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SOCIALISTAS QUEREM EMPENHO
DE BARROSO PARA READAPTAR
FUNDO DE SOLIDARIEDADE
Os deputados do PS no Parlamento
Europeu pediram o empenho pessoal do
Presidente da Comissão Europeia, Durão
Barroso, bem como de todo o seu
executivo, para que o Regulamento do
Fundo de Solidariedade da União
Europeia, que actualmente se encontra
em fase de revisão, “passe a contemplar,
no futuro, as situações de seca anormais
e a elegibilidade de apoios directos a
particulares, incluindo agricultores,  de
forma a poder ser ainda aplicado aos
Estados-membros mais afectados por este
tipo de crises”, como aconteceu com
Portugal.
Numa carta enviada ao Presidente da
Comissão e ao colégio de Comissários,
os socialistas portugueses consideram que
a situação de seca e os incêndios a ela
associados vivida desde o início do ano em praticamente todo o território
nacional veio, uma vez mais, evidenciar a necessidade de se tornar
operacional o princípio disposto nos Tratados da União Europeia, segundo
o qual “sempre que um Estado-membro se encontre em dificuldades
devidas a ocorrências excepcionais que não possa controlar, o Conselho
pode, sob certas condições, conceder ajuda financeira. Caso essas
graves dificuldades sejam devidas a calamidades naturais, o Conselho
deliberará por maioria qualificada (artigo 100º)”.
Os deputados lembraram que, perante as graves inundações registadas
no Centro da Europa no Verão de 2002, a Comissão Europeia propôs e
as instituições europeias aprovaram em tempo recorde o Fundo de

Solidariedade da União Europeia, que
actuou então de forma retroactiva sobre
as situações de calamidade descritas.
“A prática tem mostrado, contudo, que esse
instrumento, pensado para flagelos
naturais muito localizados no tempo e com
impacto fundamentalmente nas
infraestruturas, não se adequa bem a
fenómenos como a seca e os incêndios,
que se prolongam por vários anos e cujos
efeitos negativos não se resumem às
infraestruturas, abrangendo também o
ambiente e a actividade económica, com
particular ênfase no mundo rural”.
Foi exactamente por isso que parte da
verba concedida pela União Europeia a
Portugal em 2003 teve de ser devolvida
aos cofres comunitários, “dada a
regulamentação vigente dificultar a sua

plena e eficaz utilização”. Daí a necessidade de novas regras que permitam
dar resposta a estes novos problemas.
“Enquanto deputados europeus, temo-nos empenhado, em diversas
circunstâncias e por diversas formas, em contribuir para o encontro de
soluções satisfatórias, como o atestam as resoluções do PE aprovadas
por unanimidade ou por esmagadora maioria em Abril e Setembro
deste ano”, refere a carta.
Neste contexto, os socialistas portugueses consideram que cabe agora
à Comissão Europeia contribuir com soluções legais eficazes que
permitam, a breve trecho, ajudar a minorar as graves consequências da
seca e dos incêndios dos últimos anos.

RESERVAS NA LIBERALIZAÇÃO
DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Liberalizar o transporte ferroviário sim, mas tendo em conta
algumas reservas. Foi esta a posição, no plenário de
Estrasburgo, do deputado Emanuel Jardim Fernandes que,
não obstante ter defendido um verdadeiro mercado interno
naquele domínio, manifestou reservas quanto à
possibilidade da liberalização ocorrer já em 2008 para os
caminhos-de-ferro internacionais, incluindo a cabotagem,
e em 2012 para os nacionais.
Apesar de estar consciente de que a liberalização do
transporte internacional pode contribuir para a revitalização
do transporte ferroviário na União Europeia, considera que
deve ser levada em atenção a situação em alguns Estados-
membros, como Portugal.
“Em resultado de um processo em parte precipitado e pouco
harmonioso, alguns Estados-membros, como Portugal,
poderão sofrer sérios problemas, uma vez que certas
infraestruturas especializadas – como as ligações de alta
velocidade – ainda estão por concretizar e por definir o seu
modelo de gestão

