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I. A EUROPA NUM PONTO DE VIRAGEM
A Europa está num ponto de viragem. Os nossos bancos não funcionam, as
empresas estão em colapso e o desemprego está a aumentar. Os destroços
económicos da falência do mercado espalham-se por todo o continente.
Mas esta não é só uma crise do capitalismo. É também uma falha da
democracia e da sociedade na regulação e gestão do poder do mercado.
Neste momento de crise rejeitamos a tentativa de voltar à forma habitual
de fazer e gerar negócio de crescimento insustentável, desigualdades e
ansiedades económicas. Mas, reconhecemos também que não existe nenhuma
idade de ouro da democracia social à qual possamos voltar.
O futuro é incerto e cheio de ameaças; perante nós paira o perigo das alterações
climáticas, o fim do petróleo e o crescimento da deslocação social. Mas é também
um momento de oportunidades e compromissos: revitalizar os nossos objectivos
comuns e cumprir o sonho Europeu de liberdade e igualdade para todos. Encarar
estas ameaças e entender que esta promessa exige uma nova abordagem política.
No décimo aniversário da declaração de Blair-Schoreder da Terceira Via Europeia, a
Esquerda Democrática oferece um projecto alternativo: a boa sociedade (the good
society).
Esta política da boa sociedade é sobre democracia, comunidade e pluralismo. É
democrática porque só a livre participação de cada indivíduo pode garantir a
verdadeira liberdade e progresso. É colectiva porque é assente no reconhecimento
da nossa interdependência e interesse comum. E é pluralista porque sabe que
através de uma diversidade de instituições políticas, formas de actividade
económica e de identidades culturais individuais a sociedade pode derivar no
sentido da energia e da criatividade para criar um mundo melhor. Para alcançar
uma boa sociedade baseada nestes valores estamos empenhados em:









Restaurar a primazia das políticas e rejeitar a subordinação dos interesses
políticos aos económicos;
Refazer a relação entre o indivíduo e o Estado numa parceria democrática;
Tornar o Estado democrático uma entidade mais transparente,
responsabilizando-a ao mesmo tempo que reforçamos as nossas instituições
democráticas a todos os níveis, incluindo a economia;
Ampliando e defendendo as liberdades civis individuais;
Reafirmando os interesses do bem comum, como a educação, saúde e
riqueza, no mercado;
Redistribuindo o risco, riqueza e poder associado à classe, raça e género a
fim de se criar uma sociedade mais igualitária;
Reconhecendo e respeitando as diferenças raciais, religiosas e culturais;
Colocando as necessidades das pessoas e do planeta à frente do lucro.

A criação da boa sociedade é do interesse de todos nós, na medida em que se
apresenta como sendo ecologicamente sustentável e economicamente equitativo.
Não existem atalhos ou modelos já elaborados. Em vez disso, com base nestes
valores e aspirações, daremos cada passo juntos e desta forma faremos do nosso
mundo um mundo melhor para se viver. Como disse Willy Brandt: “O que
precisamos é a síntese do pensamento prático e do esforço idealista”.
Ao trabalharmos nas nossas “arenas” nacionais podemos intervir em muitas
questões e até alcançar bons resultados, mas temos de reconhecer que o capital foi
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globalizado enquanto que a democracia permaneceu estagnada ao nível estatal
nacional. Esta afirmação une democratas alemães e britânicos, tornando-os
consequentemente mais fortes. O próximo passo é usar este texto exploratório
para construir uma rede pan-europeia de social-democratas, que tal como nós, não
querem regressar ao passado mas que olham em frente para a construção da boa
sociedade.
2. APRENDENDO COM A EXPERIÊNCIA
Em Junho de 1999, Tony Blair e Gehard Schroeder, o Primeiro-ministro Britânico e
o Chanceler Alemão, publicaram uma declaração conjunta sobre a Democracia
social Europeia. Esta declaração trouxe simultaneamente as ideias da Terceira Via
Britânica (British Third Way) e da alemã “German Neue Mitte”. Reivindicando que
este novo modelo da social-democracia tinha encontrado larga aceitação: „Os
social-democratas encontram-se no governo em quase todos os países da união‟.
Hoje em dia o oposto é verdadeiro. Os social-democratas estão fora do governo em
quase todos os países da união.
