregos
Abordagens diferentes ao mercado de trabalho
Argumentos a Favor Argumentos Contra
Estado social

As entidades públicas
protegem os empregados
contra o despedimento,
definem condições e
normas elevadas para a
qualidade dos empregos
e se alguém perder o seu
emprego, providencialhe um elevado nível de
protecção.
Combinando a
flexibilidade de emprego
com segurança

As autoridades públicas
estão focadas na protecção
das pessoas em vez de na
protecção do emprego.
Empregar e despedir
pode ser fácil, mas
quando as pessoas ficam
desempregadas, recebem
um nível elevado de
protecção das entidades
públicas.

1. Isto favorece a coesão social e os elevados
padrões de emprego.
2. Isto garante a estabilidade aos empregados
e um elevado nível de protecção no caso de
ficar desempregado.
3. Enquanto a curto prazo traz mais custos,
custa menos a longo prazo porque garante
estabilidade de emprego e assim o
investimento a longo prazo na experiência e
formação das pessoas. .

1. Isto combina a necessidade para
solidariedade com crescimento económico,
como abrange risco de desemprego
enquanto dá aos empregadores a liberdade
adequada.
2. Enquanto protegidas, as pessoas são
encorajadas a adaptar as suas capacidades,
porque podem treinar e manter a sua
segurança social a que têm direito entre
empregos.
3. Dá às pessoas sem trabalho tempo suficiente
para encontrar um emprego adequado.

1. As regras de mercado demasiado rígidas
actuam como desincentivos para o
recrutamento por parte dos empregadores.
2. Benefícios de desemprego generosos
desencorajam o desempregado a procurar
emprego. É dispendioso e muitas pessoas
vivem do estado.
3. Cria desigualdades, porque alguns dos
desempregados ou aqueles com trabalho
precário têm muita dificuldade em encontrar
trabalho estável. Alguns têm empregos
bem protegidos e outros não têm nenhum
emprego ou têm trabalho precário.
1. Esta abordagem apenas é sustentável em
períodos de crescimento económico. Os
empregados sofrem com liberdade de
despedimento por parte do patronato.
2. É dispendioso e requer um elevado nível de
redistribuição e por isso elevados níveis de
impostos.
3. Coloca toda a responsabilidade de procura
de trabalho e adaptação das capacidades no
indivíduo. Pode funcionar bem com gente
jovem, indivíduos com elevados estudos
mas não funciona com trabalhadores mais
velhos ou com pessoas menos qualificadas.

Esta versão é chamada
“flexisegurança”.
Um mercado de trabalho
sem restrições
O mercado de trabalho
é muito flexível e
desregulado. É fácil
empregar e despedir.
As autoridades públicas
apenas dão segurança
mínima aos desempregados,
isto é, assistência
temporária limitada mas
nenhuma segurança de
trabalho.
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1. Esta abordagem torna mais fácil
às empresas empregar e despedir
trabalhadores, mas assegura a eficiência
económica máxima. Como é mais fácil
empregar trabalhadores também é mais
fácil criar empregos.

1. Esta abordagem leva à desigualdade.
Enquanto alguns podem beneficiar, muitas
pessoas não são capazes de competir,
porque ou lhes faltam as competências ou
a capacidade para facilmente mudarem de
emprego ou local.

2. Os custos de trabalho não produtivo, como
contribuições para a segurança social
são mais baixos. Isto favorece maior
competitividade internacional. Também,
os empregadores são mais relutantes em
recrutar.

2. Muitos trabalhadores vivem num estado
de insegurança. Isto leva a pobreza, stress,
problemas de saúde e tensão na sociedade.

3. Empregadores e pessoas que trabalham
eficientemente são recompensados porque o
sistema encoraja mobilidade e inovação.

3. Alto rendimento do trabalho sobrepõe-se
ao investimento a longo prazo em pessoas e
enfraquece a ligação dos trabalhadores ao
seu trabalho.
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Diferentes abordagens de empregos e negócio
Argumentos a Favor Argumentos Contra
Proteger trabalhos e
indústrias nacionais

1. É o único modo para lidar com a
concorrência desleal vinda de países em
vias de desenvolvimento com baixos
ordenados e para manter “o modo de vida e
as indústrias tradicionais”.

As entidades públicas têm
como objectivo proteger
os trabalhos e indústrias
nacionais contra ameaças
externas, principalmente
com taxas e impostos contra
produtos estrangeiros,
com compensações para
os trabalhadores quando
as empresas se deslocam
e vetando aquisições
estrangeiras de indústrias
estratégicas nacionais.

3. Manter as indústrias estratégicas nas nossas
mãos é essencial para manter o controlo
governamental sobre a economia.

Estimular a criação
de emprego através da
liberalização do comércio.

1. Comércio livre encoraja inovação, empregos
mais qualificados e estimula a nossa
competitividade internacional.

Mercados estão o mais
possível abertos à
concorrência internacional.
Isto implica abrir o
comércio baixando ou
eliminando impostos.
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2. Assegura que a concorrência não seja feita
à custa das pessoas ou do ambiente, mas a
nível de mercado.

