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Paz: Em 2012, a UE foi recompensada por promover a paz, a reconciliação, a democracia e os direitos 
humanos na Europa ... A UE decidiu atribuir o dinheiro do Nobel paz para as crianças que não têm a 
oportunidade de crescer num país em paz. Além disso, a UE duplicou o dinheiro deste apoio (930.000 
€) para um total de € 2 milhões. Mais de 28 mil crianças foram beneficiadas até o hoje, ação iniciada a 
partir de quatro projetos de educação de emergência , começadas no ano passado. 

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 : A Agência Europeia de Defesa tem uma nova estrutura , com efeitos a partir de 1 
de Janeiro de 2014 de forma a  apoiar os Estados Membros, num ambiente que muda rapidamente, de 
ano para ano. 

A Agência tem três divisões operacionais: ... Planeamento, apoio e cooperação (incluindo medidas de 
capacidade e de navegabilidade, normalização, certificação, educação e formação); ...  

Capacidade, armamento e tecnologia (preparação de programas futuros; superioridade da segurança 
de informação e espaço cibernético; luta contra dispositivos explosivos improvisados; drones e 
reabastecimento; vigilância marítima ...) 

Sinergias e inovação  ... (ações de apoio entre os ministérios da defesa e as políticas da União Europeia 
... promover a inovação, aproveitando as sinergias com os programas europeus, como “Horizon 2020" 
e os fundos europeus.) 

 
 Economia, Euro e da União Monetária: O Fundo Social Europeu (FSE) é o mais antigo dos Fundos 
Estruturais da União Europeia (1957). Ele sempre foi concebido para apoiar a integração profissional 
das populações desfavorecidas, mas o seu objectivo evoluiu com as mudanças económicas e sociais. 
Embora, inicialmente, estava particularmente focado em migração profissionais, que agora oferece 
uma gama de opções de financiamento para facilitar, em especial, a integração de jovens e 
trabalhadores pouco qualificados. Assim, a Europa social não são apenas diretrizes! É também uma 
ferramenta "financeira", o FSE, cujas intervenções vêm financiar as  iniciativas nacionais. 

Fontes : basicincome2013.eu/... www.fondation-nicolas-hulot.org/... www.rpfrance.eu/ …http://europa.eu/... 

O ABC das instituições europeias 
 

O Conselho Europeu ... reúne os Chefes de Estado e de Governo dos Estados-Membros e do 

Presidente da Comissão Europeia. Estabelece as principais prioridades da União Europeia 

e da União Europeia dá a sua orientação política geral, mas não tem o poder de criar 

legislação. 

A Comissão Europeia ... É composta por 28 comissários 

independentes, nomeado por 5 anos, pelos governos nacionais. 

A Comissão representa o interesse geral da União. 

O Parlamento Europeu ... É composto por deputados, eleitos  

por Sufrágio universal directo e representa os cidadãos europeus. 

O Conselho da União Europeia ... É composto por ministros dos Estados-Membros. É 

presidido alternadamente por cada Estado-Membro, de acordo com um sistema de rotação. 

Este representa os Estados-Membros. 

O Tribunal de Justiça da União Europeia ... Ele garante a conformidade com a lei. Tem um 

juiz de cada Estado-Membro. Como qualquer jurisdição, considera qualquer litígio entre as 

instituições da UE, os Estados-Membros e dos cidadãos. 

 

Duas outras instituições desempenham um papel crucial: 

- O Tribunal de Contas Europeu, que controla o financiamento da União Europeia. 

- O Banco Central Europeu é responsável pela política monetária europeia. 
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Papel do parlamento europeu : Estratégia Europa 2020, o que é isso?… 
É um plano de trabalho durante 10 anos para a Comissão Europeia com objectivos sociais. 
A ideia é alcançar um número de objectivos fundamentais da política, tanto a nível europeu através de 
reformas a nível nacional. A Estratégia Europa 2020 tem o subtítulo "Uma estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e com vista a inclusão". Destina-se a alcançar, até 2020, cinco 
objectivos, incluindo três objetivos educacionais e sociais, ou seja: 
Emprego / aumentar para 75% a taxa da população a trabalhar com idade entre 20-64 anos. 
Educação/ reduzir a taxa de abandono escolar para menos de 10%, aumentar o número de graduados 
universitários com pelo menos 40% da população entre 30-34 anos de educação. 