Esta etapa histórica da social democracia associada à Terceira Via e a Neue Mitte foi
a resposta a um longo período de domínio da facção de direita que tinha tomado
posse durante a crise económica nos anos 1970. Uma nova etapa histórica do
capitalismo emergiu, destruindo consensualmente o bem-estar do pós-guerra e
estabelecendo um novo consenso em torno dos valores neo-liberais e uma
economia de mercado livre.
O sucesso eleitoral da Terceira Via e da Neue Mitte foi feito moderadamente através
de compromissos e limitações. Nem o New Labour nem o SPD conseguiram fazer
coligações duradouras para uma mudança transformacional. Nas eleições de 2005
os dois partidos tinham milhões de votos a menos do que em 1997 e 1998 e ambos
perderam em eleições locais e regionais. Um número expressivo dos apoiantes da
tradicional classe-trabalhadora perdera a confiança no New Labour e no SPD, assim
como nos históricos defensores dos seus interesses. Muitos abstiveram-se de votar
enquanto que uma minoria crescente identificou-se com os outros partidos que
reclamavam representar os seus interesses, tais como os esquerdistas „Die linke‟ na
Alemanha e – de grande preocupação – o fascista BNP na Grã-Bretanha. As
instituições e culturas da classe trabalhadora que mantinham e suportavam o
partido Trabalhista e o SPD no século XX desapareceram ou perderam a sua
vitalidade social.
Os modelos da social-democracia, da Terceira Via e a Neue Mitte, abraçaram sem
crítica o novo capitalismo globalizado. Ao procederem assim, subestimaram o
potencial destrutivo de mercados sub-regulados. Não compreenderam a mudanças
estruturais que ocorriam nas sociedades europeias. Acreditavam que uma
sociedade baseada nas classes tinha dado lugar a uma cultura meritocrática, mais
individualizada. Mas o novo capitalismo não criou uma sociedade sem classes.
Numa globalização liderada pelos mercados, o boom económico criou níveis de
afluência sem precedentes, mas a política da Terceira Via não conseguiu evitar a
fragmentação das sociedades. Após uma década de governo social-democrata, as
desigualdades sociais continuam a ser o que define a estrutura da sociedade. O
sucesso na educação e as oportunidades de vida continuam, de forma geral, a
depender das bases e núcleos familiares.
A era do neo-liberalismo acabaria sempre em autodestruição. O crash económico
criou um ponto de viragem. Podemos escolher: voltar ao estado anterior das coisas
– o crescimento insustentável, o mundo individualizado e consumista do mercado
livre, níveis elevados de desigualdade e de ansiedade, e a falha no controlo do
perigo das alterações climáticas. Ou podemos definir uma nova visão do progresso
baseado na justiça, sustentabilidade e segurança no qual existe um equilíbrio nas
nossas vidas entre produção e consumo, entre o trabalho e as nossas vidas como
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indivíduos e membros individuais da sociedade. Existe uma alternativa, e tem de
ser construída a um nível Europeu.
3. A BOA SOCIEDADE
Os nossos valores de liberdade, igualdade, solidariedade e sustentabilidade
prometeram um mundo melhor, sem pobreza, exploração e medo. Temos uma
visão de uma boa sociedade e de uma economia mais igualitária, que irá criar um
futuro mais seguro, mais verde e mais justo. Mas para alcançar esta sociedade o
capitalismo terá de ser responsabilizado perante a democracia: e a democracia
precisará de ser renovada e aprofundada para que sirva esta tarefa. A boa
sociedade não pode ser construída de cima para baixo, apenas poderá vir de um
movimento feito pelas pessoas e para as pessoas. Criar a boa sociedade será o
maior desafio do nosso tempo e vai determinar a vida das gerações futuras.
OS NOSSOS VALORES
Um novo modelo de sociedade democrática começa com os nossos valores. É com
base neles que podemos construir a boa sociedade.
Nesta nova era global temos de viver juntos, enquanto indivíduos livres e iguais em
sociedades multiculturais e como cidadãos da Europa. Temos de construir
instituições políticas que criem um sentimento de pertença numa sociedade justa, e
temos de chegar ao resto da humanidade criando formas democráticas de
governação global.
O ideal de um mundo melhor, mais justo e mais aberto, ressoa por entre milhões
de pessoas que procuram novas formas de viverem juntas. É uma esperança
expressa em movimentos sociais locais e globais, vezes sem conta em campanhas,
acções comunitárias, grupos de pressão, e uma multidão informal de indivíduos
envolvidos em questões políticas e solidariedade social. A tarefa da Esquerda
Democrática é a de desenvolver a ideia de partilha de um bem comum através do
argumento, acção política colectiva e campanha entre as pessoas.