2. Permite aos clientes beneficiar de serviços
e bens mais baratos e mais diversos, e
expande o mercado dos nossos produtos
enquanto apadrinha o crescimento nos
países em vias de desenvolvimento.
3. Encoraja os investimentos nas áreas em que
os países têm uma vantagem comparativa,
em vez dos sectores não lucrativos.

1. Proteccionismo não é sustentável a longo
prazo porque leva a investimento em
indústrias obsoletas, menos competitivas e
menos inovadoras.
2. Limita a escolha do cliente mantendo de
fora bens e serviços a preços inferiores.
3. Limita o acesso das nossas indústrias a
mercados externos, porque outros países
podem decidir proteger as suas próprias
indústrias e não nos permite tirar proveito
das nossas vantagens comparativas em
relação a outros países.

1. O comércio livre leva a uma corrida
descendente, em que as normas são
definidas por aqueles com as normas menos
exigentes.
2. Ameaça as indústrias novas e frágeis e custa
empregos, porque alguns países e regiões
ficam com as suas indústrias esmagadas por
concorrentes sem escrúpulos e por vezes
subsidiados.
3. O mercado sem limites é demasiado
limitado na protecção social daqueles
com menos sucesso. Cria ganhadores e
perdedores com muito pouca protecção para
os perdedores.
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Desafios e oportunidades - Pensões
Como a esperança de vida dos Europeus aumenta e têm menos crianças, a Europa
enfrenta um desafio: o seu envelhecimento. Isto terá graves implicações na economia,
porque há menos pessoas a trabalhar para suportar os custos das pensões e de saúde dos
reformados.
Os sistemas de pensões são divididos em três grandes categorias:
“Paga-quando-sai” - Os benefícios do estado a reformados é pago pelos trabalhadores
actuais. São encorajadas poupanças de reforma complementares privadas embora as
pensões públicas pareçam continuar a ser a fonte principal de rendimento para os idosos.
“Sistema de muli-pilares” – O sistema de pensões do estado garante apenas uma pensão
básica baixa que é financiada tanto por contribuições como por impostos. Para manter o
seu nível de vida padrão quando reformado, os trabalhadores têm que tomar provisões de
pensões adicionais. Há esquemas de pensão ocupacional financiados suplementares; as
contribuições podem ser obrigatórias ou opcionais. Estes tipos de sistemas de pensão com
um segundo ou terceiro pilar forte podem ser encontrados nos países anglo-saxónicos e
também na Holanda e na Dinamarca.

Factos
Hoje em dia, há quatro pessoas
a trabalhar para suportar as
pensões de cada reformado
com mais de 65 anos. Em
2050 esta relação terá caído
para 2 trabalhadores por cada
reformado com mais de 65
anos.
A percentagem da população
adulta da UE com 65 anos de
idade ou mais é actualmente
calculada ser o dobro da
actual.

Como se pode evitar que o envelhecimento venha a provocar pobreza entre os idosos?
Como evitar contribuições e impostos elevados insuportáveis enquanto providenciar sistemas de reformas
adequados?
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Abordagens diferentes - Pensões
Abordagens
Soluções demográficas Estas opções tendem em aumentar
o número de participantes no
mercado de trabalho, através do
crescimento demográfico que,
por exemplo, pode ser encorajado
com:
Providenciar incentivos para as
pessoas terem filhos.

Argumentos a Favor Argumentos Contra
1. Encorajar uma taxa de natalidade
mais elevada renova a população e
melhora a relação entre trabalhadores /
pensionistas a longo prazo.
2. Imigração na base de necessidade
económica ajuda a manter um
fornecimento adequado de mão-deobra.
3. Aumento estimula o crescimento
económico.

Esta opção encoraja a empregar
pessoas mais idosas, por exemplo:
Introduzindo mais flexibilidade
permitindo aos trabalhadores mais
idosos trabalhar mais tempo.

2. Seriam necessários muito mais
imigrantes para pagar para as nossas
pensões. Isto traduz-se em problemas de
integração.
3. Adicionar novos estados membros não
ajuda a pagar as pensões dos estados
mais velhos.

Encorajar a imigração e a
mobilidade dentro da UE.
Aumentar o nível de emprego
dos trabalhadores mais idosos

1. As medidas para encorajar as
pessoas a terem filhos são ineficazes
e dispendiosas. Não há muito que
possamos fazer acerca do problema de
natalidade. Em alguns casos até diminui
a taxa de mulheres empregadas.

1. Aumentando o número de pessoas mais
idosas no mercado de trabalho ajuda a
manter a relação entre trabalhadores e
pensionistas.
2. Aumentar o nível de emprego dos
empregados mais velhos permite
às pessoas que ainda têm trabalho
produtivo trabalhar e contribuir para a
prosperidade de todos.

