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PARLAMENTO PEDE RÁPIDA
MOBILIZAÇÃO DO FUNDO
DE SOLIDARIEDADE EUROPEU
Os deputados socialistas portugueses Capoulas
Santos, Paulo Casaca e Fausto Correia estiveram
esta semana profundamente envolvidos na
elaboração e discussão de uma moção que foi
aprovada por larga maioria no plenário de
Estrasburgo, na qual o Parlamento Europeu pede à
Comissão Europeia para mobilizar rapidamente o
Fundo de Solidariedade para ajudar os países
devastados pelos fogos e pelas inundações que se
verificaram este Verão.
Na resolução comum, cujo processo foi liderado pelos
deputados portugueses no seio do Grupo Socialista
e que teve como negociador Capoulas Santos, foram
contempladas praticamente todas as propostas
apresentadas pelos eleitos do PS. Entre aquelas que
merecem destaque, referência para o pedido à
Comissão para “que desbloqueie rapidamente os
fundos necessários quando os Estados-membros
interessados apresentarem os seus pedidos de
auxílio”. Já durante a votação em plenário, Capoulas
Santos viu aprovada uma alteração oral que apresentou à resolução
no sentido de ser criado um corpo europeu de protecção civil,
tendo especialmente em conta as vulnerabilidades transfronteiriças.
Ao intervir no plenário em nome do Grupo Parlamentar dos
Socialistas Europeus, Paulo Casaca sublinhou a necessidade do
Fundo de Solidariedade da União Europeia, existente para acudir
a catástrofes naturais, possa apoiar, por exemplo, a compra de
aviões para combater incêndios e fornecer auxílio de emergência
aos agricultores.
Com efeito, O Parlamento pede à Comissão para incluir como
despesa elegível nos instrumentos financeiros apropriados “a
possibilidade de co-financiamento de equipamentos tecnológicos
para prevenir e combater os incêndios de floresta, incluindo meios
aéreos”.
O deputado alertou para a necessidade dos decisores europeus
tomarem como prioridade a consideração da globalidade dos
problemas colocados pela grave situação de seca e de
implementarem políticas florestais integradas mais em consonância

com as características climatéricas da Península Ibérica.
Por sua vez, Fausto Correia, que considerou que a luta contra as
calamidades deve ser uma prioridade da União Europeia, afirmou
ser necessário e urgente  minorar os prejuízos de toda a ordem,
decorrentes dos incêndios e da seca em Portugal. “Os cidadãos
portugueses aguardam – confiantes – um significativo gesto de
apoio dos restantes cidadãos europeus, gesto a materializar pelas
instituições comunitárias. Assim – e só assim – teremos mais e
melhor Europa”, afirmou o deputado, que lembrou a dimensão
que atingiu em Portugal a catástrofe provocada pelos incêndios.
O Parlamento Europeu defende a adopção pelos Estados-membros
de investimentos a longo prazo em políticas de prevenção de
catástrofes naturais e que a Comissão Europeia colabore com as
autoridades nacionais no apoio às populações afectadas, na
minimização do impacto ambiental provocado pelas calamidades,
na concessão de ajudas para restabelecer a produção nas zonas
afectadas e na criação de medidas que compensem as perdas de
trabalho e de rendimentos das populações afectadas.

SILÊNCIO PELAS VÍTIMAS DAS CATÁSTROFES
“Em Portugal, Espanha e França a seca alimenta fogos que já
custaram a vida a várias dezenas de pessoas, entre as quais valentes
bombeiros e pilotos que participam na luta sem quartel contra as
chamas”, afirmou o presidente do Parlamento Europeu, Josep
Borrel, antes do início da discussão de uma resolução comum
sobre as catástrofes naturais, que foi aprovada por larga maioria e
que teve o Grupo Socialista e os deputados portugueses como
principais impulsionadores.
O Presidente do Parlamento Europeu abriu a sessão plenária de 5
de Setembro com um minuto de silêncio pelas vítimas das catástrofes
naturais deste Verão, particularmente dos incêndios e das

inundações. Mas também o terrorismo e os acidentes de aviação
mereceram uma atenção muito especial do Parlamento Europeu,
que manifestou a sua solidariedade para com as pessoas e os
países afectados.
“Cada vez que houve uma catástrofe ouviu-se a nossa voz. Hoje
associamo-nos todos à dor das famílias das vítimas”, disse.
Além dos incêndios, o Verão ficou também marcado pelas inundações
que causaram milhares de vítimas e de desalojados na Áustria,
Alemanha, Bulgária e Roménia. Mereceram também menção
especial os dramas causados pelo atentado terrorista em Londres e
as consequências do furacão Katrina, no Sul dos Estados Unidos.

