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ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E POLÍTICAS EUROPEIAS
Nota Informativa Nº 5_DESTAQUES DO EAPN FLASH Dezembro 2015

RESPOSTA DA EAPN AO INQUÉRITO ANUAL SOBRE O CRESCIMENTO I HÁ MAIS INVESTIMENTO SOCIAL,
MAS ONDE ESTÃO OS DIREITOS E PADRÕES SOCIAIS?

No momento que a Comissão Europeia finalmente adotou o
Inquérito Anual sobre o Crescimento (AGS 2016), a
Comissária Thyssen prometeu colocar a “justiça social no
coração da nossa recuperação económica. Os Estados
Membros devem superar as lacunas na criação de emprego,
melhorar a forma como o mercado de trabalho funciona e
garantir que todos, dentro da Europa, possam aceder a um
nível de proteção social decente, se queremos alcançar uma
maior convergência.” No entanto, não existem evidências
claras desta nova abordagem, assim como o pacote não
contém qualquer menção ao prometido Pilar Social sobre os
direitos e padrões sociais.
O AGS reforça que o “remédio” económico está a funcionar, uma vez que mantém as mesmas
três prioridades de 2014: 1) Relançamento do investimento; 2) Prosseguir as reformas sociais e
3) Políticas fiscais responsáveis, com o objetivo de promover crescimento e emprego e
convergência económica. A Europa 2020 encontra-se nesse documento numa caixa separada,
não estando integrada no documento global, nem existem referências explícitas à pobreza e às
outras metas sociais.
As principais mensagens da resposta da EAPN ao AGS 2016 são:






Necessidade de integrar a Europa 2020 no documento global, assim como as metas de
combate à pobreza e uma estratégia integrada no Semestre, e de clarificar a relação
com os objetivos de desenvolvimento sustentável;
Promover o investimento social nas pessoas, serviços de qualidade e proteção social,
em oposição à austeridade;
Criar empregos de qualidade e apoiar todos os grupos através de uma inclusão ativa
integrada, sem condicionalismos punitivos;
Apoiar os direitos e padrões sociais e garantir um rendimento adequado ao longo da
vida, para além do emprego;
Desenvolver linhas orientadoras obrigatórias, mapeamento e recursos para apoiar o
envolvimento das organizações da sociedade civil em todas as fases do Semestre.

Mais informação e consultar a resposta completa
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#2015PEP I QUANTO MAIS RÁPIDO COMEÇAR, MAIS FACILMENTE SERÁ ENCONTRADA UMA SOLUÇÃO
Bruxelas, 19 e 20 de Novembro – Durante dois dias,
30 delegações nacionais de pessoas em situação de
pobreza defenderam junto de decisores políticos da
UE a necessidade de uma maior convergência social
dentro da UE.
Para além de se apoiarem mutuamente, estes
encontros permitem que as pessoas em situação de
pobreza possam transmitir as suas opiniões sobre o
que é necessário para tornar a Europa mais próxima
dos cidadãos. Eles sublinharam que uma Europa mais próxima dos cidadãos não será
alcançada através de relatórios e exercícios técnicos que muitas vezes excluem os cidadãos.
Para conseguirmos esse objetivo, a Europa precisa envolver todos os cidadãos em discussões
que visem encontrar e implementar soluções para questões centrais que afetam o dia-a-dia
das pessoas.
Mais informação e visualização do vídeo sobre o encontro

O PARLAMENTO EUROPEU APOIA INVESTING IN CHILDREN
07 December 2015 – A campanha, com apoio da EAPN, para
levar a Declaração Escrita sobre o Investimento nas Crianças
ao Parlamento Europeu teve sucesso. Num processo
histórico, esta semana a maior parte dos membros do
Parlamento Europeu assinaram a declaração. Esta
declaração tem como objetivo a sensibilização política da
Comissão Europeia e dos Estados Membros e defende que
as políticas sociais e macroeconómicas de proteção das
crianças e suas famílias devem ser consideradas como uma
prioridade política.
Uma das medidas defendidas pela Declaração é a introdução de indicadores específicos na
área da pobreza infantil; e exorta os Estados Membros a usarem o financiamento da UE para
implementar a Recomendação da Comissão Investir nas Crianças: Quebrando o ciclo de
desvantagens.
Ao nível nacional, a Declaração foi assinada por 14 dos 22 eurodeputados portugueses:
António MARINHO E PINTO (ALDE); Marisa MATIAS (GUE/NGL); Carlos COELHO (PPE); José
Manuel FERNANDES (PPE); Nuno MELO (PPE); Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR (PPE); Sofia
RIBEIRO (PPE); Fernando RUAS (PPE); Francisco ASSIS (S&D); Ana GOMES (S&D); Liliana
RODRIGUES (S&D); Maria João RODRIGUES (S&D); Ricardo SERRÃO SANTOS (S&D); Pedro SILVA
PEREIRA (S&D).
Mais informação
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A EAPN RECOMENDA OS MINISTROS DO EMPREGO E ASSUNTOS SOCIAIS PARA FAZEREM PROGRESSOS
NO TRIPLO A SOCIAL
02 de Dezembro 2015 – A EAPN enviou uma carta aos Ministros do
Emprego e Assuntos Sociais (Conselho EPSCO) tendo em vista a reunião
de 07 e 08 de Dezembro. Nessa reunião foram discutidas propostas de
melhoramento da Governança Social da UE, enquanto primeira resposta
ao Inquérito Anual sobre o Crescimento, e as recomendações sobre o
desemprego de longa duração. A EAPN recomenda aos Ministros que
confirmem a necessidade de um avanço concreto no pilar social e de
uma Europa Social enraizada em progressos reais na área da
participação, caso não se pretenda que a credibilidade da UE sucumba.
As três principais recomendações desta carta são:




