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NOTA INFORMATIVA del CES (Consell Econòmic i Social) de les Illes Balears sobre el
“FÒRUM PER UNA NOVA ESTRATÈGIA INDUSTRIAL PER A LA UE”
El passat 4 de desembre es va celebrar a Brussel·les, a la seu del Consell Econòmic i Social
Europeu, el “Fòrum per una nova estratègia industrial per a la UE”, on el President del CES de
les Illes Balears, va ser invitat a participar-hi per a poder presentar una ponència sobre l’estudi
de prospectiva H2030 de les Illes Balears, que el CES ha realitzat per encàrrec del Govern de les
Illes Balears.
Aquest Fòrum ha comptat amb el suport i la participació de Luca Jahier, President del CES
europeu, Stefano Palmieri, President de la Comissió d’Economia del CES europeu, Gonçalo
Lobo, conseller del CES europeu i president del grup d’estudi sobre “Política Industrial europea
H2030”, Mihai Ivascu, conseller del CES europeu i Vicepresident de l’Observatori del Mercat
Únic i director executiu de la Cambra de Comerç i Indústria de Romania, de Patricia Toia
membre del Parlament Europeu i comissionada per definir el paper que el Parlament Europeu
pot jugar en la definició de la nova estratègia europea per a la innovació i la indústria, i de Bert
Kuby, cap del secretariat de l’ECON del Comitè Europeu de les Regions. Igualment ha comptat
amb representants de l’alt staff de la Comissió Europea, com Nickos Pantalos i Lorena Ionita de
la DG GROW, d’un bon nombre de participants del mon acadèmic de les Universitats de
Brescia, Perugia, Roma, Jena, West of Scotland, Szeged, Catòlica de Piacenza, Insubria, Milan,
Florència, Tessalònica, i d’Instituts de recerca com la Fundació di Vittorio o l’Institut
d’Economia de Zagreb, així com de la participació de Vincenzo Colla, Vicesecretari General de
la CGIL.
El tema central del debat va ser donar una visió alternativa a l’actual política econòmica i
industrial de la UE, a partir d’una visió alternativa al mainstream, de tal manera que
l’elaboració de les principals polítiques econòmiques, laborals, socials, mediambientals i de
governança ja no poden deixar de comptar necessàriament amb la participació activa dels
agents socials i de la societat civil organitzada en la defensa dels seus legítims interessos que
es concreten a les diferents escales territorials que conformen la UE: els Estats, les regions i les
xarxes de ciutats (des de les grans megalòpolis fins a les xarxes de ciutats mitjanes i petites que
estructuren els territoris fora de les grans àrees metropolitanes europees).
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Aquest és un replantejament radical a l’actual forma d’elaborar la política econòmica europea
basada en una aproximació molt jacobina i centralista, defensada des del mainstream
econòmic, per part de les grans institucions europees: Comissió, BCE i Consell Europeu dels
caps d’Estat, on la visió més territorial queda arraconada al Parlament o a organismes més
afins a la defensa dels interessos de la societat civil que actua en la defensa legítima dels seus
interessos territorials: Comitè de les Regions o el propi Consell Econòmic i Social Europeu.
Per tant, la UE està atrapada en una veritable paradoxa: per avançar només ho pot fer
reforçant els mecanismes que permetin implementar una veritable política europea enfront
dels grans reptes que suposa una globalització creixent dominada pels dos grans blocs
dominants: EUA i la Xina que no es volen doblegar a una governança global més democràtica,
que contempli els interessos i la defensa dels actius productius de cada territori i de les seves
necessàries interconnexions regionals, nacionals i internacionals que dotin de coherència
productiva a tot l’entramat econòmic, laboral, social, mediambiental i de governança i que
asseguri la sostenibilitat al llarg del temps del benestar de les poblacions arrelades als seus
respectius territoris, és a dir, una governança bottom-up alineada amb els 17 objectius ODS de
Nacions Unides.
En aquest sentit la ponència presentada pel President del CES de les Illes Balears ha sigut
valorada com un bon exemple de bones pràctiques per a la nova governança basada en les
actituds proactives de les societats civils organitzades i arrelades a les seves realitats regionals.
Per a més informació vegeu:
https://www.academia.edu/40471103/_A_New_European_Industrial_Strategy_oriented_to_t
he_citizens_and_the_territory_for_a_reform_towards_postneoliberal_economic_policies_4th_December_2019_Forum_in_partnership_with_the_EESC_B
ruxelles_organised_by_Group_Growth_Investments_and_Territory_
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