A boa sociedade versa a solidariedade e a justiça social. A solidariedade cria
confiança, que, em retorno, fornece os fundamentos da liberdade individual. A
liberdade desenvolve-se a partir da sensação de segurança e de pertença, e da
experimentação de comportamentos de estima e respeito. Estas são as précondições fundamentais para a boa sociedade. Procuramos uma vida de autoinvenção e de auto-preenchimento. Este desejo de preenchimento envolve o direito
de cada um atingir o seu próprio e único caminho como ser humano. Mas não se
trata do egoísmo do capitalismo de mercado, porque disputar este direito nos
outros é fracassar e ser incapaz de viver mediante as suas próprias condições.
A solidariedade expressa a nossa interdependência. Num mundo globalizado a
solidariedade não tem fronteiras.
A noção de autonomia é central num futuro no qual as pessoas têm maiores
possibilidades de controlo nas suas vidas.
A autonomia não é uma licença; transporta consigo as obrigações e restrições de se
viver com os outros. Requer que cada cidadão tenha os seus recursos – dinheiro,
tempo, relações e reconhecimento político – para que eles próprios tenham
hipótese de ter uma boa vida.
Isto significa, ter direito a um trabalho decente, educação e segurança social. O
mercado não pode repartir liberdade com justiça, caso contrário, teria de ser criada
mais uma comunidade política para decidir a distribuição justa dos recursos.
Autonomia individual é o produto de uma política comunitária.
A democracia e a sua renovação são centrais para as políticas da boa sociedade.
O princípio que guia a boa sociedade é a justiça, o núcleo ético de cada um é a
igualdade. Cada individuo é insubstituível e de igual valor. Na boa sociedade, cada
indivíduo tem o direito a ser tratado com respeito, segurança e a ter acesso a uma
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oportunidade de vida, independentemente da sua origem. A discriminação baseada
na classe social, no racismo, homofobia e preconceito contra as mulheres são
passíveis de serem punidas por lei e são veementemente contestadas na cultura,
na educação e nos locais de trabalho.
Construir todos estes valores é ecologicamente sustentável. A boa sociedade faz
parte do planeta e da sua ecologia. Desenvolve formas de florescer dentro das
limitações impostas.
Uma economia justa e sustentável
No centro da boa sociedade encontra-se o indivíduo como um agente produtivo. Só
reorganizando o sistema de produção podemos criar uma sociedade da liberdade e
igualdade. O consenso neo-liberal não produziu a liberdade individual tal como
havia prometido, ao invés criou o modelo de capitalismo em que “tudo é para o
vencedor” que prejudicou a sociedade e, portanto, o indivíduo. Falhou ao criar
mercados livres e auto-regulados.
Precisamos de desenvolver um novo tipo de economia enraizado nos valores e
instituições da boa sociedade. Será uma economia caracterizada pela variedade de
estruturas económicas e formas de propriedade. Assegurar-se-à que os
trabalhadores co-determinam as decisões das suas empresas. Deste pluralismo
económico podemos assegurar que não haverá retorno ao crescimento global
económico desequilibrado que levou a esta crise.
Necessitamos de desenvolvimento ecológico sustentável que vá ao encontro das
necessidades humanas de forma equitativa, por forma a melhorar a qualidade de
vida de todos. As alterações climáticas, o pico do petróleo e a necessidade de
energia e segurança alimentar exigem, em grande escala, transformações
económicas. Chegou a altura de se discutir e implementar um novo modelo de
prosperidade, que pode ser globalizado mas que não conduza ao desastre ecológico.
A qualidade do crescimento, trabalho de valor e progresso tecnológico podem levar
a mais riqueza e a uma melhor qualidade de vida, mas os mercados sozinhos não
conseguem atingir esse objectivo. O futuro exigirá um estado mais activo,
comprometido com um planeamento económico a longo prazo, para a construção
da economia sustentável.