CAPOULAS RELATOR
PARA OS INCÊNDIOS

O deputado Capoulas Santos foi nomeado
relator da Comissão da Agricultura do
Parlamento Europeu para a questão dos
incêndios e das inundações que afectaram
vários países europeus no último Verão.
A escolha ocorre na sequência da Resolução aprovada na sessão plenária
de Setembro em Estrasburgo, no âmbito da qual o Parlamento Europeu
determinou a elaboração de um relatório de iniciativa sobre esta matéria.
O Parlamento Europeu decidiu também realizar uma visita oficial aos
principais locais atingidos pelos incêndios em Portugal e em Espanha,
iniciativa que ocorrerá até ao final deste ano e que contará com a
participação dos deputados socialistas portugueses.
Refira-se que o Parlamento Europeu reclamou, entre outras coisas, várias
medidas para minorar os efeitos daquelas catástrofes, como a adaptação
urgente das regras do Fundo de Solidariedade a situações como seca e
fogos florestais e a possibilidade da Comissão Europeia incluir como
despesa elegível nos instrumentos financeiros apropriados o co-
financiamento de equipamentos destinados à prevenção e ao combate
aos incêndios.

REFORMAR
É O LEMA

Todos reconhecem a necessidade de fazer reformas na
Europa e em cada um dos Estados-Membros. Em
abstracto, todos estão de acordo: é preciso mudar o modelo
social e económico europeu. Mas, quando se pretende
passar da teoria à prática, as divergências acentuam-se.
Nenhum responsável europeu defende a sustentabilidade
de um modelo social que lança no desemprego vinte
milhões de pessoas. Num Mundo globalizado, uma
economia, cujo crescimento corresponde a metade do
norte-americano e a um quarto do crescimento da China e
da Índia, não tem grande futuro e não poderá cumprir as
metas da Estratégia de Lisboa. O diagnóstico é consensual,
mas o mesmo não acontece com as medidas a adoptar e
o caminho a seguir. Como se tem visto (na Europa, na
Alemanha ou em Portugal), as pessoas concordam com
as reformas … para os outros, mas, quando lhes tocam
num qualquer privilégio, reagem violentamente.
Gordon Brown, o muito poderoso Ministro das Finanças
do Reino Unido (que, neste semestre, detém a Presidência
do Conselho da União Europeia) já veio defender “reformas
profundas nos mercados laboral e de capitais, no comércio
e nas políticas macroeconómicas, para que se possa
estimular e acelerar o crescimento europeu”. A menos de
dois meses da cimeira da OMC (em Hong Kong), o “recado”
britânico fez soar vários alarmes. Acabar com “o
proteccionismo comercial”, “abolir os subsídios às
exportações e reduzir as tarifas alfandegárias”, proteger
menos a agricultura e investir mais na qualificação
profissional e na modernização empresarial, não são
propostas pacíficas.
Acresce que, como lembra Gordon, “a competição já não
é apenas baseada em baixas qualificações, baixa tecnologia
e baixos salários”. Até os chamados países BRIC (Brasil,
Rússia, Índia e China) já estão a competir com os países
mais desenvolvidos em alta tecnologia e produtos de valor
acrescentado. Ameaça para uns (a deslocalização de
empresas é um facto), oportunidade para outros (são
muitos milhões de consumidores), esta nova realidade
obriga a União Europeia a mudar radicalmente as suas
políticas. O grande desafio (e grande incógnita) é ser capaz
de compatibilizar competitividade e coesão social.
Como ninguém tem a receita milagrosa que permita salvar
o Estado social e, em simultâneo, garantir o crescimento
económico, o pleno emprego e a competitividade
empresarial, o debate vai continuar com muita polémica e
alguma demagogia.
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DEPUTADOS DEFENDEM POLÍTICAS
DE REFORÇO DA COESÃO TERRITORIAL
A defesa de políticas que
reforcem a coesão territorial e o
desenvolvimento das regiões, foi
o tema central das intervenções
dos deputados Jamila Madeira,
Capoulas Santos, Emanuel
Jardim Fernandes e Paulo
Casaca, que participaram no
debate no plenário de Estras-
burgo sobre o desenvolvimento
regional na União Europeia.
Mostrando-se preocupada com
o efeito estatístico no volume de
fundos no próximo Quadro
Comunitário de Apoio e com os
indicadores que são conside-
rados para que as regiões
possam ser elegíveis para
financiamento comunitário,
Jamila Madeira, membro da
Comissão de Desenvolvimento
Regional, defendeu a necessidade de apostar num  modelo de
desenvolvimento sustentado que tenha em conta não só as
disparidades entre Estados-membros, mas também das regiões
de um mesmo país.
Nesse sentido, considerou que se deveria adicionar ao indicador
clássico do PIB para elegibilidade dos fundos outros indicadores,
como a actividade em investigação e inovação, o nível de educação
e formação, a diversificação da produtividade e a taxa de
desemprego.
Segundo a deputada, a utilização de um indicador determinado a
nível nacional não traduz o índice de desenvolvimento e as
necessidades regionais com eficácia. “Pretende-se assim – disse a
deputada – dar corpo aos objectivos da Estratégia de Lisboa sem
cairmos no erro de alcançar a eficiência e a competitividade
promovendo uma Europa de desiguais”.
Jamila Madeira chamou também a atenção para a questão do
“phasing out” de certas regiões (que saem do Objectivo 1) que,
com o alargamento, passaram a ser estatisticamente mais ricas,
apesar da sua situação económica real não ter melhorado.
“É um problema real que atinge regiões como o Algarve, que além
de ser uma das mais periféricas em termos continentais europeus,
possui ainda profundas disparidades internas e está rodeada de
regiões de Objectivo 1 por todos os lados”, disse.
Considerou, por isso, que o Algarve, como as outras regiões que
estão nesta situação (19), carecem de uma solução equilibrada,
que as mantenha elegíveis enquanto os problemas estruturais se
verificarem, de forma a promover um  desenvolvimento mais