1. A reforma precoce reduz o desemprego
abrindo vagas de emprego. Ao contrário,
manter trabalhadores mais idosos menos
dinâmicos nos postos de trabalho tira
trabalho aos trabalhadores mais jovens.
2. Trabalhadores mais velhos são menos
produtivos. Mantê-los no mercado de
trabalho é caro e ineficiente.

Melhor inserção das pessoas mais
idosas no mercado de trabalho.
Pensões mais elevadas para
aqueles que se reformam mais
tarde.
Revisão do sistema de pensões
Isto envolve manter os sistemas
de “pagar quando sai”, ajustandoos às alterações demográficas.
Por exemplo, adiando a idade
de reforma e baixando as
pensões e aumentando o nível de
contribuições exigidas.

Encorajar maior confiança em
fundos privados
Esta opção envolve colocar
mais encargos, risco e possíveis
benefícios nos ombros dos
indivíduos do que no sistema
“pagar quando sair”.
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1. Conforme a esperança de vida aumenta,
é natural adiar a idade da reforma. As
pessoas vivem mais tempo e entram no
mercado de trabalho numa idade mais
avançada. O contrato social deve ter isto
em conta.
2. Apenas será possível aos sistemas de
pensões sobreviverem sem destruir
as finanças públicas se as pessoas se
reformarem mais tarde e/ou pagarem
mais
1. Cria um sentido de responsabilidade
individual enquanto alivia a pressão
sobre as finanças públicas. Se os
trabalhadores confiarem mais nas
suas próprias poupanças, a relação de
trabalhadores a reformar tem menor
impacto nas finanças públicas.

1. Isto altera o contrato social. A promessa
de pensões adequadas deve ser mantida.
Se as pensões forem cortadas a quem
trabalhou arduamente para ela isso será
injusto.
2. Alguns trabalhadores têm que se
reformar mais cedo devido à pressão de
trabalho ou exigências físicas pesadas.
Mantê-los no emprego provoca ainda
mais desemprego e pedidos de reformas
por invalidez.
1. Coloca o peso da responsabilidade
demasiado nos trabalhadores. Alguns
beneficiam, mas outros investem mal e
acabam na pobreza.
2. Este sistema introduz riscos que são
demasiado elevados porque dependem
das flutuações de mercado na bolsa.

2. Este sistema é suficiente para proteger
as pessoas do desastre enquanto deixa
espaço para iniciativa individual.
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Nível de acção – Empregos e Pensões
O que a UE faz agora
Actualmente, os estados membros suportam toda a responsabilidade pelas políticas
de emprego e de pensões. Seja qual for a coordenação da UE que exista está baseada
em acordos voluntários dos governos em objectivos políticos, partilha de informação e
procura de convergência política. Isto é chamado o “método aberto de coordenação”.

Factos
Os fundos estruturais
representam mais de 40 % do
orçamento da UE, o FSE é
cerca de 10 %.

Sob a Estratégia de Emprego Europeia (EEE), eles definem objectivos e alvos comuns
na UE.
A comissão também fornece ajuda financeira para ajudar as autoridades nacionais e subnacionais na sua luta contra o desemprego e exclusão social, principalmente através do
Fundo Social Europeu (FSE). Isto é um dos fundos estruturais da UE, que tem como
objectivo reduzir as diferenças de prosperidade e padrões de vida em todas as regiões e
estados da UE. Sob esta política, um terço do orçamento da UE é dedicado a ajudar as
regiões menos prósperas da UE.
No campo das pensões, a UE encoraja o aumento de emprego a idades mais avançadas. A
única acção legislativa da UE significativa até agora foi a criação dum mercado único para
pensões suplementares, para facilitar a mobilidade das pessoas entre os países da UE.

Alguns argumentam que a coordenação não é suficiente, que as respostas da UE são fracas demais para resolver os persistentes
elevados níveis de desemprego e assegurar benefícios de pensões adequados.
Outros argumentam que estas matérias devem ser deixadas para os estados membros, que estão melhor posicionados para
implementar políticas adequadas às suas necessidades específicas, criadas por diferenças históricas, economias, tipos de
indústria, etc. Alguns dizem que a coordenação rígida impede reformas e entravam a inovação.

Até que nível devem os governos da UE coordenar ou não as decisões relacionadas com emprego e pensões?
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Actualmente

Argumentos a Favor Argumentos Contra

Abordagem 1
A UE toma
decisões
colectivas

1. Common pensions and job policies encourage
Pensões comuns e políticas de trabalho
encorajam a harmonização de condições de
trabalho, mobilidade de trabalhadores em
todos os países e solidariedade para enfrentar
a concorrência mundial.
2. A simples coordenação tem provado
ser insuficiente para resolver os nossos
problemas.
3. Uma maior harmonização da UE tornaria o
mercado comum mais completo. Por exemplo,
um mercado comum podia também existir
para esquemas de seguros adicionais de
pensões.

Abordagem 2

1. Cada país tem necessidades específicas e deve
ser capaz de decidir se quer cooperar muito
ou pouco com os outros estados membros.

Multi-velocidade 2. Esta abordagem permite aos estados membros
experimentar sem violar a coordenação ou
regulação de Bruxelas.