 Ter avanços reais na governação social, no pilar social e na UE
social;
Garantir um apoio integrado no desemprego de longa duração baseado na inclusão
ativa;
Medidas concretas de promoção da participação.

Consultar a carta

REUNIÃO DA UE ALIANÇA PARA UM SEMESTRE EUROPEU DEMOCRÁTICO, SOCIAL E SUSTENTÁVEL (EU
SEMESTER ALLIANCE) COM A COMISSÃO E O CONSELHO
27 de Novembro 2015 – A EU Semester Alliance teve a sua
primeira reunião com representantes da Comissão Europeia e do
Conselho de Ministro envolvidos no processo do Semestre
Europeu. Este primeiro intercâmbio discutiu os últimos
desenvolvimentos e alterações no Semestre 2016, à luz dos 5
Relatórios da Presidência, incluindo uma primeira reação ao
Inquérito Anual sobre o Crescimento baseado na carta conjunta da Alliance ao Presidente
Juncker.
A preocupação central da Alliance é como aumentar as oportunidades para que a sociedade
civil e as uniões sindicais estejam mais envolvidas e possam influenciar o Semestre, ao nível
nacional e europeu. A reunião permitiu um intercâmbio de informações e de pontos de vista
entre os membros da Alliance e as Instituições sobre as oportunidades e as ameaças das novas
iniciativas europeias, e os progressos que se podem alcançar. Em 2016, pretende-se continuar
o desenvolvimento deste tipo de iniciativas com outros representantes.
Mais informação

EAPN PROMOVE MESA REDONDA COM STAKEHOLDERS DE INSTITUIÇÕES DA UE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO
DOS 20% DO FSE PARA O COMBATE À POBREZA E PARA O PARTENARIADO
02 de Dezembro 2015 – A EAPN desenvolveu uma mesa redonda com stakeholders para
refletir sobre como obter maiores progressos na afetação de 20% dos FSE ao objetivo de
inclusão social e combate à pobreza e ao código de conduta sobre partenariado. Em 2015, a
EAPN criou uma Task Force com o objetivo de desenvolver um Barómetro com os seus
membros para monitorizar a implementação deste objetivo. Esta Task Force é liderada pela
EAPN Portugal
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EAPN Portugal e conta com a participação da EAPN Alemanha, Bulgária, Espanha, Estónia e
Roménia.
Mais informação

NOTÍCIAS SOBRE AS REDES NACIONAIS
 Poverty Alliance (EAPN Escócia) – Após 18 meses do lançamento da Living Wage
Accreditation Initiative (Iniciativa de Acreditação da Remuneração Decente), várias
entidades empregadoras escocesas estão a relatar os benefícios empresariais de pagar
um salário decente, nomeadamente a dramática melhoria na retenção dos
trabalhadores, na taxa de abstenção e no aumento da produtividade. Neste momento
esta iniciativa já conta com 400 entidades acreditadas.
Mais informação
 EAPN Portugal – Decorreu no dia 10 de Dezembro o Colóquio “Um olhar sobre o bemestar das crianças e jovens segundo a perspetiva dos Direitos Humanos”. Esta iniciativa
foi promovida pelo Grupo de Trabalho sobre Pobreza Infantil dinamizado pela EAPN
Portugal. Este encontro assinalou o Dia Internacional dos Direitos Humanos e contou
com os contributos de vários oradores sobre os Direitos das Crianças.
Mais informação