equilibrado das regiões europeias.
Capoulas Santos, por sua vez, na qualidade de relator do parecer
da Comissão de Agricultura sobre o estabelecimento de uma
parceria reforçada para as Regiões Ultraperiféricas, defendeu que
as alterações que apresentou à proposta da Comissão Europeia
deveriam ser levadas em consideração, de forma a serem
colmatadas algumas lacunas existentes no que respeita às
produções de banana, açúcar, leite, frutas e legumes. “Uma boa
estratégia precisa também dos instrumentos adequados à sua
concretização”, defendeu, lamentando as incertezas quanto a alguns
financiamentos previstos para regiões como os Açores e a Madeira
no próximo Quadro Comunitário de Apoio.
Emanuel Jardim Fernandes, não obstante apoiar a proposta da
Comissão, apresentou reservas em relação a alguns dos seus
pontos, como a insuficiência das acções e dos meios financeiros
previstos para a execução das novas políticas e a utilização em
exclusivo dos critérios do PIB e da população para a elegibilidade
das Regiões Ultraperiféricas e para a repartição do orçamento do
programa de compensação de constrangimentos específicos das
ultraperiferias. O deputado apelou, por isso, ao reforço das
dotações orçamentais previstas e a um tratamento verdadeiramente
diferenciado no que respeita às condições de acesso das Regiões
Ultraperiféricas aos Fundos Estruturais.
Por fim, o deputado Paulo Casaca criticou as mais recentes
propostas da Comissão Europeia, designadamente a intenção de
proibir as expedições de açúcar do arquipélago, o que poderia
levar “à total paralisia económica dos Açores”.

QUESTIONADO RELANÇAMENTO DA INDÚSTRIA TÊXTIL
“Em que estado concreto se encontram as iniciativas destinadas
a facilitar a reconversão e a acelerar o relançamento da
competitividade das regiões têxteis europeias, propostas pelo
Grupo de Alto Nível Têxtil da Comissão”, é uma das perguntas
feita à Comissão Europeia por Elisa Ferreira e subscrita pelos
restantes deputados socialistas portugueses.
Esta pergunta dirigida à Comissão tem por fim obter
esclarecimentos sobre a situação do sector têxtil e do calçado e
pressionar a Comissão a agir em sectores que se encontram
sob forte pressão da concorrência internacional, particularmente
da chinesa.
Elisa Ferreira e os deputados da Delegação Portuguesa
pretendem saber que planos concretos tem a Comissão para
que a abertura dos mercados europeus seja, de facto,
acompanhada pelo cumprimento internacional de regras mínimas
nas áreas dos Direitos Humanos, ambientais e laborais e também
até que ponto é que as medidas previstas para estes sectores
poderão ser afectadas pela aprovação das próximas perspectivas
financeiras.
A deputada referiu a possibilidade de estarem em preparação
novas medidas “anti-dumping” para o sector do calçado, cuja
divulgação atempada exigiu, por considerar fundamental para

permitir um mínimo de planificação
estratégica aos empresários
europeus, sejam eles importadores
ou produtores.
Por outro lado, aludiu à recente
Cimeira de Negócios UE-China,
participada e co-financiada pela
Comissão Europeia e que envolveu
a presença de uma forte delegação
de empresários que fizeram
contactos com entidades oficiais e
empresários chineses. Por isso, a
deputada pretende também saber

qual foi o critério de selecção das empresas europeias que
integraram a delegação e quais as empresas portuguesas que
estiveram presentes.
Recentemente, no plenário de Estrasburgo, Elisa Ferreira dirigiu
duras críticas à Comissão Europeia pela sua “incapacidade” para
garantir o cumprimento dos acordos internacionais que
subscreveu na área do têxtil e pela ausência de estratégias que
revelou em momentos críticos para a sobrevivência dos produtores
europeus.