Abordagem 3

f
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Acção
complementar,
de coordenação
e apoio

Abordagem 4
Sem papel da
UE
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1. A abordagem actual de coordenação funciona
porque apoia numa forma de pressão de pares
e nomeação e vergonha que assegura que
nenhum estado membro queira ser visto como
tendo mau desempenho.
2. Os estados membros continuam livres de
decidir como implementar as linhas de
orientação europeias e de definir políticas
adaptadas às suas próprias necessidades.
1. Os governos nacionais estão melhor
posicionados para decidir.
2. Esta abordagem permite a regiões ou países
diferentes experimentar com soluções
diferentes, levando à inovação e competição
saudável.

1. Os estados membros não podem concordar
numa abordagem comum ou solução “umtamanho-que-serve-a-todos” porque as
tradições do estado de providência e as
estruturas económicas são demasiado
diferentes.
2. Isto reforça a burocracia de Bruxelas e reduz
a capacidade governamental de seguirem as
políticas que acharem melhores.
3. Há o risco de igualar o sistema do tipo mais
dispendioso. Os países e regiões mais ricos
pagarão para os que são menos eficientes.

1. Isto permite que considerações nacionais
orientadas para si próprio tomem precedência
sobre solidariedade, a integridade da UE e a
capacidade da UE em ter um papel principal
no palco mundial.
2. Isto provoca grandes diferenças entre grupos
e países.
1. Esta abordagem não funciona, porque não tem
sanções para os vagarosos.
2. Alguns países são tentados em prosseguir os
seus interesses individuais à custa de outros
países, possivelmente levando à concorrência
desleal social e fiscal.

1. Aumentam as disparidades. Isto encoraja
práticas de concorrência desleal, como
concorrência desleal social e fiscal. Os países
são forçados a seguir os países com níveis de
protecção baixos.
2. As economias nacionais não conseguem
competir individualmente com os EUA e a
China.
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Assunto 2: O nosso Papel no Mundo
A Guerra Fria dividiu grande parte do mundo em dois
campos durante 40 anos. O seu fim levou a uma ordem
mundial ainda mais complexa e mais frágil.

Como deve a UE intervir nos assuntos globais para resolver
os conflitos, promover a paz e assegurar a sua própria
segurança em casa?

Hoje em dia, o terrorismo global apresenta novos desafios
para os governos. A competição pelos recursos naturais
escassos como crude, gás, minerais e água cria novas
fontes de tensão geopolíticas. As alterações climáticas
têm consequências negativas severas e requerem soluções
globais.

Como devem ser tomadas as decisões nesta matéria?

Desafios e oportunidades – Paz global e segurança
As tensões aumentam conforme mais países desenvolvem as suas capacidades para ter
armas de destruição maciça incluindo armas nucleares. A extrema pobreza persiste em
muitos locais e aumenta os fluxos de migração globais.
Entre os conflitos mais perigosos de hoje estão a guerra no Iraque e no Afeganistão, a
guerra civil na região de Darfur no Sudão, o conflito entre Israel e os Palestinianos, os
movimentos separatistas no Cáucaso e o rescaldo da guerra no Kosovo.
Vários países europeus estacionaram tropas a seguir à invasão liderada pelos EUA no
Afeganistão em 2001 e no Iraque em 2003. Enquanto a França e a Alemanha se opuseram
à intervenção militar no Iraque, o Reino Unido, Polónia, Dinamarca, Itália, Espanha e
Holanda participaram na coligação liderada pelos EUA. No Líbano, a seguir à guerra no
Verão de 2006, a Itália assumiu a liderança das forças terrestres reforçadas das Nações
Unidas (UN) para restaurar a paz internacional e assegurar a área de fronteira IsraeloLibanesa.
Nos anos mais recentes, os países da UE que participaram foram criticados tanto pela
intervenção militar (por exemplo, no Iraque) como pela não intervenção militar (por
exemplo, nos anos 90, durante o genocídio no Ruanda, e o conflito da ex-Jugoslávia).

Factos
O Reino Unido e a França
são os únicos países da UE a
possuir armas nucleares. Os
outros países com capacidade
nuclear são os EUA, Rússia,
China, Índia e Paquistão
Em 2006 os 27 estados
membros da UE enviaram
11.632 soldados para missões
de manutenção de paz.
A população da Turquia é
mais numerosa do que os
outros países da UE, excepto
a Alemanha. Juntamente, os
três candidatos aumentariam
a população da UE em mais
16%.

De especial importância para a UE são as alterações na sua imediata proximidade.
Actualmente há três países candidatos: Turquia, Croácia e Macedónia. Outros podem
eventualmente candidatar-se, em especial os Balcãs Ocidentais, Geórgia, Ucrânia e
Bielorrússia.
Antes dum país candidato poder entrar para a UE terá que ter um sistema estável de
governo democrático, assegurar o papel da justiça e respeito pelos direitos humanos. Terá
também que ter um mercado de economia a funcionar e uma administração capaz de
implementar as políticas e legislação da UE. Os termos específicos de membro para cada
país candidato são elaborados durante as negociações com a Comissão Europeia durante
vários anos.

