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Prioridades em Ação

O que pensas quando te falam em Comissão Europeia? Achas que é uma
instituição distante dos seus cidadãos e à qual tu nunca poderás ter acesso?
Se a tua resposta é “Sim”, pensa melhor.
Se a turma do Agrupamento Eugénio de Andrade tivesse que responder à
pergunta anterior, a resposta deles seria “Não”.
Sabes porquê? Porque tiveram a oportunidade de visitar a Comissão Europeia, em Bruxelas, e estar de perto com todos aqueles que tomam as grandes decisões.
Como? Depois de assistirem a uma sessão de “A Europa vai à Escola!”, os
alunos organizaram-se e fizeram a publicação “União Europeia: Sonho em
Ação”. Em abril de 2016, tiveram a oportunidade de visitar o Parlamento e a
Comissão, em Bruxelas. Foi lá que puderam descobrir como as decisões tomadas naqueles locais influenciam o dia-a-dia de cada um de nós. Aprenderam também que para tomar essas decisões de forma consciente foi necessário que a Comissão estabelecesse as suas prioridades de ação. Se avançares para as próximas páginas, também tu poderás saber mais sobre quais
as prioridades da Comissão Europeia.

Sabias que…
… as Instituições europeias acolhem visitas de grupos organizados? +info:
http://bit.ly/VisitasComissaoEuropeia | http://bit.ly/VisitasParlamentoEuropeu
http://bit.ly/VisitasConselhoEuropeu | http://bit.ly/VisitasComiteEconomicoSocial
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União Europeia

A União Europeia é uma parceria política e económica com características
únicas, que reúne 28 países europeus. A Comissão Europeia defende os
interesses gerais da União.
Como? Criando leis e novas políticas que ajudarão a resolver os problemas
que vão surgindo. Todos os anos o Presidente da Comissão Europeia dirigese ao Parlamento naquele que é chamado de discurso do Estado da União.
A 14 de setembro de 2016, o Presidente Jean-Claude Juncker sublinhou
aquelas que são as suas principais prioridades desde o início do seu mandato e apresentou os principais desafios da União para 2017: uma Europa que
proteja; uma Europa que preserve o modo de vida europeu; uma Europa na
que valorize os cidadãos; uma Europa que se defenda dentro e fora das suas fronteiras e uma Europa que assuma responsabilidades.

Sabias que…
… podes descarregar a versão electrónica do discurso Estado da União 2016
na livraria da União Europeia – EUBookShop? +info: http://bit.ly/SOTEU_PT

2

União Europeia

Emprego, Crescimento
e Investimento

A principal prioridade da Comissão Europeia é fazer crescer a economia da
Europa, pois isso irá criar mais postos de trabalho. Como sabes, estamos
numa crise económica e financeira a nível mundial, e isso significa mais desemprego e menos investimento. Como solucionar? A Comissão lançou um
Plano de Investimento para a Europa, para o qual disponibilizou 315 mil milhões de euros, em 2015, e dos quais 116 mil milhões já foram recuperados
em investimentos, só até 2016.

Sabias que…
… para dar aos jovens europeus uma
experiência de voluntariado ou em
contexto profissional foi criado o
Corpo Europeu de Solidariedade?
+info: http://bit.ly/CorpoEuropeuDeSolidariedade
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Mercado Único Digital

Já imaginaste o que é poder ter acesso à internet sem-fios gratuitamente
em qualquer lugar da tua cidade? Podes começar a pensar nisso, porque
esta é uma das propostas da Comissão Juncker para ser desenvolvida os
próximos doze meses.
Para além disto, já imaginaste como seria não teres de pagar por nenhuma
chamada ou mensagem, mesmo que estejas fora do País (roaming)? Será
possível até ao fim de 2017.

Sabias que…
… somos sobrevoados por drones que registam todos os nossos movimentos ou
que existem empresas que vão armazenando cada clique efetuado pelo rato do teu
computador? Esta e outras questões são alvo das propostas para um Mercado
Único Digital.
+info: http://bit.ly/MercadoUnicoDigital

4

União Europeia

União da Energia e Clima

Já ouviste falar em Aquecimento Global? Ou nas emissões de CO2 que
poluem a nossa atmosfera? É muito provável que sim, e é por isso que uma
das prioridades da Comissão é a redução de emissões de gases de estufa em
pelo menos 40% até 2030. Para isso, o objectivo passa por reduzir o consumo energético da Europa e torna-la líder em matéria de energias renováveis.

Sabias que…
… a União Europeia foi quem mais se comprometeu na redução de gases com efeito
de estufa, ainda que os Estados Unidos da América, a Índia e a China poluam mais o
nosso planeta? O Acordo de Paris assinado em 2015 sobre as alterações climáticas,
definiu metas muito ambiciosas para travar o aquecimento global.
+info: http://bit.ly/VideoAcordoParis
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Mercado Único

Imagina que todos os trabalhadores recebem um salário igual por um
trabalho igual no mesmo local de trabalho. Imagina agora que mesmo que
estejas fora do teu país, isso não significa que tens piores condições
laborais. Assim seria bem mais fácil tomar a decisão de aceitar um emprego
num outro Estado-Membro, certo?
Pois esse é o caminho para alcançar um mercado interno onde prevaleça a
justiça e a prosperidade e onde a mobilidade laboral seja uma realidade e
não uma ilusão.