Os deputados portugueses e o Grupo Socialista foram os principais impulsionadores de uma
resolução do PE para apoiar as vítimas das catástrofes deste Verão

A actividade de um deputado europeu está sujeita a
normas, regulamentos e muita burocracia. Há rotinas,
mas raramente há monotonia. Todos os meses, cada
semana tem a sua vocação pré-estabelecida: semana de
trabalho das Comissões especializadas; semana de
reuniões do grupo político (no nosso caso, o PSE); semana
das sessões plenárias em Estrasburgo; semana das mini-
sessões plenárias em Bruxelas, etc. Os dias sempre
muito preenchidos com solicitações de todo o tipo e
algumas sobreposições. Nem sempre é possível conciliar
tudo. Às vezes, somos de tal modo assediados com
convites para debates e conferências, pedidos de
audiência e mensagens de diferente teor que se torna
difícil distinguir o essencial do acessório.
Aquela ideia peregrina de que os deputados têm uma
“rica vida” (alguns terão, qual excepção que confirma a
regra) não se aplica aos socialistas portugueses. Pelo
menos, no sentido de vida folgada. É verdade que, em
Portugal, quase não há eco do que aqui se faz, mas isso
é outra história. A invisibilidade mediática parece fazer
parte da condição de deputado europeu. A falta de interesse
da comunicação social pelo trabalho parlamentar contribui
para afastar, ainda mais, os cidadãos dos seus eleitos e
do próprio projecto europeu. Este suplemento pretende
ser um pequeno contributo para obviar o manto de silêncio
com que nos pretendem esconder.
Na pluralidade de responsabilidades, funções e tarefas, a
vida de um deputado europeu desdobra-se e diversifica-
se. Os desafios podem vir inesperados. Um convite para
chefiar uma missão de observação das eleições na
Etiópia, como aconteceu com a deputada Ana Gomes.
Representar o PE na II Conferência Mundial de
Presidentes de Parlamentos (de mais de 120 países),
que decorreu nas instalações das Nações Unidas em
Nova Iorque, foi o que fez, recentemente, o Vice-
Presidente Manuel dos Santos. Presidir a delegações
internacionais é uma outra vertente da actividade
parlamentar. Por exemplo, o deputado Paulo Casaca
preside à delegação do PE junto da Assembleia
Parlamentar da NATO. Ou ainda, como aconteceu comigo
esta semana, ser convidada pela Direcção-Geral de
Tradução da Comissão Europeia para fazer uma
Conferência sobre “Política da Língua”. Estes exemplos
são apenas uma pequena amostra da diversidade de
solicitações que chegam aos deputados.
*Presidente da Delegação Portuguesa no PE
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PAULO CASACA

APROVADO RELATÓRIO SOBRE REGISTO
DAS ACTIVIDADES DE PESCA
O Parlamento Europeu aprovou o relatório do
deputado Paulo Casaca sobre o registo e transmissão
electrónica de dados sobre as actividades de pesca
e os sistemas de teledetecção. A iniciativa visa
melhorar a qualidade dos dados e a eficácia da gestão
dos recursos marinhos.
Esta proposta de Regulamento refere-se à utilização
da tecnologia para melhorar a gestão e o controlo
das actividades de pesca e para promover a
exploração racional dos recursos haliêuticos através
da transmissão exacta e atempada das informações
sobre as actividades de pesca, nomeadamente as
quantidades de capturas a bordo, as espécies, o
tempo de pesca e a zona em que foram efectuadas
as capturas.
O Parlamento Europeu deu o seu apoio à iniciativa
da Comissão Europeia, alertando, no entanto, para
certos aspectos que devem ser tidos em conta, como
as dificuldades técnicas, os custos inerentes e a
aceitação por parte dos pescadores. Neste sentido,
o Parlamento propôs que seja concedida uma ajuda
financeira aos pescadores e às autoridades nacionais,
a fim de facilitar a compra e a instalação de
equipamento e obtenção de uma formação específica.
O relatório de Paulo Casaca sugere também que, ao introduzir o
novo sistema, a União deve seguir uma abordagem polivalente, a
fim de aumentar a eficácia deste projecto e tirar partido de todas as
possibilidades oferecidas pelo sistema. Estes progressos técnicos
poderiam, por exemplo, ser úteis no âmbito da luta contra a poluição,
o tráfico de droga e o comércio ilícito, tendo em vista a realização
dos objectivos em matéria de ambiente e segurança.
Quanto à entrada em vigor do Regulamento, o Parlamento Europeu
defende o seu adiamento para além de 1 de Janeiro de 2006, ao
contrário do que pretende a Comissão. Porém, o Parlamento