A reforma da economia pode começar com o governo a assumir serviços de
interesse geral – electricidade, água, transportes, correios, bancos e serviços
público – regressando à propriedade pública ou sob o controlo público, tratando-se
da forma mais respeitável, equitativa, e economicamente sustentável de garantir
estes serviços. As novas regras para os mercados têm de ser estabelecidas e
criados incentivos mais fortes para uma economia mais sustentável. O estado do
mercado e dos seus agentes necessitam de ser transformados num estado cívico,
democratizado e mais sensível ao cidadão e aos pequenos negócios. É preciso
equilibrar um centro forte com poder efectivo ao nível local para o desenvolvimento
económico e social. O papel da advocacia nas organizações da sociedade civil e os
sindicatos precisa de ser fortalecido.
A primazia das políticas sobre os mercados financeiros tem de ser retomada. No
sector bancário a pluralidade dos modelos de negócio cada vez mais focalizados no
cliente, tem de ser definida, e isso inclui os bancos comerciais, mutualistas,
regionais e comunitários e sociedades de crédito, todas operando numa variedade
de escalas. Temos de nos certificar que o sector bancário é reestruturado, e que
desenvolve formas responsáveis e transparentes de gestão. Um novo quadro de
regulação e de supervisão definirá o papel e a prática da banca e do sistema
remuneratório dos executivos. Só o governo com a sua autoridade democrática,
alianças globais e receitas dos impostos podem alcançar o nível necessário de
reconstrução.
A crise económica requer novas alianças globais; os países têm de começar a
trabalhar juntos em vez de continuarem a corrida para o topo. Precisamos de
regulação internacional e europeia dos mercados financeiros. As corporações
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transnacionais têm de tornar-se objecto da supervisão democrática através da
introdução da economia democrática global que define direitos de informação,
consulta e co-determinação dos representantes dos trabalhadores. As agências de
rating, que tiveram uma enorme influência na performance da economia, precisam
de reforma e de supervisão pelas autoridades públicas. A liberalização e a
globalização do capital transferiram riqueza das economias pobres para as ricas e
aumentou o risco sistémico de colapso económico mundial. Os controlos de capital,
o encerramento dos paraísos fiscais e a tributação das transacções financeiras são
necessários na ajuda ao desenvolvimento económico e na protecção das economias
vulneráveis.
Uma nova política industrial precisa de traçar as prioridades futuras e as
necessidades da Europa e das suas economias nacionais. A manufactura está em
declínio naquilo que diz respeito ao contributo que dá ao crescimento do PIB. O
emprego industrial está em queda e os salários têm estagnado. Os mercados
internos têm estado em declínio e nalguns países a lacuna foi preenchida pelo
retorno ao crédito hipotecário mais barato. A solução de atalho relativamente ao
crescimento económico está agora encerrada. A essência das estruturas da
indústria têm de ser mantidas e modernizadas, porque asseguram o emprego e
fornecem as bases para o sector dos serviços. Temos dependido do desequilíbrio
global entre o enorme supéravit comercial de certas economias e dos défices de
outras. Isto é insustentável e temos de repensar como regionalmente na Europa e
globalmente podemos ter mais equilíbrio nas relações comerciais.
A política económica tem de garantir uma diversidade de modelos de negócio e
formas de propriedade económica. Não queremos substituir capitalismo de
monopólio pelo monopólio de Estado. Mas queremos que os mercados sejam
regulados para o bem comum e para um nível mais elevado de pluralismo
económico. Os governos, em níveis diferentes, incluindo os Estados locais, devem
ser encorajados a aumentar fundos nos mercados de capitais, a questão das
hipotecas e a captação dos recursos da ligação para os seus próprios projectos
infraestruturais.
Novos mercados verdes e uma indústria de tecnologias renováveis necessitam ser
desenvolvidas, motivadas por uma economia de carbono zero e por uma maior
segurança energética. No curto a médio prazo a solução mais efectiva para
combater as alterações climáticas é consagrar um mercado global de carbono,
baseado num sistema de cap and trade. Entretanto, a eficiência energética deve
estar no centro da resposta à crise económica, sendo a solução mais rápida e veloz,
tanto para a criação de emprego, como para o controle de emissões. É necessário
desenvolver uma Estratégia Verde coordenada pelos governos de toda a Europa. Os
avanços no campo das energias renováveis e a redução dos preços têm o potencial
para substituir as indústrias pesadas baseadas no carbono, incluindo o nuclear.
Para assegurar um aquecimento sustentável, os mercados energéticos e os preços
têm de ser regulados e as companhias energéticas têm de ser tomadas em conta.