Há crise com o
tratado constitucional?
A “crise” ou espectro  da “crise”  tem
sido frequentemente a ignição ou o
motor de impulsos importantes na
construção europeia. Isto é assim
desde o Acto Único Europeu, assinado
no Luxemburgo em 1986. Nestes
últimos meses a palavra crise tem sido
uma das mais utilizadas pelos media,
pelos opinion makers, pelos políticos
de vários quadrantes, pela população
em geral. A União Europeia é dada
por muitos como estando em crise, tal
como estaria em crise a ideia europeia,
o tratado constitucional europeu, as instituições europeias, a
economia europeia, os estados-membros, etc.
Talvez exageremos quando vislumbramos a crise em todo
o lado.
A questão que se coloca é se não estamos a assistir novamente
à tentação de alguns líderes europeus de justificar alguns
avanços da construção europeia simplesmente agitando a ideia
de que se assim não for a UE mergulhará numa crise profunda
e até se pode dissolver. Se essa for o âmago da estratégia de
aprovação de um tratado constitucional na UE, isso será
profundamente errado e até contraproducente, podendo
contribuir para afastar irremediavelmente os cidadãos das
instituições europeias. O tratado constitucional não pode ser
adoptado pela UE apenas porque se quer evitar uma crise.
Sobre o tratado constitucional, passados alguns meses após
os referendos de França e da Holanda, está a chegar o
momento em que é possível fazer uma análise fria daquilo
que o vitimou e do modo como as suas deficiências podem
ser superadas.
Sobre o referendo francês disse-se que os motivos principais
do “não” tiveram origem no debate de política interna
francesa: o desencanto com o Governo, o desemprego, a
crise do modelo social, etc. Isso pode ser verdade. Mas será
só uma meia verdade: faltará acrescentar que as questões
de política interna só puderam predominar no debate sobre
o tratado constitucional, porque este em si não encerrava
qualquer ideia forte e mobilizadora que pudesse reduzir o
debate de política interna a uma posição subalterna. No
referendo sobre o tratado constitucional os franceses
debateram a política interna e votaram “não” a essa política
interna porque o debate sobre aquele tratado não lhes
oferecia nenhum motivo suficientemente atraente de
discussão. O tratado constitucional  é, na sua configuração
final, um ser quase totalmente incompreensível para a opinião
pública europeia, mesmo a mais informada.
O tratado constitucional foi, além disso, vítima de um erro
estratégico fundamental sobre o estado de evolução desta
mesma opinião pública europeia. O autores do tratado
constitucional não entenderam que neste momento a opinião
pública europeia deseja sobretudo uma consolidação do status
quo já existente (e talvez algum avanço nas matérias da
segurança e da política externa) e não um aprofundamento
sensível. Ora, apesar de o tratado constitucional ser em boa
medida simplesmente uma tentativa de sistematização e
consolidação do acquis, os promotores do Tratado designaram-
no impropriamente de Constituição para a Europa  e deixaram
que  ele aparecesse em alguns círculos como uma precipitada
etapa no caminho de uma federação europeia.
Os meses ocorridos desde os “nãos” que inviabilizaram a sua
ratificação por Estados-membros fundadores permitem ver
com alguma tranquilidade que não parece possível salvar
este tratado constitucional, mas também permitem que se
desdramatize essa circunstância. O facto de não haver
ratificação deste Tratado não configura qualquer crise
fundamental da União Europeia. Esta continua a ter,
manifestamente, instrumentos para prosseguir e para se
consolidar, como o demonstrou, apesar de tudo, a abertura
das negociações com a Turquia.
Aliás, a não ratificação deste projecto de tratado pode até
abrir uma janela de oportunidade para resolver melhor alguns
problemas que ele suscitava ou não resolvia (sobre a
participação dos parlamentos nacionais na construção
europeia, por exemplo) e até para dar novos passos na sua
simplificação. Os cidadãos europeus agradecerão certamente
que os seus líderes consigam negociar um tratado
constitucional que, sem pretensões de aprofundamentos da
construção europeia que vão além do consenso europeu,
seja mais amigável, mais familiar, mais compreensível.
*Membro da Comissão dos Assuntos Europeus