A UE e os seus estados membros devem ter um papel activo no palco mundial?
Como pode a sua influência sobre os países na imediata proximidade da UE ser maximizada?
Quais as ferramentas de influência internacional que devem ser favorecidas pela UE e os seus estados
membros?
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Dois exemplos de desafios estrangeiros
Programa nuclear iraniano
A partir de 2007 ficou-se a saber que o Irão possui capacidade de produzir armas nucleares e assinou o Tratado de Não
Proliferação (NPT) condenando a posse delas. Mesmo assim um número de países, incluindo os EUA, Reino Unido e
França acusaram o Irão da intenção clandestina de desenvolver um programa de armas nucleares enquanto o Irão afirma
que a sua finalidade é gerar energia. No entanto, rejeitou uma proposta da UE que tencionava ajudar o Irão com um
“programa seguro, economicamente viável de investigação e para gerar energia nuclear civil à prova de proliferação.
Em 2006, o Conselho de Segurança das Nações Unidas passou uma resolução exigindo do Irão a suspensão das suas
actividades nucleares e aprovou a imposição de sanções contra o Irão. A UE, com a aprovação dos EUA, tinha a intenção
de convencer o Irão a um acordo obrigatório para não desenvolver a capacidade de enriquecimento de urânio oferecendo
fornecer materiais e outro apoio a longo prazo que possibilitaria gerar electricidade com energia nuclear.
Algumas pessoas dizem que a comunidade internacional deveria persistir com uma combinação de sanções e incentivos
para persuadir o Irão a desenvolver a capacidade de armas nucleares.
Outros dizem que um Irão nuclearmente equipado destabilizaria o Médio Oriente de tal modo que a opção mais eficaz é
destruir as instalações nucleares do Irão.

Alterações climáticas
O efeito das actividades humanas no clima está a aumentar. A produção e uso de energia em especial provocam as
emissões de poluentes que modificam as temperaturas, com impactos para o ambiente e vida das pessoas. O problema é
global, por isso as soluções têm que ser implementadas nacionalmente, mas com coordenação internacional, porque se
alguns países reduzirem as emissões de poluentes enquanto outros não o fazem, o problema mantém-se.
Dependência de energia
Além disso, os países da UE dependem das importações para mais de metade do consumo de energia. Esta dependência
está prevista aumentar conforme as fontes domésticas escasseiam. De acordo com as projecções oficiais, em 2030 os
países da UE dependem da importação da Rússia de cerca de 70% do fornecimento de gás. Em várias ocasiões, a Rússia
usou o seu fornecimento de energia para aplicar pressão nos países vizinhos.
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Abordagens diferentes – Paz global e segurança
Argumentos a Favor Argumentos Contra
Abordagens diferentes nas relações da UE com o resto do mundo
Isolacionismo
Países saem do palco
mundial e focam-se em
proteger a sua própria
segurança sem ficarem
envolvidos em conflitos
além-mar.
Alinhamento com os EUA
Os países não procuram
aumentar a sua influência
no palco global e confiam
principalmente nos EUA
e na NATO para proteger
a sua segurança, seguindo
a liderança dos EUA nos
assuntos internacionais.

1. Isto evita intervenções militares
dispendiosas em vidas humanas e
financeiramente.
2. Os conflitos além-mar não nos dizem
respeito e a melhor maneira para assegurar
a nossa segurança é assegurar que não
criamos inimigos.

Os estados membros da UE
procuram reforçar a sua
influência e dar forma ao
curso dos acontecimentos
no mundo. Eles não hesitam
em tomar iniciativas
internacionais sem o aval
dos EUA.
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2. É irreal pensar que nos podemos proteger a
nós próprios dos conflitos globais e ameaças
externas se nos retirarmos do palco global.

1. Europa estará sob a protecção dos EUA,
o nosso aliado tradicional. Os meios
americanos são os mais apropriados
para preservar a segurança da UE contra
ameaças externas.

1. Países da UE e dos EUA vêem as relações
internacionais de modo diferente. Por
exemplo, a abordagem americana de
democracia, direitos humanos ou alterações
climáticas não é a mesma da europeia.

2. Este é o único modo para garantir unidade
entre os países da UE, porque as suas
abordagens e relações históricas são
demasiado complexas para gerar uma acção
comum externa eficiente.

2. Os interesses da UE e dos EUA não são
idênticos. Por exemplo, a dependência de
energia perante a Rússia afecta os países da
UE mais do que afecta os EUA.

3. Isto permite à UE alinhar com os interesses
dos EUA e apresentar uma frente unida face
ao terrorismo e potências emergentes como
a China e a Rússia.

Uma força regional num
mundo multi-polar.

1. É moralmente inaceitável não fazer nada
quando pessoas inocentes são mortas e é
do nosso próprio interesse promover a paz
global.