Sabias que…
… o nosso mercado interno é o maior do mundo, com um PIB de 14 biliões de
euros?
+info: http://bit.ly/MercadoUnico
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União Europeia

Justiça
e Direitos Fundamentais

E se os tribunais não garantissem que a justiça era feita? Achas que
poderias continuar a ter confiança em quem te governa? A Comissão
Europeia orienta o seu trabalho para que os valores da democracia e da
liberdade não sejam postos em causa. Todos sabemos que cada país tem as
suas próprias leis, a sua cultura e maneira de pensar. Contudo, isso não
impede que possamos trabalhar no sentido de tornar mais fácil para os
cidadãos fazer valer os seus direitos fora do país de origem e, por exemplo,
intensificar o combate ao crime organizado, nomeadamente o problema do
terrorismo.

Sabias que…
… a Comissão, em conjunto com o Facebook, o Twitter, o Youtube e a Microsoft
apresentaram um novo código de conduta para lutar contra as mensagens ilegais
de incitação ao ódio?
+info: http://bit.ly/ContraOdioOnLine
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Migração

Qual a tua opinião sobre a vaga de emigração que tem atingido fortemente
a Europa? A Comissão Europeia mobilizou 10 mil milhões de euros para
responder a esta crise de refugiados só entre 2015 e 2016, mas para além
disso está a colaborar para que cada um dos Estados-Membros tenha uma
repartição justa das responsabilidades. Mas não penses que esta política de
solidariedade coloca em causa a segurança das nossas fronteiras. A
Comissão também pensou nisso, e por isso, criou a Guarda Costeira e de
Fronteiras Europeia.

Sabias que…
… Portugal é dos países que mais recebe refugiados vindos de pontos críticos como
a Itália e a Grécia? E que os refugiados chegam a Portugal através do mecanismo de
reinstalação e não de realojamento?
+info: http://bit.ly/ReinstalacaoVSRealojamento
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União Europeia

Uma Europa mais
forte na Cena Mundial

Se calhar não te recordas, mas a União Europeia recebeu o Prémio Nobel da
Paz em 2012. Sabes o que fez com o dinheiro do prémio? Doou-o a todas as
crianças que, pelo mundo, são afectadas diariamente por conflitos armados
ou por outros estados de emergência.
É neste sentido que a Europa é ainda um pilar central na ordem mundial,
tendo que garantir não só a segurança e estabilidade no seu próprio
território, como para além dele. É também por isso que a União Europeia e
os seus Estados-Membros constituem o maior doador mundial na ajuda
pública ao desenvolvimento.

Sabias que…
… o conflito na Síria é já considerado a maior crise humanitária desde o fim da Segunda Guerra Mundial?
+info: http://bit.ly/CriseRefugiadosSiria
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Mudança Democrática

E agora, ao finalizar, voltamos ao início. Tinhas a ideia de que a Comissão
era uma instituição distante dos seus cidadãos?
Se pensas que sim, não te preocupes, pois não és o único. Muitos cidadãos
europeus consideram que o funcionamento da União é muito burocrático e
afastado da realidade.
A Comissão Juncker atribuiu uma grande importância a uma parceria com o
Parlamento Europeu e, desde a sua tomada de posse, organizaram-se já 780
debates e 350 visitas de membros da Comissão aos Parlamentos Nacionais.

Sabias que…
… nos primeiros dois anos de mandato a Comissão Europeia retirou 100 propostas
ao seu programa? Reduzir o número de propostas legislativas foi uma das formas
encontradas pela Comissão para agilizar o funcionamento da União Europeia e fazer avançar a execução das prioridades
+info: http://bit.ly/MudancaDemocratica
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União Europeia

Testa os teus conhecimentos sobre

a União Europeia

Responde ao questionário sobre a União Europeia assinalando
com um “X” as respostas que consideras corretas.
No final compara as tuas respostas com as dos teus colegas e
descobre quem sabe mais sobre a União Europeia.
1.A partir de quando é que se prevê que estejam abolidas todas as tarifas de roaming?









2018

2017

2019

2020

2. Quais os países que mais poluem a atmosfera?









China e Japão

EUA, Índia e Japão

China, Índia e EUA

Índia, EUA e Japão

3. Quais os países europeus com situações mais críticas no que se refere à chegada de
refugiados?









Itália e Macedónia

Itália e Grécia

Turquia e Grécia

Itália e Turquia

4. Em que ano a Europa recebeu o Prémio Nobel da Paz?









2014

2010

2012

2015
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Encontra 9 palavras sobre o que acabaste de
aprender nesta publicação.
Bruxelas □

Crescimento □

Liberdade □

Clima □

Emprego □

Refugiados □

Comissão □

Europa □

Solidariedade □
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As soluções das páginas 11 e 12 estão disponíveis em
http://bit.ly/QuizPrioridadesEmAcao
Na mesma ligação podes responder ao questionário on-line com novas
perguntas e ganhar ofertas do Europe Direct Porto.
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