considera que a implementação do sistema precisa de, pelo menos,
três anos e depois de serem analisados os resultados dos projectos-
piloto, para então se poder avaliar o sistema no seu conjunto. Daí
que os deputados tenham proposto que o Regulamento entre em
vigor apenas em 1 de Janeiro de 2008.
Refira-se que a Comissão de Pescas já nomeou Paulo Casaca
responsável pela elaboração de um segundo relatório relativo à
contribuição financeira da Comunidade para os programas de
controlo da pesca dos Estados-membros, nomeadamente a
inspecção no mar por navios e aeronaves de patrulha e o
investimento em redes de tecnologia e informação.

EVITAR A DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES
NO ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE
Evitar a discriminação das mulheres no acesso a alguns cuidados
de saúde específicos é fundamental para minorar o sofrimento
e até a morte, considerou a deputada Edite Estrela, ao intervir
na sessão plenária de Estrasburgo no debate de um relatório
sobre as dificuldades que existem no acesso a certos serviços
de saúde.
“Não podemos consentir que milhares de mulheres continuem
a morrer por recurso ao aborto clandestino, que milhares de
jovens sofram as consequências da gravidez precoce por falta
de apoio adequado”, disse.
A deputada considerou, por isso, fundamental que todos os
Estados-membros garantam o acesso à saúde sexual e
reprodutiva e ao planeamento familiar, “para que haja menos
mulheres em sofrimento e se evitem algumas mortes”.

UNIÃO EUROPEIA VAI MELHORAR
MEDICAMENTOS PARA CRIANÇAS
A União Europeia vai passar a produzir medicamentos pediátricos
que se aproximem mais das características e do metabolismo das
crianças, em detrimento dos que se utilizam actualmente, que
basicamente são uma adaptação dos consumidos pelos adultos,
com redução da dosagem.
O relatório com esta proposta para alteração do Regulamento e
Directivas Comunitárias sobre o uso de medicamentos pediátricos
foi aprovado por larga maioria na última sessão plenária de
Estrasburgo. Abre-se assim o caminho para que sejam tomadas
medidas para incentivar o desenvolvimento de medicamentos

específicos para o tratamento de crianças, garantir que eles sejam
objecto de uma investigação de alta qualidade e especificamente
autorizados para administração a crianças.
Entre as principais medidas defendidas pelo Parlamento Europeu
está a prorrogação por mais seis meses do período de patentes
para incentivar os testes em medicamentos pediátricos, a criação
de um programa europeu específico para a investigação sobre
medicamentos para crianças e a criação do Comité Pediátrico,
para acompanhar e se pronunciar sobre cada um dos dossiês em
causa.

Edite Estrela denuncia a “discriminação em matéria de
diagnóstico, de tratamento e de afectação de recursos em
relação a doenças ditas femininas, como a fibromialgia, o cancro
da mama e do útero, a osteoporose e outras”.
A deputada chamou a atenção para uma realidade que ainda
se vive em muitos países da União, “onde algo tão básico como
o rastreio do cancro da mama para mulheres em idade de risco
ainda não é gratuito nem regular”, sobretudo quando está
provado que o diagnóstico precoce pode reduzir em cerca de
35 por cento a mortalidade que está associada àquela doença.
Por consequência, Edite Estrela considera urgente que o
Conselho e a Comissão assumam as suas responsabilidades
nestes domínios e façam algo mais a nível europeu, não obstante
a política de saúde ser da competência dos Estados-membros.