1. Isto contribui para a estabilidade no
mundo. Um mundo multi-polar implica um
equilíbrio justo entre países enquanto o
domínio unilateral americano tem os seus
limites, por exemplo, no Afeganistão e no
Iraque.
2. Isto reforça a capacidade dos países da
UE para promover os seus interesses
económicos e manter-se no palco
internacional, como força regional com
influência, capaz, por exemplo, de ajudar a
resolver conflitos.

3. Isto fomenta a desunião entre os países da
UE porque alguns pretendem uma relação
especial com os EUA enquanto outros
preferem actuar independentemente.

1. Os pontos de vista dos países europeus
são demasiado diferentes. Eles não
encontram princípios comuns em matérias
internacionais.
2. É demasiado idealista e não é relevante no
contexto geopolítico actual em mudança,
com o domínio dos EUA, o emergir da
China e de outros países. Europa necessita
de escolher entre esses poderes.
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Argumentos a Favor Argumentos Contra
Diferentes modos de intervenção
Desenvolvimento de
“força suave” e influência
diplomática
Países procuram aumentar
a sua influência não militar
nos assuntos mundiais, a
“força suave”, significa
força de política comercial,
embargos, assistência de
desenvolvimento e ameaças
de isolamento político e
diplomático.

1. As intervenções militares são dispendiosas
e provocam muitas vezes mais mal que bem.

1. “Força suave” não é eficaz para lidar com os
conflitos mais sérios no mundo.

2. Aos países da UE falta-lhes a força militar
para intervir em conflitos.

2. As sanções económicas prejudicam as
pessoas comuns mas raramente alteram o
comportamento hostil de governos.

3. A UE tem o maior mercado do mundo
e subsídios de apoio. Isto são alavancas
poderosas para influenciar outros países.
4. Os países da UE e a UE têm uma rede
forte de missões diplomáticas e de ligações
históricas em todo o mundo. Estão bem
colocados para agir como intermediários
honestos em conflitos.

Intervenção militar sob
um mandato das Nações
Unidas

1. Isto requer que a comunidade internacional
concorde com a intervenção militar,
assegurando que haja apoio da comunidade
internacional.

A força militar pode ser
utilizada para intervir
nos conflitos globais mas
apenas com o apoio das
Nações Unidas.

2. As Nações Unidas são uma salvaguarda
potente contra intervenções militares mal
concebidas e confere uma legitimidade que
de outro modo não existiria

Intervenção militar
unilateral
Países usam a sua força
militar para intervir nos
pontos problemáticos no
mundo, se necessário sem
a aprovação das Nações
Unidas.
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1. Em conflitos armados, a única maneira de
fazer parar a luta é intervindo militarmente
com a força adequada.
2. A prontidão para intervir militarmente
actua como dissuasivo potente, prevenindo
assim que surjam à partida conflitos.

3. As diplomacias da UE estão demasiados
divididas e espalhadas para serem eficazes a
influenciar as questões.

1. Procurar obter aprovação das Nações
Unidas torna o processo lento porque países
como a China, Rússia e EUA têm o direito
de veto.
2. Quer haja ou não um mandato das Nações
Unidas, uma intervenção militar tem maior
probabilidade de fazer escalar um conflito
mundial que resolvê-lo.

1. As situações actuais no Iraque e no
Afeganistão mostram que até mesmo os
EUA, a maior potência militar no mundo,
não consegue alcançar os seus objectivos
apenas através da acção militar.
2. A intervenção militar torna o mundo menos
seguro por fazer escalar os conflitos.
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Argumentos a Favor Argumentos Contra
Abordagens diferentes para a vizinhança mais próxima da UE
Nenhuma política de
vizinhança e mais nenhum
alargamento
A UE deve-se concentrar no
seu desenvolvimento interno
sem procurar desenvolver
relações privilegiadas com os
países vizinhos.

1. Os estados membros mais ricos não
conseguem suportar pagar elevados
subsídios aos estados mais pobres.
2. Quanto maior fica a UE, mais difícil
é alcançar uma integração profunda e
alcançar acordo entre os estados membros.
A prioridade deve ser reforçar o seu núcleo

1. Pondo fim ao processo de alargamento,
reduz a influência da UE no
desenvolvimento político e económico
nos países vizinhos.
2. Um fim do alargamento dá a impressão
que a UE se virou para dentro, reduzindo
a sua influência no Médio Oriente.

Mais alargamento é posto de
parte.
Nenhum alargamento, mas
uma maior ênfase na nossa
vizinhança
Nenhum país novo entra para
a UE, mas deve-se encorajar
relações privilegiadas com
os países vizinhos. Sob esta
“política de vizinhança” a
UE e os países na imediata
proximidade concordam
com reformas políticas e
económicas.
Alargamento restrito
A UE deve continuar
a negociar com países
candidatos existentes mas
deve tornar claro que haverá
um longo prazo de espera
até serem admitidos como
membros.

1. A força de atracção dos países da UE pode
estimular mudanças muito significantes nos
países vizinhos.
2. É mais eficaz criar um núcleo forte de
União e permitir que países vizinhos
beneficiem de certos aspectos da UE em
vez de tentar integrar demasiados países
duma forma rápida demais.

