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para a procura  de 

parcerias transnacionais; 
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Propomos que as próximas três ESAN-News sejam sobre as próximas eleições 

europeias. Nesta edição tentaremos exemplificar dois pontos de visa, o primeiro será 

uma colectânea de ideias pertencentes a personalidades públicas, (Políticos, 

Jornalistas, Escritores) e uma segunda parte mostrará o ponto de vista do cidadão, 

com os seus sentimentos e dia á dia. 

Paz: A ideia da Europa está em perigo. Esta ideia sinónima de paz e de crescimento, era 
uma realidade para as gerações anteriores. Para muitos hoje em dia, Europa é sinónimo de 
regressão económica e falta de visão comum e de democracia… Os políticos europeus 
devem ser mais concretos, devem trabalhar nos problemas do quotidiano, e fazer que as 
pessoas queiram viver na Europa. 

Os doze temas da ESAN para as eleições europeias 2014: 
  
Paz; Defesa e segurança; Economia, Euro e da União Económica; Base social e Ordenado mínimo; Pesquisa e 

Desenvolvimento; Emprego, pobreza e insegurança; Direitos humanos; Ambiente, Energia e Ecologia; Viver juntos; Ensino 

e educação popular; Internacional; Papel do Parlamento Europeu; 

 

 
 

Defesa e segurança : ...Com as propostas da Agencia de Defesa Europeia em mente, as 
discussões nos últimos meses  focam-se  nas ferramentas  que prejudicam seriamente a união 
europeia neste domínio: reabastecimento aéreo, transporte estratégico, ação aeronaval, 
comunicação por satélite, defesa cibernética e drones estratégicos comuns… Alimentados pelas 
propostas da Comissão Europeia, a discussão também centrada no reforço da base industrial 
subjacente a estas capacidades: aquisição multinacional de projetos de tecnologia de defesa, 
apoio à investigação e desenvolvimento europeus, a harmonização das normas e certificações, e 
mesmo reforço do planeamento, força e capacidade de ligação para melhorar a sincronização 
inter-operações. 

Economia, Euro e da União Monetária: A união económica tem sido bastante redesenhada a 
partir da realização dos seus fracassos. O sistema inicial, construído sobre o banco central e do Pacto 
de Estabilidade, apareceu insuficiente, já que não permite a gestão de crises e não continha nenhuma 
dimensão financeira... Devemos considerar, se a união bancária chega ao fim, Europa termina e a 
união monetária recupera a vitalidade, coesão e prosperidade? Uma questão a ser debatida. 

Fontes : www.touteleurope.eu/ presidence.assemblee-nationale.fr/ www.confrontations.org/ ww.tnova.fr/ www.lemonde.fr/ www.eu-

employment-observatory.net/ 
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Papel do Parlamento Europeu : As suas competências, são 
1-Competências legislativas: participa na adoção dos actos jurídicos do conselho europeu; 
2-Competências financeiras: Estabelece, com o conselho, o orçamento anual da união; 
3-Competências de supervisão do executivo da União Europeia: O parlamento dispõe de 
meios de controlo. O presidente da comissão é eleito pelo parlamento e a escolha de 
outros membros da comissão são sujeitas à sua aprovação. Também pode colocar 
questões escritas ou orais ao conselho e à comissão, recebendo as petições de cidadãos 
europeus, constituindo as comissões temporárias de  inquérito. Tem o direito de aceder ao 
tribunal de justiça europeu, a fim de salvaguardar as suas prerrogativas, especialmente 
contra o conselho e a comissão. 
 

Direitos do Homem: O tratado de Lisboa definiu os valores da união: respeito pela 
dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, o poder da lei, o respeito pelos 
direitos humanos, incluindo os direitos das pessoas que pertencem a menoridade. Eles são 
chamado comuns para os estados membros, numa sociedade em que há pluralismo, não 
discriminação, tolerância, justiça, solidariedade, e igualdade entre homem e mulher. 

Viver juntos: Não é uma mudança planeada, mas uma reestruturação da integração 
europeia é necessária, rompendo com a lógica de mercados financeiros e competição. “O 
mercado europeu e a politica de competição não são necessariamente vistos como 
elementos de progresso” … Europa tornou-se numa máquina demasiado complexa, na qual 
é demasiado difícil encontrar, ser ouvido, e decidir politicas futuras. É por isso que 
precisamos mais do que nunca, políticos experientes em fazer registos, e conhecedores da 
máquina “Europa”, altamente sofisticada. 