O conhecimento económico interessa e temos de focar-nos no investimento em
inovação e na geração de produtos de alto valor acrescentado. Mas o conhecimento
e a cultura relacionados com a actividade económica têm de ser alargados para
além dos limites das suas actuais zonas privilegiadas e as suas exigências não
podem ter prioridade sobre o resto da economia.
O mercado está aquém no que diz respeito a investigação de alta qualidade e
respectivos desenvolvimentos. A organização e transformação do produto e o
reforço na inovação requerem, desde início, financiamentos governamentais
substanciais e fortes mercados de capital devidamente alinhados. O sucesso requer
estabilidade no sistema e também de culturas institucionais assertivas e confiantes
no que diz respeito à aceitação do risco. Tais condições não existem
frequentemente na educação superior. Em vez disso, as universidades dirigidas por
imperativos comerciais e indicadores de performance negligenciam culturas de
convívio nas quais ocorre a inovação e onde as ideias e a comunicação fluem. O
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sistema do ensino superior tem de ser dissociado dos imperativos do mercado e dos
imperativos comercias e tratado como um bem público.
O potencial máximo do sector dos serviços tem de ser desenvolvido, em particular
no campo da educação, da formação e do ensino, na saúde, cuidados e serviços
sociais.
Precisamos de um novo sistema de agricultura, local e global. O investimento tem
de ser feito em sistemas de alimentação orgânica sustentável, no qual a
alimentação é produzida, preparada e consumida localmente e onde a riqueza
criada permaneça nas comunidades locais.
O Bom Trabalho e a segurança social
Temos de trabalhar para uma Europa social na qual as pessoas estão primeiro do
que os lucros e onde a sociedade afirma os seus interesses para além dos
interesses do mercado. Isto significa economias que dão prioridade ao pleno
emprego, salários justos, e direitos de trabalho no mercado que garantam boas
condições e protejam os trabalhadores contra a descriminação e exploração. Que
defendam a protecção social contra a doença, desemprego, pobreza e deficiências,
e bons valores de pensões na velhice. A economia democrática é central para o
projecto da Europa social. Uma Europa social tem de se superar no sentido de
garantir habitação para todos, uma elevada qualidade energética, redes de
transportes, bons serviços de cuidados de saúde, sistemas de educação igualitária,
e qualificação no ensino que prepare os indivíduos tanto para uma boa vida como
para um bom trabalho. Esta agenda é um activo competitivo numa economia
globalizada, e não um obstáculo para o sucesso económico.
Precisamos de lucros e de infra-estruturas sociais que afastem as pessoas da
pobreza e que estimulem a procura. Os sistemas de impostos têm de contribuir
para uma distribuição mais equitativa de rendimento e riqueza. Os baixos salários
não devem pagar impostos. Quem está no topo tem de começar a pagar uma
quota-parte justa e a legislação tem de apertar as lacunas dos impostos e evitar os
esquemas com os impostos.
As políticas sociais que asseguram abordagens preventivas são importantes e
devem ser fortalecidas, mas não podem ser usadas para disfarçar reduções nos
benefícios. A fixação nas responsabilidades pessoais pode criar ansiedade e
insegurança social entre as pessoas mais vulneráveis da sociedade, especialmente
numa recessão. As pessoas precisam de ajuda para viverem as suas vidas de forma
digna, livres da pobreza e da exclusão social. Os benefícios sociais são um direito
de cidadania e devem ajudar as pessoas a gerir as mudanças e as situações
vulneráveis durante a sua vida.
As pensões estão relacionadas com todo o sistema económico e desempenharão
um papel chave nas estratégias de investimento social e na redistribuição da
riqueza. A revolução da longevidade e a falência dos mercados financeiros para
garantirem retornos decentes nos planos de pensões fez da segurança social uma
prioridade económica. Na última década, a substituição dos esquemas de benefícios
garantidos por esquemas de contribuição garantida criaram uma mudança
fundamental da riqueza a favor dos ricos. Transferiram o risco do Estado e dos
negócios para o cidadão individual. Esta tendência tem de ser invertida a favor de
sistemas públicos baseados no esquema “pay-as-you-go” (descontos à medida do
que se ganha) tanto para o sector público como privado.