1. Os países actualmente candidatos não
ficarão satisfeitos com relações de
segunda categoria com a UE, porque
pretendem ser plenos membros. Isto
arrisca criar sentimentos anti-UE e
produz um recuo em vez de encorajar
reformas e desenvolvimento nesses
países.
2. Quanto maior for a UE, maiores serão os
benefícios económicos e políticos.

1. A perspectiva de alargamento é uma
ferramenta potente para promover os
interesses e valores europeus, por isso,
é importante não parar o processo de
alargamento.

1. Abrandar as negociações de alargamento
arrisca minar o sentimento pró-Europeu
nos países candidatos e reduz os
incentivos para implementar reformas
económicas e políticas.

2. Países como a Turquia estão longe de estar
prontos para aderir à UE, mas a porta
não deve ser fechada. É importante que
todas as condições para ser membro sejam
satisfeitas. Isto pode demorar tempo.

2. A capacidade da UE para integrar novos
membros ficou forçada pelas recentes
entradas. Alargamentos seguintes
devem continuar cuidadosamente e
gradualmente.

1. Este é o incentivo mais poderoso para
reformas económicas e políticas nos
países candidatos. Novos estados membros
aumentam o tamanho do mercado único
da UE, estimulam crescimento económico,
reduzindo os custos de trabalho, removendo
assim a necessidade de deslocação para
fora da Europa.

1. A UE já enfrentou dois alargamentos nos
recentes quatro anos: agora é o momento
de consolidar.

Novos pedidos não são
encorajados.
Os critérios para ser membro
são estritos e aplicados
rigorosamente.
Alargamento aberto
A UE deve avançar nas
negociações com os países que
procuram o mais rapidamente
possível ser membros.
A lista de candidatos está
aberta. Os critérios de
admissão são suficientemente
flexíveis para não desencorajar
novas aplicações.
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2. Uma UE maior, mais poderosa pode ser no
palco mundial.

2. O continuado alargamento tornaria a
Europa demasiado diversificada em
termos de saúde, étnicos, religião, cultura
e educação. Chegou o momento de definir
as fronteiras da UE.
3. A admissão da Turquia aumentaria a
imigração turca para os países da UE.

3. A admissão da Turquia ajudaria o Médio
Oriente criando uma ponte entre a Europa e
o mundo muçulmano.
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Nível de acção – Paz e segurança globais
O que a UE faz agora

Factos

A competência para as relações externas encontra-se hoje principalmente nos estados
membros. No entanto, o papel da UE desenvolveu-se ao longo do tempo.

19 países membros da UE são
membros da NATO.

Conforme a União se expandiu, ela teve que definir a sua relação com o resto do mundo.
Assim, tem desenvolvido desde 1993 uma política externa e segurança comum (CSFP)
que lhe permite tomar acção conjunta. Nomeou em 1999 um Alto Representante para
política externa e segurança.

Além da China, Rússia e
EUA também o Reino Unido
e a França são membros
permanentes do conselho de
segurança das Nações Unidas.

A UE tem agora um exército europeu com um comando central, mas as forças armadas
individuais dos estados membros da UE encontram-se entre as melhor equipadas no
mundo. Os países da UE têm um papel importante na Organização do Tratado do
Atlântico Norte (NATO).
A UE providencia fundos para iniciativas internacionais específicas (por exemplo, a
administração civil no Kosovo, a Autoridade palestiniana). Nos Balcãs Ocidentais e na
África Central em 2003, a UE embarcou nas primeiras missões sob a sua nova política de
segurança e defesa europeia.
A UE tem uma política comercial comum que tem uma competência exclusiva: os
estados membros não são livres de decidir as suas próprias políticas comerciais
independentemente da UE.
A UE providencia assistência aos países em vias de desenvolvimento. A União pode
suspender ou cancelar o comércio ou ajuda se o país parceiro violar os direitos humanos.
A UE também desenvolveu uma “política de vizinhança” com países no Norte de África,
Médio Oriente, os Balcãs e Europa do Leste. Isto contribui para empenho mútuo para a
democracia e direitos humanos, regulamentação pela lei, boa governação, princípios de
economia de mercado e desenvolvimento sustentável.

Os países da UE no seu todo
são o maior exportador e o
segundo maior importador a
seguir aos EUA.
Em conjunto, a UE e os seus
27 estados membros dão mais
ajuda aos países pobres que
qualquer outro doador.
Os estados da UE pretendem
gastar cerca de 1% do seu
orçamento total em ajuda ao
estrangeiro. Com a UE, eles
dão cerca de duas vezes mais
que os EUA.

A UE tem representações diplomáticas no estrangeiro. Alguns argumentam que a UE
deveria estar no conselho de segurança das Nações Unidas em vez da França e o Reino
Unido.

Alguns argumentam que a coordenação não chega, que a União não tem ferramentas suficientemente potentes, nem estratégias
suficientemente coerentes para enfrentar os problemas de segurança global.
Outros argumentam que estas matérias devem ser deixadas para os Estados Membros, melhor colocados para enfrentar estas
questões.