Regresso às Aulas
A escola continua a ser o lugar onde se
procuram muitas respostas para as mais
diversas questões.
E, por muito que se procurem escamotear
nestes assuntos os aspectos inerentes às
escolhas políticas, a realidade é que as
escolhas políticas fazem a diferença.
Apostar na qualidade do ensino-
aprendizagem, apostar na colocação de
recursos humanos onde fazem falta,
apostar na formação contínua ou
especialização de professores e
educadores, desenvolver a escola pública
e permitir-lhe uma pertinente articulação
com entidades locais, autárquicas, associativas e outras são sempre
opções políticas.
Não podemos por um lado defender que temos anos de atraso
acumulados em questões de Educação, Formação e Qualificação,
e por outro rejeitar as oportunidades que nos são dadas para progredir.
O regresso às aulas é sempre motivo para voltar a colocar – e bem
– grandes questões que nos alertam para a ligação estreita existente
entre desenvolvimento educacional e desenvolvimento sócio-cultural
e económico de um país.
Nesse momento entram em campo os diferentes agentes/actores
sociais envolvidos no processo educativo: professores, pais, alunos,
sindicatos e tutelas ministeriais, entre outros, procurando,
geralmente, pôr em realce a responsabilidade do(s) outro(s). Isto
sucedendo pela Europa fora, não detemos – nós Portugueses – a
exclusividade do “sacudir a água do capote”… Senão vejamos, no
Reino Unido aos directores das escolas públicas que evidenciaram
resultados negativos é dado um ano para melhorar esses mesmos
resultados. Caso as notas não melhorem ou fecha a escola ou se
despede o director (queixando-se estes de não haver uma análise
contextualizada de todos os factores que confluem para resultados
negativos). Subsequentemente, são os professores cujos alunos
não obtêm sucesso escolar que são penalizados pelo sistema
educativo. Os pais ganham, a partir deste ano escolar, o direito de
se queixar directamente à inspecção.
Alguns pedagogos ingleses questionam, por outro lado, esta
modalidade de actuação sobre o sistema escolar, já que algumas
escolas/professores se irão esforçar por preparar os seus alunos
em função dos testes ou exames a que vão ser sujeitos, em vez de
promoverem o desenvolvimento de competências e aquisição de
saberes.
Em França, por exemplo, o enfoque coloca-se nas medidas
propostas pelo Governo, visando o assegurar das aulas a alunos
cujos professores faltem inesperadamente até 15 dias. Faltas essas
compensadas pelos professores da escola. Medida contestada
pelas associações sindicais, mas aplaudidas pelos pais das crianças
e jovens. Por outro lado, procura-se organizar o currículo de forma
a proporcionar aos alunos durante o período de escolaridade
obrigatória um tronco comum de saberes e competências.
Em Espanha, conforme as Regiões Autónomas, procura-se oferecer
manuais gratuitos ao primeiro ciclo, ou desenvolver uma modalidade
conducente à aquisição de quatro línguas até ao final do ensino
secundário… entre outras medidas.
E em Portugal…
Tivemos para já um arranque de ano escolar regular. A colocação
de professores tende a normalizar-se. As escolas/agrupamentos
começam a articular com as autarquias no desenvolvimento de
projectos educativos no que concerne quer à oferta de aulas de
Inglês no 3º e 4º anos, oferta de refeições, ocupação de tempos
livros, no contexto do Primeiro Ciclo do Ensino Básico (1º ciclo
EB). As escolas organizam-se para que os alunos não fiquem sem
acompanhamento docente, quando algum professor falta
inesperadamente por um tempo curto. O horário escolar procura
adaptar-se ao tempo das famílias. E os diagnósticos recolhidos no
tocante às dificuldades evidenciadas em determinadas matérias
pelos nossos jovens (através de estudos internacionais como o
PISA) começam a ser levados em consideração já que a partir de
Setembro 2005 a formação dos professores, em exercício de funções,
no 1º ciclo EB, será reforçada no que respeita à matemática.
Programas como o Ciência Viva reactivados com grande
dinamismo, professores cuja distribuição horária é harmonizada em
função das necessidades dos alunos, revisão das modalidades de
formação contínua nas áreas em que os resultados escolares dos
alunos são negativos, alargamentos do tempo e das ofertas da
escola em articulação com as necessidades das famílias, promoção
de uma maior articulação entre educação e formação e educação
ao longo da vida constituem um rol de temáticas a desenvolver e
acompanhar, com rigor, seriedade e responsabilidade – de todos.
E, já agora que o ano lectivo se inicia, votos de muito sucesso para
os nossos alunos. Afinal, se não for por eles…

*Membro da Comissão dos Assuntos europeus

Cristina Granada*
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Visto de Bruxelas