As políticas do mercado de trabalho enfrentam o desafio da flexibilidade. O
crescimento dos contratos a curto prazo, agências de emprego, subcontratação e o
emprego por conta própria deixaram muitas vezes os trabalhadores com menos
direitos. No emprego tem crescido a baixa qualificação, trabalhos com baixos
salários em más condições e altamente qualificados, salários elevados, mas por
vezes com dificuldades contratuais e com fracas condições de trabalho. O
crescimento na utilização de agências de trabalho temporário está a espalhar estas
condições a outras partes da economia. A regulação pode acabar com os baixos
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salários, com a baixa qualificação e trabalho casual. Sindicatos mais fortes são a
melhor defesa contra a exploração. O trabalho e a qualidade de vida podem ser
melhorados ao aplicar-se um salário que permita viver. Mas temos de garantir que
as condições de trabalho são compatíveis com as responsabilidades. A agenda das
qualificações deve ser alargada e também democratizada e radicalizada para que
possa fornecer o significado não apenas para o “bom trabalho” para também para
uma boa vida.
As novas políticas da democracia
As instituições que no passado deram às pessoas acesso às ideias políticas e
actividades, tais como sindicatos, igrejas e partidos políticos, enfrentam o desafio
do declínio no número de membros que as constituem. Muitas pessoas estão
descontentes com a democracia representativa. Perderam confiança nos políticos e
nos partidos políticos. Vivemos em sociedades onde a maioria está pessimista
acerca do futuro. Isto porque durante 30 anos as nossas democracias mostraram
apenas uma visão da sociedade: governada pelos mercados e pelo lucro. A crise
económica é a crise da democracia mas que permite ao mesmo tempo a
oportunidade da revitalização política.
Apesar da desilusão com os partidos políticos, existem nas nossas sociedades níveis
extraordinários de activismo, políticos, culturais e comunitários. A política tornou-se
mais individualizada e ética, e enraizada numa diversidade de crenças e estilos de
vida. Os velhos estilos colectivos e a monocultura política estão a ser rejeitadas por
alguns. Estes desenvolvimentos estimulam uma procura por novos tipos de
estruturas políticas democráticas e de culturas que estão a restabelecer a ligação
entre as instituições do poder político com movimentos sociais e circunscrições
políticas. O empoderamento comunitário e as campanhas em torno da justiça social
e da sustentabilidade estão a tornar-se mais vigorosos.
O poder tem de começar em baixo e ser delegado para cima. Não podemos criar os
agentes colectivos da mudança social; só as pessoas o podem fazer por si. Mas
podemos fortalecer a democracia e assim criar as condições para a sua emergência
e para a nossa capacidade de construir alianças com eles. Com poder real e uma
política de influências podem desenvolver o ethos da democracia.
Necessitamos de uma nova cultura de liberdade de informação e um acesso mais
acesso aberto aos media. Redes e bases de dados fornecidos trazidos até nós pela
Web fazem crescer a importância na criação de campanhas e responsabilizando o
poder político. Mobilizando a opinião pública. Os partidos políticos permanecem
como uma parte essencial das nossas democracias. Asseguram continuidade
institucional enquanto as redes são muitas vezes passageiras. Há muito a ganhar
com as sinergias entre os dois. Para isto acontecer, os partidos necessitam de
permitir que as suas próprias culturas e organizações sejam abertas e
democratizadas neste processo. Podemos, nas palavras de Willy Brandt, “ousar
mais democracia”. Precisamos de fortalecer as nossas culturas democráticas
introduzindo reformas eleitorais onde são necessárias e fomentando oportunidades
para participação activa e deliberar o processo de decisão também dentro dos
nossos partidos. Esta é uma pré-condição para partidos Social-democratas e
Trabalhistas fortes na Europa. O tempo das comunicações de cima para baixo
acabou. O mesmo é verdade para governos tecnocráticos que falam às pessoas das
necessidades em vez de as persuadir com razões. As pessoas já não acreditam em
impostores e manipuladores de opinião.
A principal tarefa nos anos vindouros será a de criar e consolidar a confiança
política na vida pública. A confiança é a base de toda a acção política e social. É
melhor aprofundada cativando as pessoas para objectivos e decisões comuns, e
não excluindo-as. Atinge-se iniciando um compromisso com o debate aberto e não
procurando evitá-lo. No processo da renovação democrática, os estados nacionais
podem e devem fazer mais, juntos e sozinhos. Mas é a política comunitária da
Europa que deve ser utilizada se se pretender que a crise económica seja um ponto
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de viragem em direcção a um novo futuro e não um retorno às políticas falhadas do
passado. O ideal europeu de um continente de cidadãos seguros onde todos
viveriam livres e completos tanto quanto poderiam em sociedades justas e
sustentáveis está ao nosso alcance. Mas será necessário um salto poderoso de
imaginação e fortes ambições para que isso aconteça.