Vitalino Canas*
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EUROPA PRECISA DE MEDIDAS URGENTES
PARA MELHORAR INDICADORES DE GÉNERO
A União Europeia deve
implementar urgentemente
medidas em prol do emprego, da
qualidade do trabalho feminino e
da inclusão social das mulheres,
para que a perspectiva do género
seja sistematicamente tida em
consideração na concretização
dos objectivos da Estratégia de
Lisboa, defende a deputada Edite
Estrela, vice-presidente da
Comissão dos Direitos da Mulher,
no seu relatório “O futuro da
Estratégia de Lisboa na
perspectiva do género”, que será
votado na respectiva Comissão
Parlamentar no próximo dia 23
de Outubro.
O relatório tem como objectivo
principal avaliar a implementação
dos objectivos da “Agenda de
Lisboa”, dado que, passados quatro anos após o seu lançamento,
continuam a existir muitas disparidades entre mulheres e homens
em domínios como o emprego, as remunerações, a educação e a
formação ao longo da vida.
Edite Estrela defende veementemente que a colaboração
naqueles domínios não se fique apenas pelos governos nacionais,
para não amputar o sucesso dos objectivos da Estratégia de
Lisboa no âmbito da igualdade de género. “É necessário,
doravante, a participação das administrações nacionais, locais,
das empresas, dos parceiros sociais e da sociedade civil em todo
este processo”, afirma.
A deputada considera fundamental que os Estados-membros
inscrevam na sua agenda política “como prioridades absolutas”,
a redução da diferença de remunerações entre mulheres e
homens (15 por cento em média em 2003), bem como medidas
concretas a favor da conciliação entre a vida profissional, familiar
e privada, nomeadamente a promoção de estruturas de guarda
de crianças e de outras pessoas dependentes, de boa qualidade

e a preços acessíveis.
No seu relatório, Edite Estrela pede ainda uma atenção especial
para a situação das mulheres idosas, cuja taxa de desemprego
continua a manter-se elevada, solicitando aos países da União
Europeia que tomem em consideração esta realidade nos seus
planos de acção nacionais”.
A deputada convida também os Estados-membros a tomarem
“medidas eficazes em prol dos homens”, tais como a promoção
de sistemas adequados de licenças parentais e a organização de
campanhas de sensibilização, com o objectivo de levar os homens
a fazerem um investimento maior na esfera familiar.
Ao intervir na apresentação final das suas propostas, Edite Estrela
lembrou a oportunidade do seu relatório, dado que os Estados-
membros tinham até 15 de Outubro para apresentar os seus
planos nacionais para a Estratégia de Lisboa.
O relatório “O futuro da Estratégia de Lisboa na perspectiva do
género” deverá ser discutido e aprovado em sessão plenária no
próximo mês de Dezembro.

FRACASSO DA POLÍTICA PARA ÁFRICA
Os recentes acontecimentos com imigrantes em Ceuta e Melilla
demonstram que a prática europeia para África está a fracassar,
sendo por isso fundamental uma estratégia para aquela região,
declarou a deputada Ana Gomes num debate sobre África, realizado
no plenário de Bruxelas.
Para a deputada, o problema não é apenas espanhol-marroquino,
nem pode ser tratado unicamente sob o ângulo do controlo da
imigração ilegal, na medida em que é “um problema de toda a União
e questiona a nossa credibilidade em matéria de Direitos Humanos”.
“Ceuta, Melilla e Lampedusa questionam a segurança em África e
a nossa também. Os migrantes e refugiados fogem porque

desesperam! Desesperam também pela inacção da Europa”, disse
a deputada, acrescentando que “é desse desespero e raiva que se
alimentam as hostes do terrorismo internacional, cujos recrutas
conseguem penetrar na Europa, por mais que se aumente os
muros nas suas fronteiras”.
Para Ana Gomes, torna-se fundamental, assim, que a União
Europeia se dote de uma estratégia que redobre a eficácia da
nossa política de desenvolvimento, “fazendo-nos cumprir os
objectivos da Declaração do Milénio, o que implica também dar-lhe
expressão adequada no orçamento da União Europeia e uma
melhor articulação com os Estados-membros.

1. O processo visando a integração
futura da Turquia na União Europeia
deu um importante passo, no princípio
deste mês de Outubro. Haverá agora
uma década de grande trabalho,
durante a qual será preciso apoiar a
modernização da sociedade, bem
como uma profunda democratização
das instituições turcas. E é também
neste quadro que o problema de
Chipre tem de ser resolvido, com a

contribuição decisiva da maioria cipriota-grega e da
minoria cipriota-turca.