CAPOULAS SANTOS*

Os incêndios e a
solidariedade europeia

Não pude ficar emocionalmente
indiferente às manifestações de apoio
e de solidariedade que me foram
transmitidas, no recomeço dos
trabalhos do Parlamento Europeu, por
muitos deputados de diversos países e
partidos políticos, a propósito dos
incêndios florestais em Portugal.
A consternação causada pelos incêndios,
no nosso e noutros países, e pelas
inundações na Europa Central, levou a
que a sessão plenária de Estrasburgo
tivesse sido iniciada com um simbólico

minuto de silêncio em memória das vítimas destas tragédias.
A solidariedade europeia não pode porém reduzir-se a gestos
de cortesia ou a actos simbólicos, por mais comoventes que
sejam.
Foi por isso que, por iniciativa dos socialistas portugueses, o
PSE apresentou um Projecto de Resolução visando apresentar
à Comissão Europeia propostas concretas e sugestões para
apoiar os Estados-membros afectados pelos trágicos
acontecimentos deste Verão de 2005.
Tive a oportunidade de conduzir a negociação, em nome do
PSE, com os demais partidos representados no Parlamento
Europeu, tendo em vista a apresentação e votação conjunta
de uma Resolução
Após duras negociações, em particular com o PPE, que
inicialmente se opôs vivamente a várias questões cruciais para
Portugal, foi possível lograr consenso em torno de cerca de
duas dezenas de propostas, nas quais ficaram incluídas as que
mais nos interessavam, de que destaco:
- A imediata reformulação do “Fundo de Solidariedade

Europeu” no sentido de o tornar apto a responder a
calamidades como a “seca” ou os “incêndios florestais”, o
que actualmente não sucede por o mesmo ter sido criado,
em 2002, a pensar exclusivamente nas inundações que
nesse ano ocorreram na Alemanha;

- A criação de um “Corpo de Protecção Civil Europeu”, pronto
a actuar em situações de catástrofe em qualquer Estado
Membro da União Europeia;

- A futura comparticipação da União Europeia nas despesas
a suportar pelos Estados-membros com a aquisição de
equipamentos para combater os fogos, em especial meios
aéreos.

A Resolução foi votada no passado dia 8 de Setembro, no
Plenário de Estrasburgo, e mereceu apoio praticamente
unânime. Num universo de mais de 500 eurodeputados
presentes, apenas “meia dúzia” se abstiveram.
No caso português, impõe-se pôr fim à negligência e falta de
civismo de muitos cidadãos, identificar e punir severamente os
incendiários, dispor de um dispositivo eficaz de prevenção e de
combate aos incêndios e ordenar a floresta. São tarefas
gigantescas que exigem cooperação de todos e vontade política
continuada, já que, algumas delas, como o ordenamento
florestal, não são exequíveis nem sequer no espaço temporal
de uma ou duas gerações.
Os deputados europeus deram um bom exemplo.
 Desejo que, em Portugal, as próximas chuvas de Outono, por
que tanto ansiamos, refresquem os ânimos e predisponham
também os responsáveis políticos da oposição, para o consenso
nacional necessário para reduzir, progressiva e tão rapidamente
quanto possível, às suas dimensões mínimas uma tragédia,
com a qual somos anualmente confrontados, e que,
infelizmente, não será possível erradicar completamente nos
anos mais próximos.

* Membro das comissões de Agricultura, Pescas e do Ambiente e Saúde Pública

PROGRAMA PROGRESS

DEPUTADOS QUEREM MAIS VERBAS
PARA EMPREGO E SOLIDARIEDADE
O Parlamento Europeu quer aumentar a dotação do
programa PROGRESS de 628,8 milhões de euros
para 854,2 milhões de euros para o período 2007-
2013. O relatório que contém esta proposta, da
autoria da socialista alemã Karin Jöns, foi aprovado
na última sessão plenária de Estrasburgo.
O PROGRESS é o novo programa comunitário para
o emprego e a solidariedade social, integrando os
quatro programas que dão actualmente
cumprimento à agenda de política social e um
conjunto de rubricas orçamentais relacionadas com
condições de trabalho.
Os deputados do Parlamento Europeu concordam
com a fusão dos programas de acção específicos
num programa comum, desde que isso permita uma
poupança real nas despesas, se evitem sobreposições
e possa ser alcançada uma maior clareza e
transparência nas técnicas de administração.
As alterações aprovadas pelos deputados à proposta
da Comissão dizem essencialmente respeito ao quadro financeiro,
ao género, ao reforço do papel do Parlamento Europeu no
acompanhamento e na execução do programa e à participação
dos parceiros sociais e das organizações não governamentais.
O relatório considera que aquele programa contribuirá de modo
decisivo, no quadro da Estratégia de Lisboa, para a realização dos
objectivos da Agenda de Política Social e congratula-se com as
propostas da Comissão Europeia. Não obstante, propõe um
conjunto de aditamentos de forma a melhorar a eficácia e
percepção dos objectivos e das medidas que constam do programa.
Assim, considera que o princípio da integração da perspectiva do
género deve ser tomado em conta em todos os eixos e medidas
dos programas e propõe que a percentagem mínima de dotação
destinada a esta vertente suba de 8 para 12 por cento.