Pobreza e exclusão social/ redução de pelo menos 20 milhões, o número de pessoas afetadas ou 
ameaçadas pela pobreza e exclusão social .. 

Direitos do homem: Entre 2007 e 2013, o instrumento europeu para a Democracia e Direitos humanos  
desbloqueou mais de 1 Bilião para apoiar projectos incluindo promoção de uma democracia 
participativa e representativa, defendendo as liberdades de associação, opinião e expressão, para 
reforçar o estado de direito e independência do poder judicial, ou para facilitar a conciliação pacífica 
dos interesses de grupo. 

Conviver: Fonte: Mikel Arteta politólogo espanhol nascido em 1985- El Païs. 

A falta de uma linguagem comum é um obstáculo para um debate público fluido e instantânea ... 
Assim, devemos trabalhar neste assunto. Além disso, é verdade que nós dependemos de uma 
linguagem, sem a qual não poderíamos pensar o mundo ... Para superar as estruturas culturais que nos 
determinam e para que a solidariedade ultrapasse fronteiras, é essencial dar mais importância ao 
Parlamento, para incentivar os cidadãos a participar na legislação com o Conselho da União Europeia, 
e é necessária a criação de partidos políticos europeus genuínos ... 

Ensino e educação popular:Para o desenvolvimento sustentável da economia positiva, há cinco 
propostas: sensibilizar alunos para o altruísmo e economia positiva; Fazer do serviço cívico obrigatório 
e internacional; Fazer a escola um lugar de intercâmbio entre  gerações; Colocar a tecnologia da 
informação no cerne da educação; Criar um espaço de partilha de conhecimento global e um espaço 
virtual que vai tornar o conhecimento disponível a partir de diferentes centros de educação mundiais. 

Ambiente, energia e ecologia: QPS (qualidade, proximidade e sazonalidade) 
Favorecendo a produção local, de proximidade para manter um fornecimento local, uma vida 
harmoniosa e limite de transportes, reduzindo assim as emissões de gases, que provocam o efeito 
estufa ... Preferência de produtos locais... Promovendo o conhecimento individual dos produtores e 
apoiar a economia local! Promoção dos métodos de produção respeitadores dos ciclos das plantas, do 
bem-estar animal e da saúde ... 

Emprego, pobreza e insegurança: Retirar as barreiras para a empregabilidade feminina, não é só 
crucial para os nossos objectivos de justiça e igualdade, mas é também necessário para assegurar o 
crescimento económico continuado no futuro, dando soluções para a redução de trabalho – resultado 
do envelhecimento da nossa população. 

Base social e ordenado mínimo: Rendimento incondicional Básico (RIB) …  
É um pagamento periódico universal, um direito individual, sem obrigações ou ter de realizar 
actividades em troca… Suficientemente alto para assegurar uma vida de dignidade e participação na 
sociedade. Os sistemas de segurança sociais actuais são degradantes e insuficientes para resolver as 
causas da pobreza. O RIB trasformaria o sistema de segurança social para um sistema de emancipação, 
baseado na confiança nas pessoas para fazer as suas próprias decisões e não as estigmatizar. 

  

Pesquisa e desenvolvimento: A inovação está no coração da estratégia da União Europeia para 
crescimento e empregabilidade em 2020 … Os paises da EU são encorajados a investir 3% do seu PIB em 
pesquisa e desenvolvimento por 2020, o que é esperado que crie  3.7 milhões de empregos e aumente 
o PIB da EU por 800 Mil milhões de euros. 