2. Como a minoria turco-cipriota aceitou o plano Koffi Annan
para Chipre e a maioria da comunidade cipriota-grega o
rejeitou, parece imprescindível que a União Europeia
proponha ou apoie um novo Plano, cujas linhas
estratégicas deverão ter o apoio da Turquia, da Grécia
e de Estados europeus com peso internacional, para
além dos três grupos mais fortes do Parlamento Europeu,
populares-democratas, liberais e socialistas, que são aliás
os mais influentes na Comissão e nos Governos da
generalidade dos Estados-membros da União.

3. O actual Governo turco, moderadamente islâmico,
precisa da meta da adesão a médio prazo como uma
referência e uma alavanca para o próprio processo de
modernização. O simples início formal das negociações
influenciou uma significativa subida das empresas turcas
na bolsa. Mas é necessário, entretanto, obter ganhos
decisivos no domínio da liberdade de expressão. E a
recente autorização de um Congresso na Turquia sobre
a questão arménia, apesar das dificuldades levantadas
pela área judicial, é relevante.

4. Como é muito importante a garantia efectiva dos direitos
das mulheres turcas, sujeitas frequentemente a tratos
violentos, absolutamente inaceitáveis, que se estribam em
tradições que não são fáceis de erradicar. A convergência
da actuação das mulheres turcas, dos meios judiciais, do
Governo e da Administração turca tem que se processar
de forma empenhada neste domínio.

5. O longo caminho para a Europa passa também pelo
desenvolvimento económico, área onde a União
Europeia pode ajudar, embora com limitados recursos,
e passa pela extensão rápida do acordo aduaneiro aos
Estados-membros da União, incluindo obviamente a
República de Chipre.

6. A vontade europeia passa também pela geopolítica. O
papel da Turquia no relacionamento com as repúblicas
da Ásia Central, várias delas turcofónas, e com diversos
Estados árabes do Médio Oriente dá à República Turca
um papel único no diálogo euro-asiático e entre as duas
margens do Mediterrâneo.

7. A questão dos direitos políticos e da expressão livre e
autónoma das populações ganhará em ser resolvida no
duplo contexto da perspectiva da adesão da Turquia à
União Europeia e do bom relacionamento da República
Turca com vários Estados do médio-oriente, nalguns
dos quais há significativas minorias curdas.

8. A integração futura da Turquia na União poderá ser um
passo decisivo para a paz, o desenvolvimento e a segurança
da Europa, da Ásia e de toda a área mediterrânica.

* Membro da Delegação do PE para as Relações UE-Turquia

JOEL HASSE FERREIRA*

A União
e a Turquia



Nº 12 | Outubro 2005 | 4

Eurosíntese
DEFESA DOS NOSSOS VINHOS
O acordo recentemente alcançado entre a União Europeia e os
Estados Unidos é decepcionante, afirmou o deputado Capoulas
Santos no plenário de Estrasburgo, que se pronunciava sobre o
resultado da primeira ronda de negociações para o reforço da
protecção das denominações de origem europeia, como por
exemplo, o “Porto” e o “Madeira”. Na sua opinião, não pode haver
pragmatismo negocial que ponha em causa a consagração de
regras mínimas de protecção das nossas denominações de origem
e das indicações geográficas e semigenéricas. O deputado
manifestou a esperança que nas próximas negociações seja
possível obter o reconhecimento de outras garantias mais
importantes para os vitivinicultores da União.

RELATOR PARA AS PME
O deputado Joel Hasse Ferreira foi nomeado relator do Grupo
Socialista no Parlamento Europeu para a avaliação das medidas
tomadas na União Europeia e nos Estados-membros ao nível do
apoio às PME. O Quinto Relatório Anual de Implementação da
Carta Europeia das Pequenas Empresas”, elaborado pela
Comissão Europeia, constituirá a base de trabalho do deputado,
que irá assim verificar os principais desenvolvimentos registados
nesta área entre 2003 e 2004, identificar os pontos fortes e debili-
dades existentes e ainda  apresentar recomendações para acções
futuras de apoio às PME e manter os esforços entretanto desen-
volvidos neste domínio para a realização da Estratégia de Lisboa.

DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA
A resposta da União Europeia ao impacto provocado pela subida
dos preços do petróleo deverá passar pela definição de uma
verdadeira estratégia global europeia para a energia, com políticas
e medidas que promovam a poupança, a eficiência energética e o
abastecimento sustentável, considerou o deputado Manuel dos
Santos. O deputado considera, por exemplo, que o BCE deveria
adaptar a sua política monetária ao momento presente,
procurando compensar entraves ou minimizar os efeitos nefastos
sobre os custos, designadamente o aumento da inflação. O
deputado considera também fundamental a aposta nas energias
alternativas e não descarta o recurso à energia nuclear.

OBSERVAÇÃO DAS ELEIÇÕES NA ETIÓPIA
Na qualidade de chefe de Missão de Observação da União Europeia
para as recentes eleições na Etiópia, a deputada Ana Gomes
efectuou encontros em Nova Iorque com vários responsáveis do
Governo dos Estados Unidos, como a Secretária de Estado Adjunta
para África, Jendaya Frazer. A deputada encontrou-se também
com o Secretário-Geral Adjunto da ONU para África, Tuliamen
Kalomoh e com a equipa do secretariado das Nações Unidas que
segue as eleições na Etiópia. A deputada apresentará em breve o
relatório final da Missão de Observação que liderou. Ainda em
Nova Iorque, Ana Gomes participou num programa de contactos
de deputados de vários países (entre os quais Vitalino Canas) no
quadro do Comité da “Dimensão Civil de Segurança” da
Assembleia Parlamentar da NATO.

RESPOSTA AO TRÁFICO DE MENORES
 “A prevenção do tráfico de menores, a protecção das vítimas e a
eficácia na perseguição e sanção dos traficantes, constituem os
três principais compromissos que a Comissão Europeia assumiu
no âmbito do tráfico de menores e violência contra crianças”,
afirmou o comissário Franco Frattini, em resposta a uma pergunta
da deputada Edite Estrela. Perante a existência de lacunas nas
legislações nacionais sobre o tráfico de menores e a utilização de
crianças em rituais de sacrifícios humanos no Reino Unido, a
deputada quis saber que iniciativas a Comissão poderia tomar
para pôr fim àqueles crimes. Só em Inglaterra há cerca de 1,2
milhões de crianças vítimas de tráfico. O Comissário referiu ainda
um conjunto de propostas já adoptadas ou em vias de adopção
para combater aqueles flagelos.

PROÍBIDO ARRASTO DE FUNDO
Os ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia aprovaram
um novo Regulamento que proíbe as artes de arrasto de fundo e
das redes de emalhar de fundo em determinadas áreas do Oceano
Atlântico, incluindo os Açores. Para o deputado Paulo Casaca, a
aprovação deste Regulamento foi “uma vitória muito importante
para todos os que se têm batido por uma pesca sustentável na
Zona Económica Exclusiva dos Açores. Não obstante, o deputado
manifestou a sua preocupação com “o aumento desmesurado”
do esforço de pesca sobre espécies como o espadarte e a tintureira,
esta associada à morte colateral de centenas de tartarugas.

TURQUIA INICIA NEGOCIAÇÕES
PARA ADESÃO À UNIÃO EUROPEIA

Depois de 42 anos de espera, a Turquia iniciou finalmente e
formalmente o processo de negociação de adesão à União Europeia.
Embora sendo um bom princípio, não significa que o processo culmine
com sucesso, que poderá demorar 10, 15 ou mais anos. Tudo
depende da evolução dos dossiês da negociação e da própria Turquia,
que terá de cumprir um conjunto de critérios políticos, económicos e
administrativos (Critérios de Copenhaga) e uma série de outras
exigências para poder tornar-se membro de pleno direito da União
Europeia.
Poucos dias antes do acordo formal dos ministros dos Negócios
Estrangeiros da União Europeia que daria início ao processo de
negociação para a adesão, decidido no Conselho Europeu de
Dezembro passado, havia ainda muitas incertezas no ar, sobretudo
devido à oposição declarada da Áustria, que defendia uma parceria
privilegiada em vez da adesão plena.
Entre outras coisas, a Áustria alegava dificuldades para a União
Europeia assimilar plenamente o actual alargamento, a hostilidade
de uma grande percentagem da opinião pública turca que é contra
a adesão e queria o início das negociações para a adesão da Croácia,
travada pela falta da colaboração das autoridades com o Tribunal
Penal Internacional, que quer julgar  o general Ante Gotovina, acusado
de crimes contra a humanidade.
Resolvido o impasse com a obtenção das garantias de que a Turquia
se dispunha a resolver todas as exigências da União Europeia, os
chefes da diplomacia europeus puderam então anunciar aquilo que
alguns consideraram “um dia histórico para a Europa”, como foi o
caso do presidente em exercício da União, o britânico Jack Straw.
Foi no mesmo tom que se pronunciou o ministro português dos
Negócios Estrangeiros, Freitas do Amaral, que considerou o acordo
como “um momento crucial para a História da Europa, uma decisão
de grande importância geoestratégica que vai ter consequências em
todo o mundo”.
O Parlamento Europeu, porém, recusou votar favoravelmente o
protocolo adicional ao Acordo de Ancara, como forma de pressão
para que a Turquia reconheça inequivocamente a República de
Chipre e as autoridades cumpram e façam cumprir os Direitos
Humanos de forma determinada.
Depois de terem adiado a votação, os deputados aprovaram uma
resolução comum em que afirmam não aceitar que a Turquia
mantenha as restrições contra os navios de bandeira cipriota e os