Defende também que a criação de redes e a aprendizagem mútua
e a identificação e divulgação de boas práticas devem ser promovidas
a nível transnacional, nacional e regional.
Igualmente fundamentais são as abordagens novas e inovadoras,
a exemplo daquilo que existe nas Iniciativas Comunitárias,
designadamente no Programa EQUAL. Finalmente, considera que
deve ser dada mais importância a uma maior divulgação dos
resultados obtidos nos eixos e medidas, para proporcionar de forma
mais eficaz os estímulos pretendidos aos executores dos projectos.
O Parlamento Europeu defende ainda que a vertente protecção e
inclusão social seja objecto de um aumento da percentagem mínima
de dotação que lhe está destinada de 28 para 30 por cento, já que
será alargado aos sectores das pensões de reforma, cuidados de
saúde e de longa duração.

JAMILA MADEIRA

APROVADO PARECER QUE AUMENTA
DOTAÇÕES PARA POLÍTICAS SOCIAIS
O parecer da deputada Jamila Madeira sobre a vertente social do
Orçamento da União Europeia para 2006, que contempla um
aumento significativo a vários programas comunitários, foi adoptado
por larga maioria na Comissão do Emprego e Assuntos Sociais.
O aumento das verbas destina-se ao Fundo Social Europeu, à
iniciativa Ano Europeu para a Mobilidade dos Trabalhadores, aos
programas EQUAL e Leonardo da Vinci, Rede EURES e outras
acções para combater e prevenir a exclusão social.
Para Jamila Madeira, a União Europeia deve munir-se dos meios
financeiros necessários para cumprir os seus objectivos em matéria
social, considerando, por isso, “absolutamente necessário aumentar
as dotações inicialmente previstas pela Comissão e pelo Conselho”.

A deputada propôs um aumento de 22,9 milhões de euros para os
três objectivos do Fundo Social Europeu, dos quais 13 milhões
para o objectivo 1, que financia as acções para o desenvolvimento
e ajustamento estrutural das regiões mais pobres.
Para o Programa EQUAL, que promover a igualdade e a inclusão
social de grupos mais desfavorecidos, foi aprovado um acréscimo
de 12,6 milhões de euros e para o Programa Leonardo da Vinci
(aprendizagem ao longo da vida), 15 milhões de euros. A rede
EURES e a luta contra a exclusão social obtiveram acréscimos de
2 milhões e 1,2 milhões de euros, respectivamente.
A Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu irá agora
pronunciar-se sobre estas propostas.
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Eurosíntese UNIÃO EUROPEIA QUER LUGAR PERMANENTE
NO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU
A União Europeia quer passar a ter
um lugar permanente no Conselho
de Segurança das Nações Unidas,
afirmou o deputado Manuel dos
Santos na sua qualidade de vice-
presidente do Parlamento Europeu,
na Segunda Conferência Mundial dos
Presidentes de Parlamentos, que
decorreu nas Nações Unidas, em
Nova Yorque e contou com a
presença de personalidade de mais
de 120 países.
Tomando como pano de fundo o
modelo democrático da União
Europeia, Manuel dos Santos
abordou a questão da reforma das
Nações Unidas, agora em discussão
a propósito da reunião de alto nível
que se realizou nos passados dias 14
a 19, considerando fundamental não
só que as instituições estejam
adaptadas às suas tarefas específicas,
como também que tenham
credibilidade e as suas decisões sejam
consideradas legítimas.
“Partilhamos a ideia de que a actual
composição do Conselho de Segurança já não reflecte a situação
internacional e reconhecemos a necessidade dos países em
desenvolvimento estarem também representados”, disse o
deputado, acrescentando, em nome do Parlamento Europeu, a
exigência da União passar também a ser membro permanente do
Conselho de Segurança, embora reconhecendo que as condições
políticas e legais não estão, por enquanto, todas preenchidas.
Considerou, no entanto, que a proposta que está sobre a mesa de
atribuir lugares adicionais para a Europa é aceitável, frisando que