4. POLITICAS PARA UMA EUROPA MELHOR
Politicas para uma Europa Social
A Europa precisa de uma “Estratégia Pós-Lisboa” baseada no conceito de
“produtividade social”. A produtividade social tem a ver com o crescimento social:
aumentando o valor social e qualidade, considerando os custos sociais e ambientais
dos mercados e desenvolvendo padrões sustentáveis de consumo. O bem-estar dos
cidadãos e da qualidade de vida em geral tem de ser melhorada para além dos
simples valores numéricos e monetários. É necessário redistribuir a riqueza de uma
forma mais equilibrada. Standards de regulação efectiva precisam de ser
introduzidos para garantir a qualidade e acessibilidade dos serviços públicos,
salários justos, boas condições de trabalho, educação gratuita para todos e uma
abordagem humana para a imigração e solidariedade global.
A economia financeira
A nossa estratégia para uma Europa social tem de começar por combater a crise
económica. Trabalhando juntos, estabelecemos as bases para uma maior
cooperação europeia, mais justa e com maior justiça social. Os estados membros
perseguem frequentemente as suas próprias políticas utilizando para isso fundos
comunitários, destinados a medidas também elas comunitárias e não individuais.
Existe a necessidade de criar um movimento coordenado a nível Europeu que
estimule as medidas fiscais. Uma acção consertada de expansão na coordenação
fiscal é muito mais eficaz do que uma tentativa levada a cabo a nível individual.
Numa resposta coordenada a troca do aumento da dívida pelo estimulo efectivo é
tanto melhor para os a UE como um todo do que para qualquer país isoladamente.
Temos de introduzir reformas a nível europeu no que diz respeito á governação
financeira e económica. A regulação dos actores dos mercados financeiros na
Europa não é suficiente.
Uma instituição de supervisão europeia pode impor requisitos de capital adequados,
incrementar transparência no dos actores dos mercados financeiros e facilitar uma
troca de informação eficiente entre as autoridades nacionais de supervisão. Os
mercados financeiros europeus têm de se tornar uma fonte de estabilidade e
desenvolvimento num contexto de uma economia europeia orientada para a
produção. A ênfase colocada no retorno do investimento dos accionistas relega para
segundo plano o investimento de capital em activos, pondo em causa o crescimento
e emprego.
Com esta finalidade, é preciso reformar o Banco Central Europeu e a União
Monetária Europeia. Isto vai melhorar as perspectivas dos Britânicos aderirem ao
Euro. O mandato para o Banco Central Europeu precisa de ser alterado, regido por
decreto de lei por forma a ser possível a aprovação ou rectificação por parte do
conselho e parlamento. Tal como a estabilidade de preço, o mandato deveria
permitir outros objectivos sociais onde são necessários. Estes objectivos incluiriam
a prevenção e redução do desemprego, a estabilidade do sistema financeiro,
apoiadas por outras políticas da UE e de cooperação monetária com poderes
externos.
O orçamento da União Europeia precisa de ser significativamente aumentado e de
ser capaz de redistribuir consideravelmente mais recursos do que actualmente. Ao
lado desta reforma, a Comissão deve ter o direito, quando apoiada pelo Conselho e
o Parlamento de poder gerir os défices.
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O Pacto de Estabilidade e de Crescimento devem ser substituídos por um acordo de
coordenação de políticas orçamentais entre os estados membros. Coordenação e
centralização são aqui duas alternativas; quanto maior e mais confiável for a
coordenação, mais pequeno o orçamento do banco central pode ser – mas entre
eles as duas medidas devem tornar possíveis algum controlo sobre o imposto
agregado e políticas de despesa na EU.
Emprego e segurança social
Diferentes caminhos nacionais constituem uma fonte de força na UE. Atingir uma
Europa Social não significa reforçar um único sistema em todas as nações, mas
acordar num conjunto de benefícios sociais. Um salário mínimo europeu,
correspondendo ao rendimento médio nacional, ajudaria a limitar as diferenças
salariais na Europa e prevenir o “dumping social”. Para concretizar a sua
implementação era necessária uma organização semelhante à Comissão de Baixo
Pagamento Britânico com um mandato na campanha e trabalhando proximamente
com os sindicatos.