Até que grau as decisões no campo de relações externas devem ser tomadas pela UE ou pelos estados
membros individualmente?
Até que grau, se houver algum, de coordenação ou de consulta?
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Actualmente

Argumentos a Favor Argumentos Contra

Abordagem 1
A UE toma
decisões
colectivas

1. Tomar as decisões acerca da segurança global
ao nível da UE apresenta uma força mais
potente que se os estados membros actuarem
sozinhos.

1. É irreal esperar que os estados membros
concordem com uma abordagem comum. As
diferenças de prioridades e estratégias são
demasiado grandes.

2. Isto cria solidariedade entre os estados
membros face às estratégias rivais noutros
países.

2. Isto arrisca em criar uma excessiva
centralização em Bruxelas e tensões políticas
entre os estados membros.

3. Permite o desenvolvimento possível de
políticas sociais e económicas coerentes a
nível da UE que beneficiam todos os cidadãos
da UE.

Abordagem 2
Multivelocidade

Abordagem 3

f

Acção
complementar,
de coordenação
e apoio

Abordagem 4
Sem papel
da UE
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3. Isto pode reduzir a soberania dos estados. Isto
evita que os governos procurem as políticas
que melhor achem para o seu povo.

1. Isto mostra maior respeito pela autonomia
nacional. Países individuais podem escolher
em cooperar com outros, se acharem que é
apropriado.

1. Sem a coordenação eficiente, o papel da
Europa no mundo será diminuta. Aos países
europeus falta-lhes a força para actuarem
sozinhos no palco mundial.

2. Cada país tem necessidades específicas e
capacidades e deve ser capaz de decidir se
quer cooperar muito ou pouco com os outros
estados membros.

2. Haverá o risco de alguns países irem “à
boleia” nos esforços de outros.

1. Efectivamente, os estados membros já hoje
coordenam por vezes informalmente e isto
funciona suficientemente bem.

1. Esta abordagem não produz estratégias
internacionais a longo prazo e coerentes que
tornariam a UE num verdadeiro jogador
global.

2. Permite acções quando os países da UE
concordam, por exemplo, operações de
manutenção de paz ou acções de reconstrução
em áreas pós-conflitos, sem comprometer a
independência nacional.

1. Cada estado membro tem as suas prioridades
no que diz respeito aos assuntos globais. Os
governos nacionais estão melhor posicionados
para decidir qual a acção a tomar.
2. Enviar tropas para acções militares é de tal
ordem sério e profundo que a decisão deve
permanecer nas mãos dos governos eleitos
nacionalmente.

2. Quando meramente se procura coordenação
em vez de tomadas de decisões colectivas,
há demasiada tentação para alguns estados
irem “à boleia” e simplesmente procurarem os
seus interesses individuais ao custo de outros
estados.
1. A não ser que os países da UE actuem em
conjunto, eles não podem esperar marcar a
diferença no palco mundial porque os estados
membros são demasiado pequenos para terem
uma influência significante contra os EUA,
Rússia e China.
2. Há uma ligação directa entre o
desenvolvimento interno da UE e as suas
acções internacionais. Coordenação interior
não pode ser eficiente sem a coordenação no
exterior da UE.
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Onde posso encontrar mais informação e colocar questões?
Acerca da iniciativa:
www.tomorrowseurope.eu
Telefone: + 32 2 229 11 59

f Dê a sua opinião na YAHOO! Respostas
Inglês:

http://uk.answers.yahoo.com

Alemão:

http://de.answers.yahoo.com

Francês:

http://fr.answers.yahoo.com

Italiano:

http://it.answers.yahoo.com

Espanhol:

http://es.answers.yahoo.com

f Para seguir os assuntos actuais da UE, aconselhamos a EurActiv, um portal de media:
UE:

http://www.euractiv.com/en/ Inglês
http://www.euractiv.com/fr/

Francês

http://www.euractiv.com/de/ Alemão
Bulgária:

http://evropa.dnevnik.bg/

República Checa: http://www.euractiv.cz/
França:

http://www.euractiv.fr/

Hungria:

http://www.euractiv.hu/

Polónia:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

Roménia:

http://www.euractiv.ro/

Eslováquia:

http://www.euractiv.sk/

f Partidos políticos no Parlamento Europeu:
z

Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas Cristãos)
e Democratas Europeus: http://www.epp-ed.eu

z

Grupo Socialista no Parlamento Europeu: http://www.socialistgroup.eu

z

Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa: http://www.alde.eu/

z

União para a Europa do Grupo de Nações: http://www.uengroup.org

z

Grupo dos Verdes / Aliança Livre Europeia: http://www.greens-efa.org

z

Grupo Confederal da Esquerda Unida Europeia - Esquerda Verde Nórdica: http://www.guengl.eu

z

Grupo de Soberania, Tradição e Identidade: http://www.its-pe.eu

z

Grupo Democrático/Independência: http://indemgroup.org/
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