os membros designados deverão
ficar sob mandato da União Europeia.
Quanto à Assembleia Geral das
Nações Unidas, o Parlamento
Europeu defende que os seus
métodos sejam reformados e os laços
com a sociedade civil revitalizados,
designadamente através do reforço
da informação, participação e
controlo da Assembleia Geral.
Concorda, por isso, que a União
Interparlamentar e as Nações Unidas
estabeleçam uma parceria
estratégica, tal como consta da
declaração final.
O Parlamento Europeu aproveitou
também para dizer que não é apenas
às Nações Unidas que se exigem
reformas. Também a Organização
Mundial do Comércio e o G8 carecem
delas, como forma de ultrapassar o
défice democrático nas relações
internacionais.
Relativamente à OMC, o deputado
lembrou a última declaração
adoptada em Bruxelas, segundo a

qual deve haver “um profundo empenho na promoção de um
comércio livre e equitativo que beneficie todos, que acelere o
desenvolvimento duradouro e que reduza a pobreza”.
O Parlamento Europeu apoia as propostas do Secretário-Geral
das Nações Unidas, Koffi Annan, constantes do seu relatório “In
larger freedom: towards development, security and human rigths
for all”, e sublinha que a segurança não pode ser considerada
independentemente do desenvolvimento económico e social,
respeito pelos Direitos Humanos e protecção do ambiente.

APERFEIÇOAR A DIRECTIVA REACH
Criar condições para que a indústria química mantenha a sua
actividade em solo europeu e clarificar questões relacionadas entre
a compatibilidade da Directiva REACH com as regras da Organi-
zação Mundial do Comércio, foram alguns dos assuntos alvo de
propostas de alteração apresentadas e aceites nas respectivas
comissões parlamentares pela deputada Elisa Ferreira. Segundo
a deputada, os consensos que foram alcançados são muitos impor-
tantes no âmbito do comércio externo europeu já que, inclusi-
vamente, há o risco da legislação proposta pela União Europeia vir
a desencadear deslocalização de empresas daquele sector. As
propostas de alteração da deputada incidiram ainda sobre questões
como a repartição das responsabilidades entre a Agência criada
para implementar a Directiva e as autoridades nacionais nesta
área e as consequências negativas que a legislação poderá ter
para as PME.

POUCO APOIO PARA MOBILIDADE DE TRABALHADORES
A insuficiência de verbas destinadas à mobilidade dos trabalhadores
e o desenvolvimento do mercado único de trabalho foram
fortemente criticadas pela deputada Jamila Madeira no debate no
plenário de Estrasburgo sobre o orçamento da União Europeia
para 2006. A deputada considerou a proposta de orçamento
“desequilibrada, designadamente quanto à revisão intercalar da
Estratégia de Lisboa e às verbas indicadas para a sua
implementação”. Entre os exemplos apontados pela deputada
está a proposta do Conselho da União Europeia de reduzir em
cerca de dois milhões de euros os montantes previstos para o
projecto-piloto do ano Europeu da Mobilidade dos Trabalhadores
e as “modestas” dotações afectas ao Eures, programa para
desenvolver o mercado de trabalho único europeu.

NOVAS PERSPECTIVAS PARA O TURISMO
O deputado Emanuel Jardim Fernandes votou favoravelmente o
relatório do Parlamento Europeu sobre as novas perspectivas e
desafios para um turismo europeu sustentável, tendo defendido
uma maior integração entre as acções dos Estados-membros e da
União Europeia e a criação de infraestruturas conjuntas de
coordenação.  O deputado considerou que entre os factores que
revelam a importância do relatório está o contributo do turismo para
o crescimento económico e para o potencial de desenvolvimento
que proporciona às regiões com dificuldades económicas, como é o
caso da Madeira e das ultraperiferias. Durante a discussão do relatório
na Comissão dos Transportes e Turismo, Emanuel Jardim
Fernandes apresentou um conjunto de propostas de alteração que
foram adoptadas, no sentido de reconhecer a importância do turismo
não só em termos de criação de emprego, mas também de expansão
das tecnologias de informação e comunicação.

DMINUIÇÃO DO ESFORÇO DE PESCA
Na sequência da conclusão do novo acordo de pescas entre a
União e Marrocos, qual será a intensidade da diminuição do esforço
de pescas nas chamadas águas ocidentais, designadamente na
Zona Económica Exclusiva dos Açores, pretende saber o deputado
Paulo Casaca numa pergunta dirigida à Comissão Europeia. O
deputado quer também saber se o esforço de diminuição de
pesca vai ou não abranger todos os Estados-membros. Paulo
Casaca lembrou na sua pergunta o aumento desmesurado da
pesca em águas açorianas após o fim do último acordo entre a
União e Marrocos.