Um conjunto de regras do Tribunal Europeu – os casos Laval, Viking e Rueffert –
desregularam os mercados ao modificarem os termos da directiva dos
trabalhadores de 1996 (Workers Directive). É necessária agora uma reforma que
restabeleça o acordo colectivo, o direito dos trabalhadores à greve, e estabelecer a
igualdade para os trabalhadores migratórios e os que estão colocados no espaço
Europa.
A Europa precisa de políticas justas de impostos. A actual competição dos impostos
na Europa está a levar à substituição do ónus dos impostos das empresas para o
rendimento e consumo individual. Esta situação é regressiva e injusta e precisa de
haver uma harmonização das políticas do IRC para salvaguardar as bases
financeiras dos sistemas da segurança social nacional. A médio prazo, a UE deve
ter os seus próprios recursos financeiros, com base em recursos internos gerados
pelo IRC e pelos impostos de transacções financeiras a nível europeu. Os paraísos
fiscais devem ser banidos e punidos legalmente e as mais-valias devem ser
tributadas nos países de origem.
Segurança energética e sustentabilidade
A Europa tem de se tornar, no mundo, a economia mais sustentável
ecologicamente. Se os Estados Unidos estão na corrida a transformarem-se na
economia mais verde do mundo, a Europa tem de fazer parte desta corrida porque
é indiscutível que toda a humanidade ganhará. Precisamos de normas e padrões
verdes a nível europeu, dirigido às unidades industriais que imponham objectivos
mais duros no que diz respeito à emissão de gases que por sua vez deverão
incentivar a captura e armazenamento de carbono. Um alvo eficaz para a geração
de electricidade, que é semelhante à proposta para os carros na UE, dificultaria a
um governo permitir a construção de estações de carvão sem nenhuma forma
tecnológica de captura de carbono associada.
Equilibrando a rede a um nível europeu reduziria a procura do carvão e melhoraria
a segurança energética ao reduzir a dependência no petróleo e gás estrangeiro.
Proporcionaria cortes significativos nas emissões de carbono e a longo prazo
diminuiria também os custos do combustível. Os actuais esquemas bilaterais que
têm sido negociados precisam de ser alargados na Europa.
Justiça Global Social
Uma Europa social tem de trabalhar para uma justiça comercial global. A UE
continua a perseguir uma agenda comercial agressiva e livre. Está actualmente a
negociar um Acordo de Parceria Económica com países africanos, das Caraíbas e do
Pacífico que constituem um sério risco ao desenvolvimento dos países envolvidos. A
última estratégia do comércio na EU, “Europa Global”, está a tentar forçar dezenas
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de países para um acordo extremo de comércio livre e virado para os lucros do
grande negócio. Precisamos de uma revisão a uma grande escala da politica de
comércio da UE e uma nova estratégia que coloque os direitos das pessoas pobres
e marginalizadas no seu centro. A política do comércio precisa de ser mais
democrática e responsável, e incluir uma maior partilha de informação e
participação real pela sociedade civil.
Democracia europeia
Para fortalecer a democracia europeia na economia devemos usar o potencial de
introduzir comités de supervisão através de Empresas Públicas Europeias (SEs)
para os que os accionistas, para além dos conselhos de administração, possam codeterminar o controlo da gestão. A UE precisa de construir uma Europa com uma
cultura cívica mais alargada, que se compromete a votar e a suportar as suas
instituições democráticas e sujeitá-las ao escrutínio. A UE necessita de despertar o
debate público antes de tomar as suas maiores decisões. Para responder à opinião
pública, o Parlamento Europeu, que é directamente eleito pelas pessoas, precisa de
ter o direito a iniciar a legislação e eleger o Presidente da Comissão.
5. CONVITE AO DEBATE
Este documento enuncia os princípios da boa sociedade. Mas o projecto da boa
sociedade tem de ser desenvolvido pela própria sociedade, através do debate e da
acção. Convidamos, desta forma, a sociedade civil, os movimentos sociais, centrais
sindicais e membros dos nossos partidos e todos aqueles, em todas as outras
nações europeias a discutir e desenvolver as ideias expostas neste documento. O
nosso convite ao debate é extensível a todos os que querem uma sociedade mais
justa, sustentável e uma Europa democrática.
Este é só o começo.
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