Ensino e educação popular: Uma pesquisa da OCDE sobre competências em indivíduos adultos 
mostra que em 2013 (166.000 adultos com as idades entre 16 e 65 anos, em 24 países) “… uma 
formação inicial com qualidade enquanto jovem é um importante factor de sucesso em adulto. Mas os 
países devem ajudar ao longo da vida destes indivíduos, para que estes tenham mais possibilidades de 
aprendizagem para o aumento das suas competências. 

Ambiente, Energia e Ecologia: A ideia de uma politica europeia sobre energia não tem 
corpo. Eu não tenho problemas para lançar para lançar dúvidas sobre a política de luta 
contra as alterações climáticas, uma área onde a dimensão europeia é a maior prova ... 

Emprego, pobreza e insegurança: Na área social, em particular, os resultados são 
catastróficos: o numero de desempregados, e pobreza/precariedade é considerável, e as 
desigualdades entre países e regiões… A estratégias europeia para emprego, que é 
inspirada pela estratégia Europe 2020 procura criar mais trabalhos e com qualidade, por 
toda a união europeia. Conta-se 7.5 milhões de europeus, dos 15 aos 24 anos, sem 
trabalho ou formação. Em Espanha, Grécia ou Croácia, por cada duas pessoas, uma está 
desempregada. 

Base social e Ordenado mínimo: Há razão suficiente, para se defender a ideia da expansão 
da base social, na união europeia, mas sabemos o que queremos, e o que estamos 
dispostos a dar em troca… Parece difícil a implementação de um rendimento mínimo na 
europa, mas agora que sabemos que os alemães vão adoptar esta medida, esta questão faz 
sentido. 

 

Fontes : www.touteleurope.eu/ presidence.assemblee-nationale.fr/ www.confrontations.org/ ww.tnova.fr/ www.lemonde.fr/ www.eu-

employment-observatory.net/ 

Pesquisa e Desenvolvimento: Pesquisa e desenvolvimento: "A Comissão identificou sete 
Ambições/inovações que devem conduzir a mais empregos em França e aumentar as capacidades de 
exportação.“ O armazenamento de energia ... parte essencial da transição energética; A reciclagem, em 
particular de metais raro; O desenvolvimento dos recursos marinhos: metais e dessalinização da água 
do mar; As proteínas e a química do vegetal; A medicina individualizada; A economia de prata, a 
inovação ao serviço da longevidade; O valor dos dados enormes (Big Data). 

Internacional : Para fazer as empresas europeias mais competitivas no mercado mundial 
“A política industrial na união europeia deve guiar as mudanças estruturais tendo como 
objectivo uma maior produtividade na produção e maior posicionamento das empresas 
europeias na cadeia de valor geral. Para que isto aconteça, a união europeia devia 
construir e trabalhar nos actuais pontos positivos da indústria, nomeadamente nos seus 
produtos e serviços direccionados fortemente para o saber e para as tecnologias. 
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Eleições Europeias 2014 - Notas de Léon … 13 Janeiro 

• É essencial que a ESAN participe com membros de cada país, com candidatos 
para as eleições europeias… Para que estes implementem uma Politica europeia 
social que providencie acesso a um rendimento básico garantido… Segurança na 
vida diária para toda a gente, com direito a alimentação adequada através de 
acesso a alojamento adequado, para acesso a cuidados de saúde, e acesso a 
serviços sociais essenciais, e a emprego. 

 … Os candidatos comprometem-se a pôr em prática a 

 Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e da 

 Carta Social do Conselho da Europa, em especial o artigo 

3 30, como a ESAN exigiu no dia 17 de Outubro de 2013 no 

 Conselho Europeu, a propósito do Dia internacional da 

 Luta contra a Pobreza. 

 
 

• O Tratado de Lisboa deu mais poderes ao Parlamento Europeu. Ele tem o poder, em 
particular, para mudar o sistema de votação para a eleição da posição estratégica do 
Presidente da Comissão… Os Chefes de Estado e de Governo, sob o novo tratado de "ter 
em conta o resultado das eleições." O Parlamento Europeu terá de confirmar as propostas 
do candidato para o presidente da Comissão. 

•Dos que forem eleitos dependerá a política social europeia que os membros da ESAN 
exigem. 