Internacional : Há 120 milhões de jovens analfabetos, 62 milhões no sul da Ásia e 45 milhões na 
África subsaariana ...  O desafio seria para tornar a educação uma prioridade na agenda de 
desenvolvimento pós-2015 .... Com dois requisitos principais para o período de 2015-2030 : 
1 / acesso igual, concebida como "cobertura universal da educação infantil para todas as crianças, 
particularmente aquelas provenientes de grupos marginalizados e vulneráveis.”  

2 / Ensino como "todas as crianças são preparadas para entrar e sair da escola com a aprendizagem e 
habilidades mensuráveis, conhecimentos e valores que lhes permitam tornar-se membros 
responsáveis, ativos e produtivos da sociedade e mundo. " 

Fontes : basicincome2013.eu/... www.fondation-nicolas-hulot.org/... www.rpfrance.eu/ …http://europa.eu/... 
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Eleições Europeias 2014 - Notas de Eric… 12 Janeiro 
 

A nova mobilidade dos jovens na Europa ...  

Muitas das fronteiras para as pessoas e bens na Europa caíram ao longo dos últimos vinte 

anos. A abertura das fronteiras para as pessoas ajudaram a intensificar e ampliar o 

comércio entre os países europeus para diversificar. A aprendizagem reforçada de Inglês e 

outros idiomas europeus no sistema de ensino francês (apesar das saídas recentes em 

algumas línguas no sistema de ensino, como o alemão), bem como a educação na história e 

na cultura dos outros países europeus têm ajudado milhares de estudantes e jovens 

trabalhadores na sua tentativa para viverem noutro país da união europeia.. A lenta 

progressão de reconhecimento dos diplomas entre paises, originou a criação de  diplomas 

bi-nacionais e tri-nacionais, o que facilitou a mobilidade dentro da procura de estágios, ou 

primeiro emprego no estrangeiro.  

Anteriormente, viajar para o estrangeiro era a causa principal de comerciantes, 

engenheiros, ou de funcionários internacionais, com contratos de trabalho para empresas 

ou administrações francesas situadas no estrangeiro, e orientadas para a conquista dos 

mercados estrangeiros. 

Com o fortalecimento da crise económica na Europa, estas mobilidades são cada vez mais 

uma escolha forçada (como exemplo de milhares de engenheiros, Técnicos qualificados  

vindos da Grécia, Espanha, Portugal ou França procuram um emprego na  Indústria 

Alemã, onde se encontra um impressionante foco de recrutamento local ).  

A mobilidade profissional fora do seu país de origem, muitas vezes significa uma maior 

distância da base familiar, e grandes esforços de adaptação ao local de destino... 

Iniciativa de Cidadania Europeia - de Anne-Sophie … 13 Janeiro 
Na Europa, cerca de 250.000 cidadãos apoiam uma renda básica garantida para a vida 

...…Na prática, existem muitos modelos diferentes de renda básica, com diferentes 

quantidades e diferentes mecanismos de financiamento e diferentes justificativas teóricas. 

Esta é também por isso que existe este outros nomes desta ideia como "renda universal" ou 

"renda básica". Mas para simplificar, a ideia é reformar o sistema de bem-estar ou 

segurança social, unificando várias ajudas e subvenções existentes para que todos recebam 

renda - independentemente da sua situação profissional ou familiar, ao invés de depender 

de um sistema burocrático complexo ... 

… A justificação para a renda básica, é muito importante : grande parte da nossa riqueza 

colectiva e individual não têm ligação com o nosso próprio mérito. Por exemplo, a maioria 

das grandes invenções como a eletricidade são o legado dos nossos antepassados que as 

criaram. Pessoalmente, muitas vezes nos esquecemos o legado de circunstâncias da vida. A 

renda básica seria uma distribuição mais justa da riqueza e, assim, resolver a desigualdade 

de oportunidades. 

Desde Thomas Paine em 1893, a ideia tem sobrevivido graças ao trabalho de muitos 

intelectuais que desenvolveram o conceito e teorizadas. Por exemplo, o filósofo André Gorz 

e economista Yoland Bresson na França, James Tobin e Milton Friedman, nos Estados 

Unidos, ou Erich Fromm e Gotz Werner, duas celebridades alemãs ... Há defensores da 

ideia em todos os campos políticos e em todas as disciplinas científicas. Renda Básica não é 

uma questão de esquerda ou direita ...  
 

