PRESS RELEASE
MAIS DE 250 ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS LANÇAM VISÃO ALTERNATIVA PARA A
EUROPA
CONVITE: comunicado de imprensa on-line, terça-feira, 27 de junho, às 10 horas, com palestrantes de
uma nova campanha sobre repensar o futuro orçamento da UE para avançar "Cenário 6: Europa
sustentável para seus cidadãos". Mais informação abaixo.

Bruxelas, 20 de Junho 2017 – Mais de 250 organizações não governamentais de toda a Europa lançaram
hoje uma visão alternativa para uma Europa mais democrática, justa e sustentável. [1]
Destinado a influenciar o debate sobre futuro rumo da Europa, esta visão alternativa é endossada por
organizações que representam uma imensidão de questões de interesse público, incluindo direitos
laborais, cultura, desenvolvimento, meio ambiente, saúde, direitos da mulher, juventude e grupos antidiscriminação.
Este briefing antecede a reunião do Conselho Europeu de 22 e 23 de junho que tem na agenda
questões-chave sobre o futuro da Europa, incluindo migração, segurança, empregos e Brexit. Esta
semana também marca o aniversário de um ano do voto do Reino Unido para sair da União Europeia (23
de junho), que desencadeou questões sobre o futuro da Europa na agenda política.
Esta visão alternativa das ONGs descreve um futuro para a Europa em que "a sustentabilidade assenta
firmemente no centro do projeto europeu", e a UE foca-se na "democracia e participação, justiça social
e ambiental, solidariedade e sustentabilidade, respeito pelo Estado de Direito e Direitos humanos, tanto
na Europa como em todo o mundo ".
As organizações estão a colocar este 6º cenário para o futuro como uma alternativa às propostas do
presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que inclui cinco cenários para o "Futuro da
Europa", que estão neste momento a ser auscultados junto dos Estados membros cujas conclusões
preliminares se esperam ser divulgadas até ao final do ano. [2]
Em nome da SDG Watch Europe and Friends of the Earth Europe, Leida Rijnhout, afirmou: “ Os cinco
cenários para o futuro da Europa apresentados pelo presidente Juncker são profundamente
dececionantes e têm pouca conexão com os desafios que a União Europeia enfrenta. Em vez disso,
precisamos de uma visão ousada - um sexto cenário alternativo - que coloca o bem-estar social e
ambiental no centro. A implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável deve ser
absolutamente fundamental para um futuro que sirva as pessoas e o planeta, e não os interesses
adquiridos.”
O Secretário Geral do EPSU (European Public Service Union), Jan Willem Goudriaan, disse: "Os serviços
públicos e o trabalho decente são ingredientes fundamentais para uma Europa mais justa, mais coesa e
sustentável. Todos beneficiam do investimento em, por exemplo, serviços de saúde pública, serviços
sociais, educação e serviços ambientais de elevada qualidade. Em vez de liberalizar os serviços públicos
em benefício de poucos, a Europa deve desenvolver uma estratégia proactiva para fortalecer o

investimento público e a responsabilidade democrática na prestação de serviços públicos de qualidade
para todos ".
O Director da CEE Bankwatch Network, Petr Hlobil, acrescentou: Há uma crise de imaginação em
Bruxelas. Reformar o orçamento da UE faz parte da chave para desbloquear uma nova visão inovadora e
inspiradora para a Europa. Inovar sobre a forma como envolvemos os cidadãos e a sociedade civil nos
gastos da UE para construir futuros promissores e sustentáveis e conceber os financiamentos da UE para
criar sociedades mais igualitárias através desta grande transição para o bem-estar sustentável, possuem
um maior potencial para re-conectar as pessoas com o projecto.
Secretário Geral da European Public Health Alliance , Nina Renshaw, afirmou: “Estamos a ter uma vida
mais saudável hoje graças à UE, mas é somente através da sua ação contínua que podemos enfrentar os
desafios de saúde transfronteiriços como a resistência antimicrobiana e garantir que tenhamos uma
população saudável para desbloquear todo o potencial das políticas sociais e económicas . 70% dos
europeus querem que a UE faça mais no domínio da saúde - ainda que as suas vozes não sejam ouvidas.
O debate sobre o futuro da Europa é uma oportunidade imperdível de colocar uma melhor saúde no
cerne de todas as políticas, garantir uma maior proteção para doentes e consumidores e um melhor
acesso aos cuidados de saúde, o que fará a diferença para todos.”
FIM
Notas:
[1] 256 organizações apoiam o "Cenário 6: Uma Europa Sustentável para os seus Cidadãos", mais info.
em: http://www.foeeurope.org/sites/default/files/other/2017/sustainable-europe-for-citizens-6thscenario.pdf
[2] O livro branco da Comissão sobre o Futuro da Europa está disponível em:
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
***
Para mais informação contacte:
Friends of the Earth Europe/SDG Watch Europe: Leida Rijnhout, Leida.Rijnhout@foeeurope.org, +32 494
89 30 52
EPSU: Jan Willem Goudriaan, jwgoudriaan@epsu.org, +32 475 25 69 12
EPHA: Giulia Vettorem giulia@epha.org, +32 2 233 38 84
CEE BankWatch Network: David Holyoake, david.holyoake@bankwatch.org, +32 470 36 98 17
***
MEDIA INVITATION
CEE Bankwatch Network, CEEweb for Biodiversity, Friends of the Earth Europe e SDG Watch Europe
convida-o/a para um press briefing online: REPENSAR O FUTURO ORÇAMENTO DA UE PARA FAZER
AVANÇAR UM CENÁRIO SEIS PARA A EUROPA

Quando: Terça-feira, 27 de Junho 10:00-11:00 CET
Onde: O briefing será live-streamed em: http://bankwatch.org/events/PeoplesBudget
Na próxima semana, a Comissão Europeia lançará uma proposta sobre o futuro das finanças da UE para
além de 2020. Este documento de reflexão será a última peça do Livro Branco de Juncker sobre o futuro
da Europa e fornecerá o primeiro olhar detalhado sobre o financiamento para os cinco cenários
delineados pela Comissão.
Uma campanha de recolha em muitos Estados-Membros exige uma reforma no orçamento da UE para
ajudar a avançar em muitos dos temas-chave do Cenário Seis - o cenário alternativo da sociedade civil
baseado na sustentabilidade, na democracia e no bem-estar social e económico
Convidamo-lo/a a juntar-se a um briefing on-line sobre o "Cenário Seis" para o Futuro da Europa e uma
nova abordagem das finanças da UE - um Orçamento dos Cidadãos - como uma das chaves para
desbloquear um futuro positivo para uma nova Europa.
Para mais informação sobre o briefing contacte david.hoffman@bankwatch.org