que são provenientes de Chipre, recusando-lhes o acesso a portos
turcos, e contra as aviões cipriotas, impedindo-os de sobrevoar e
aterrar nos aeroportos turcos, “o que constitui uma violação do Acordo
de Ancara e da União Aduaneira conexa”.
Na resolução comum, o Parlamento Europeu exige o reconhecimento
de Chipre e a “rápida” retirada das tropas turcas da ilha e pede à
Comissão para suspender imediatamente as negociações se, depois
de terem sido começadas, “se verificar uma infracção grave e
persistente dos princípios de liberdade, democracia, respeito dos
direitos humanos e liberdades fundamentais”. Os atentados aos
direitos das minorias, e violência contra as mulheres, sobretudo em
algumas regiões do país que ainda se regem por códigos de conduta
feudais, constituem alguns dos problemas difíceis que a Turquia terá
de ultrapassar.
Para o deputado Joel Hasse Ferreira, membro da Delegação para
as Relações União Europeia-Turquia, o início das negociações de
adesão não deve depender de imediato do reconhecimento do Estado
de Chipre, não obstante considerar esse aspecto fundamental.
“Não se pode passar por cima da falta de reconhecimento de Chipre
como se nada fosse, mas se a União tivesse querido impor essa
condição já o teria feito antes”, afirmou, considerando que “não se
deve infligir uma desnecessária humilhação ao Estado turco.

TURQUIA EM AUDIÇÃO

Por iniciativa do deputado Joel Hasse Ferreira, vai realizar-se no
Centro Jean Monet, em 3 de Novembro, pelas 15 horas, uma audição
pública subordinada ao tema “A Turquia e a UE: reformas e avanços
rumo à adesão”.
Consciente que o início das negociações está longe de ser pacífico
entre os Estados-membros, o deputado quer pôr a discussão as
questões que pesam para que a Turquia se torne Estado-membro
de pleno direito, designadamente o efectivo cumprimento de critérios
políticos, as questões económicas, o problema do reconhecimento
de Chipre e os direitos humanos.
Participam o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Freitas do Amaral,
o Secretário para as Relações Internacionais do PS, José Lello, a
embaixadora da Turquia em Portugal, Zergun Keruturk e o ex-
ministro Nuno Severiano Teixeira, director do Instituto de Relações
Internacionais.

ATRIBUÍDOS PRÉMIOS SOUSA FRANCO
A primeira edição do Prémio Professor Sousa Franco foi atribuído a
Maria Inês Quadros Fonseca, na categoria “Investigação”, e a Miguel
Sousa Ferro, na  categoria “formação”.
A cerimónia de entrega dos prémios, que pretendem “perpetuar o
nome de Sousa Franco como distinto académico e europeísta convicto”,
decorreu nas instalações da Faculdade de Direito da Universidade
Católica na presença dos deputados ao Parlamento Europeu e nacional
e de inúmeras personalidades dos meios políticos e académicos.
Ao intervir na cerimónia, a presidente da Delegação Socialista
Portuguesa, Edite Estrela, considerou haver “muitos e bons motivos

para a atribuição do Prémio, já que Sousa Franco “foi um dos mais
relevantes políticos da nossa democracia, com uma participação cívica
e política que merece particular louvor”.
Intervieram também Matilde Sousa Franco e os presidentes dos
Conselhos directivos das faculdades de Direito das universidades
Clássica e Católica, que recordaram o “académico distinto”, o “político
frontal” e o “governante sério e competente”.
O Prémio Professor Sousa Franco visa incentivar  e premiar trabalhos
na área do Direito comunitário, nas categorias de investigação e de
formação.