[http://alternatives.blog.lemonde.fr/2014/01/13/leurope-compte-pres-de-250-000-citoyens 
-favorables-a-un-revenu-de-base-garanti-a-vie/#more-4834] 
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 Advocacia para a Europa- 11/09/2013 
 

No seu discurso sobre o Estado da União Europeia em 2013, Presidente Barroso apela a 

"todos aqueles que se preocupam com a Europa, de onde eles vêm, independentemente das 
suas convicções políticas ou ideológicas, de falar alto e bem da Europa ". 
 

Cinco anos depois da queda dos Irmãos Lehman, Presidente Barroso, no seu discurso 
recordou o progresso feito desde então. «Vamos ver o que nós fizemos para manter 
Europa unida através da crise, nunca pensariamos que isto seria possivel há cinco 
anos», afirmou. «O mais importante é decidir o que vamos fazer com estes avanços. 
Vamos reclamar orguilhosamente ou pelo contrário, condena-los?» 
 

« Para a Europa, a recuperação está à vista ... os resultados mostram que estamos no 
caminho certo. Isto deve encorajar-nos a não abrandarmos  os nossos esforços ... 
Devemos isso aos nossos 26 milhões de desempregados.» 

 

« Queremos melhorar a Europa, ou desistir?… A minha resposta é clara : vamos trabalhar! 
Se a europa não gosta como ela está, vamos melhora-la!… A europa deve concentrar-se nos 
dominios onde ela pode dar o valor máximo. Se não for este o caso, não deve intervir. A 
União Europeia deve ser altamente visível sobre as principais questões, e mais discreta em 
questões de menor importância. » 
…«Existem áreas de grande importância que só uma Europa forte pode produzir resultados. 
A política da União deve ser o nosso curso ... Este é o caminho essencial para consolidar os 
progressos e assegurar o futuro.» 
 

Extraits du discours sur l'état de l'Union 2013 – Président Barroso 

FEUILLE DE ROUTE 2014-2015 / Secours populaire… 14 Janeiro (Extrato) 
 

REFORÇO DA SOLIDARIEDADE NA EUROPA 

Num contexto de aumento da pobreza na Europa, a Secours Populaire apoxima-se  de outras 
associações na Europa para dialogar e criar iniciativas que apoiem de forma mais eficaz e 
aqueles que mais precisam. 

Documentos europeus definem muitas das leis francesas, quer sejam aplicadas por 
deputados do nosso país, em forma de lei ou transcritas para as normas de lei nacionais 
pertencentes á UE.  A Secours Populaire, sobre este objecto social, do seu reconhecimento 
da utilidade publica, do seu acordo para a educação popular e de associação complementar 
de ensino público, tem todo o interesse que haja uma rede elaborada e aumentada, em 
relação à solidariedade. Esta instituição não pode dar uma mão, mas para garantir que a 
situação das pessoas modestas pobres, em situação precária ou não, de qualquer idade e de 
todas as condições, todas estas caracteristicas são levadas em conta para melhorar as 
situações que enfrentam em França, na Europa e no mundo ... O polo Europa e Relações 

Institucionais situam-se dentro deste contexto.  

 

Agenda da Secours populaire : Envolver os jovens franceses , do sul da europa e da zona 

mediterrânica. 

As ações com e  para os jovens são uma prioridade;  serão desenvolvidas partilhando 
experiências e reuniões de forma a desenvolver a solidariedade euro-mediterrânica em 
ligação com as associações dentro das rede euro-mediterrânica para a solidariedade …  

Dois grandes eventos estão previstos: o primeira será realizado de 24 de Outubro a 26 de 
2014, em Nîmes, no Festival de Solidariedade Juventude França-Europa-Mediterrâneo e o 

segundo no Congresso Nacional em Marselha em 2015. 