POLÍTICA DA LÍNGUA
“A política da Língua e outras dificuldades do português”, foi o
tema de uma palestra que a deputada Edite Estrela, presidente
da Delegação Socialista Portuguesa, proferiu na semana passada,
em Bruxelas, perante um público maioritariamente composto pelo
corpo de tradutores e intérpretes lusófonos que trabalham nas
instituições europeias. A iniciativa foi organizada pela Unidade
Portuguesa da Direcção-Geral de Tradução da Comissão Europeia
e foi transmitida por vídeoconferência.

DEPUTADOS AVALIAM RECONSTRUÇÃO APÓS TSUNAMI
Mais de seis meses depois da ocorrência do Tsunami que vitimou
milhares de pessoas na Sul da Ásia, a deputada Ana Gomes
integrou uma missão do Parlamento Europeu que se deslocou, no
passado mês de Julho, a Aceh, na Indonésia. A missão da
delegação parlamentar destinou-se a avaliar a eficácia da ajuda
internacional disponibilizada para a reconstrução, para a qual a
União Europeia tem contribuído significativamente.

UTILIZAÇÃO DE ARMAS ESPACIAIS
DISCUTIDA VIA INTERNET

PRÉMIO SOUSA FRANCO ENTREGUE
PARA INCENTIVAR INVESTIGAÇÃO SOBRE EUROPA
A cerimónia de entrega do prémio “Professor Sousa Franco”
vai realizar-se pela primeira vez no próxima dia 23, sexta-
feira, nas instalações da Faculdade de Direito da Universidade
Católica. O prémio foi instituído pela Delegação Socialista
Portuguesa no Parlamento Europeu e visa incentivar e premiar
a investigação sobre o processo de integração europeia e
divulgar o Direito comunitário.
O prémio será atribuído em duas categorias distintas,
“formação” e “investigação”, com uma componente monetária
de, respectivamente, 2500 euros e 5000 euros. O Prémio

Professor António Sousa Franco conta com a  colaboração
das faculdades de Direito da Universidade de Lisboa e da
Universidade Católica e da Livraria Almedina, que publicará
as obras premiadas.
O júri do concurso, escolhido por Matilde Sousa Franco, é
constituído pelos professores Marcelo Rebelo de Sousa e Maria
João Estorninho e por Guilherme de Oliveira Martins.
A cerimónia de entrega do prémio contará com a presença
dos deputados socialistas portugueses no Parlamento Europeu
e de destacadas personalidades do meio académico.

Representantes de parlamentos de dez países e peritos em
estratégia espacial participaram numa audição sobre a utilização
de armas no espaço que foi transmitida via internet para permitir a
participação de jornalistas e cidadãos de todo o mundo. O encontro,
que foi o primeiro deste género organizado pelo e-Parliament,
teve lugar em Washington e teve a participação da deputada Ana
Gomes, vice-presidente da Sub-Comissão de Segurança e Defesa
do Parlamento Europeu.
A audição centrou o debate na utilização de armas espaciais,
possibilidade que está em análise pela Força Aérea dos Estados
Unidos e que tem levantado muita controvérsia.
Os defensores desta possibilidade consideram que estas armas
são essenciais para proteger os satélites. Os críticos alegam que
essas armas poderiam também ser utilizadas ofensivamente e vir

a desencadear uma nova corrida aos armamentos espaciais.
Participaram especialistas de várias áreas e com pontos de vista
diversos em representação do Parlamento Europeu, Estados
Unidos, Brasil, Austrália, México, Dinamarca, Noruega, Japão,
Gana, Itália, Grã-Bretanha.
Esta audição on-line foi a primeira de várias que estão previstas
sobre diferentes temas.
Por outro lado, Ana Gomes reuniu em Nova Iorque com a Secretária
de Estado Adjunta para África da Administração Bush para
consultas sobre o processo eleitoral na Etiópia e também com o
responsável da ONU que acompanha a situação no país.
Ana Gomes é chefe de Missão de Observação Eleitoral da União
Europeia na Etiópia e apresentará nas próximas semanas o
respectivo Relatório Final de Missão.

O deputado Manuel dos Santos participou, na sede da ONU na
Segunda Conferência Mundial dos Presidentes de Parlamentos