 

Eleições Europeias 2014 - Notas de Christoph … 12 Janeiro 

 
Esan como a rede europeia para a ação social, observa a evolução social na Europa com 
especial atenção … A crise económica atirou um grande número de pessoas para o 
desemprego e pobreza … Desempenho social é ''doente'' na maioria dos principais países 
europeus... Argumentos ''anti-europeus''  serão utilizados por alguns para ganhar esta 
próxima eleição ... Mas, nestes tempos de crise, é necessário vigilância, não precisamos 
de retiradas e de divisão, é necessário sim uma Europa unida com uma forte dimensão 
social ... 

Assim, apoiamos os candidatos da Economia, do euro e da União Monetária ...Como parte 
de uma união económica e monetária, o que aumenta a dimensão social é mais 
necessário com um programa de investimento social que leva em conta: 

A base social Europeia e o rendimento mínimo para todos… para que no parlamento da 
UE seja decidido um salário mínimo europeu e uma renda mínima Europeia para bem-
estar social ...  Para que a migração da pobreza possa ser interrompida na Europa. 
 

Emprego, pogreza, precaridade… a norma social  europeia das condições de trabalho 
previnem o desemprego e a pobreza… os programas de apoio á luta contra a pobreza e 
para a integração social  e desenvolvimento. Desemprego jovem deve ser combatido por 
Oportunidades de Formação Europeias. 

• Como rede social, nós focamos a nossa atenção nestes aspectos e na dimensão 

social de Europa para a paz e justiça social. 
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Ideias (utopicas?) não elaboradas… notas de Myriam 
Paz / Defesa e Segurança:  
... a missão da Europa deve ser a venda de fábricas e não de armas ... 
 
Economia, Euro e União Monetária :  
… Um dos maiores problemas é a paridade do Euro, que nos é artificialmente desfavorável. Uma paridade um 
por um  seria justa, em igualdade com outras moedas mundiais. 
 
Pesquisa e desenvolvimento : 
… Agrupamento europeu de pesquisa fundamental… 
 
Emprego :  

… Conversão das ajudas para as pessoas, em ajuda à criação direta de emprego,  

… A responsabilidade da Europa é de favorecer o pleno emprego e obrigar as  

empresas privadas e publicas a criarem emprego… 

 
Ambiente, energia , e ecologia: 

… As energias verdes mantém-se prioritárias, afastamento da energia nuclear, economia de energia/ quem polui 

paga.… Implementação de politicas de desenvolvimento sustentavel. 

… A pesquisa para a reutilização de C02 deve ser dos projectos europeus de pesquisa fundamental. 

… Novas tecnologias de extração não poluentes de petróleo, e de gás.  

 
Papel do Parlamento Europeu: 
…Lutar contra a fuga fiscal e a especulação em bens alimentares. 

Algumas ideias de Jean … 16 Janeiro 

A europa é como uma Familia grande (Primos, primos de primos, 
amigos…) no dia á dia é uma fonte de conflito, mas a longo termo 
é uma base onde a vida social é boa, onde toda a gente sabe e 
reconhece, onde jovens e velhos têm um lugar onde assistencia é 
uma realidade, e onde se acolhe os sucesso dos outros. 

 

Para chegar à frente na vida temos de usar as nossas fraquezas como potencialidades...  

Novos desafios? 

<1> Paz ... Três guerras sucessivas têm devastado o nosso velho continente e ainda deixam 

hoje rancor entre'' resistência'' e'' colaboração'' entre os nossos idosos. Felizmente, o risco de 

uma guerra na Europa desapareceu  - graças às instituições europeias. 

<2> O envelhecimento da população europeia… as soluções estão a ser construidas…  

…Luta contra a exclusão (Formação, Salário Minimo, Luta contra o desemprego…)  

…Permitir o pleno emprego por parte das mulheres… (melhores serviços de apoio à 

criança, igualdade nos salarios entre Homem e Mulher) dos jovens… (mais oportunidades de 

formação, deenvolvimento da educação popular) dos idosos voluntários… (Valorização des 

compétences, a gestão do tempo de trabalho…) 

…Boa Gestão das Imigração (Luta contra a imigração clandestina, Luta contra o trabalho 

noturno, facilitar o trabalho de jovens investigadores, lutar contra o egoismo, e o racismo .  
 

<3> A actividade mundial está quem em quem acredita na paz… Há uma oportunidade 

formidavél para fazer da europa um lugar de paz, de bem estar social, turistico que atraia 

investigadores os gabinetes de estudos… em buscar de tranquilidade para a riqueza futura. 