NOTÍCIAS SOBRE AS INSTITUIÇÕES EUROPEIAS
 Potenciar os contributos dos Fundos Estruturais e do Fundo Europeu de
Investimento (ESI Funds) para as prioridades da Comissão – No dia 14 de Dezembro, a
Comissão adotou uma Comunicação sobre os contributos dos ESI Funds para a
estratégia de crescimento da UE, para o Plano de Investimento e para as prioridades
da Comissão para a próxima década. O relatório inclui também os resultados das
negociações com todos os Estados-Membros sobre os Acordos de Parceria, os
programas e os principais desafios de cada país.
Mais informação
 O Comité Económico e Social Europeu (CESE) apela a uma política comum europeia
sobre asilo e migrações – A Europa necessita de um verdadeiro sistema comum de
asilo com processos harmonizados em toda Europa. No atual contexto, a Europa deve
proteger as fronteiras europeias, em vez de centrar-se em esforços nacionais, ao
mesmo tempo que apoia os requerentes de asilo fora da UE. Além disso, deve colocar
em marcha uma política imigratória eficaz e transparente, definindo claramente quem
terá oportunidade de imigrar e recebendo bem os recém-chegados através do apoio,
numa fase inicial, no respetivo Estado-Membro.
Mais informação
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 30ª Assembleia Parlamentar UE-ACP sobre migração – Os membros do Parlamento
Europeu e parlamentares de países Africanos, Caraíbas, e Pacífico discutiram os temas
da migração, direitos humanos e refugiados na 30ª Assembleia Parlamentar UE-ACP,
que decorreu em Bruxelas, no dia 8 de Dezembro. A maior parte dos presentes
concordaram que as causas da migração, tais como a pobreza, a guerra e ausência de
direitos humanos, devem ser abordadas. Alguns parlamentares também reforçaram a
necessidade de nos prepararmos para fluxos de refugiados por razões climáticas.
Mais informação
 Uma em cada quatro crianças está em risco de pobreza na Europa – Mais de ¼ das
crianças na Europa estão em risco de pobreza e exclusão social, o que terá repercussão
ao longo das suas vidas. No dia 24 de Novembro os membros do Parlamento Europeu
adotaram uma resolução que incita os países da UE a reforçarem os seus esforços no
combate à pobreza infantil e às desigualdades sociais. O texto foi aprovado com 569
votos
a
favor,
77
contra
e
49
abstenções.
Mais informação

OUTRAS NOTÍCIAS
 O Nobel de Economia Joseph Stiglitz, autor dos livros O Preço da Desigualdade e The
Great Divide, estuda as forças subjacentes à desigualdade e o que está em jogo caso
ela continue. Segundo a sua perspetiva, uma parte da culpa está associada a um
pensamento económico errado, nomeadamente ideias fantasiosas como trickle-down
(teorias que favorecem os mais ricos e privilegiados considerando que trará um
impacto positivo na economia e/ou na sociedade nacional) e a noção que os
economistas devem aumentar o tamanho do “bolo económico” e deixar para os
políticos a preocupação com a distribuição. Pelo contrário, Stiglitz olha para a
distribuição como um problema com os quais os economistas se devem confrontar.
Ele lembra que um sistema económico que não aumente os padrões de vida da maior
parte da população é um sistema que falha.
Ver vídeo

PUBLICAÇÕES
 OIT | The Decade of Adjustment : A Review of Austerity Trends 2010 - 2020 in 187
Countries - Este documento examina os seguintes pontos: i) as últimas projeções das
despesas pública feitas pelo FMI para 187 países entre 2005 e 2020; ii) 616 relatórios
nacionais do FMI em 183 países para identificar as principais medidas de ajustamento
consideradas pelos governos dos países em desenvolvimento e dos países com
rendimentos mais elevados; iii) aplicar o modelo da ONU Global Policy Model para
simular o impacto da consolidação das despesas no crescimento económico e
emprego; iv) discutir como a austeridade ameaça o progresso social e a proteção
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social; v) apelar a uma ação urgente dos governos para a adoção de políticas
alternativas e justas para uma recuperação socioeconómica.
Consultar o documento
 Conclusões do projeto SOPHIE I Social and economic policies matter for health
equity - O projeto de investigação SOPHIE, financiado pelo Sétimo Programa-Quadro
da Comunidade Europeia, teve como objetivo produzir evidências do impacto das
políticas estruturais sobre as desigualdades na área da saúde e desenvolver
metodologias de avaliação dessas políticas na Europa. As conclusões do projeto já se
encontram disponíveis.
Mais informação e consultar o documento
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