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AUDIÇÃO PÚBLICA “A ESTRATÉGIA DE LISBOA NA PERSPECTIVA DO GÉNERO”

GOVERNO VAI APOSTAR NA PROMOÇÃO
DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
O Governo vai lançar um conjunto de iniciativas para promover a
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e definir um
programa estratégico em nome do qual possa ser valorizado o Ano
Europeu da Igualdade de Oportunidades, que será assinalado em
2007. Estas iniciativas foram anunciadas pelo secretário de Estado da
Presidência do Conselho de Ministros, Jorge Lacão, durante uma
audição pública promovida pela deputada Edite Estrela, vice-presidente
da Sub-Comissão dos Direitos das Mulheres, para apresentar e discutir
o seu relatório “A Estratégia de Lisboa na perspectiva do género”.
Intervieram também nesta audição a presidente da Comissão para a
Igualdade e para os Direitos das Mulheres, Elza Pais, o coordenador
nacional para a Estratégia de Lisboa, Carlos Zorrinho, e as jornalistas
Fernanda Câncio e Inês Pedrosa, todos defendendo a necessidade
de medidas activas para que a igualdade de género passe a ser
assumida como um desígnio de toda a sociedade.
O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros referiu
um conjunto de domínios em que a igualdade de género está entre as
preocupações centrais da política do Governo, designadamente a
nível das reformas da Administração Pública, no aumento em 50 por
cento do número de creches para crianças com menos de três anos,
nos programas dirigidos a profissões marcadas pela discriminação de
mulheres, na criação de novas formas de emprego e nas medidas
para permitir conciliar a vida familiar com a profissional. Jorge Lacão
considerou que, para aplicar as medidas relacionadas com a igualdade
de género, é necessário um trabalho de persuasão permanente que
carece do contributo de todos.
Para a deputada Edite Estrela, autora deste relatório e de mais outros
dois relacionados com a condição das mulheres, não será possível
que a Estratégia de Lisboa atinja os seus objectivos sem a participação
das mulheres e sem que sejam corrigidas algumas discriminações.
Porém, rejeitou liminarmente uma atitude em que as mulheres se
colocam na posição de vítimas. “Rejeito o discurso da vitimização, tal
como rejeito o da reivindicação. A postura tem de ser a de quem faz
parte de metade da humanidade; que sabe que há ainda um longo
caminho a percorrer, mas que sabe onde quer chegar”, afirmou.
Entre as diversas propostas já apresentadas pela deputada Edite
Estrela, destaque para a atribuição de um rendimento mínimo garantido
para as mulheres em situação de pobreza, atribuição de licença parental

por um ano (seis meses para a mulher e seis para o homem) e a
concessão de microcrédito para as mulheres desfavorecidas.
No relatório da deputada, entre as disparidades que é necessário
combater para concretizar plenamente a Estratégia de Lisboa estão
as que se situam a nível do emprego, da diferença de remuneração,
no acesso à educação e à formação ao longo da vida, melhorar os
serviços de guarda de crianças, promoção de novas formas de trabalho
e distribuição de tarefas e responsabilidades.
“É necessário ultrapassar os estereótipos para se conseguir a plena
igualdade. Homens e mulheres têm de partilhar todas as tarefas e
responsabilidades a nível doméstico, profissional e familiar”, disse. Daí
que o seu relatório contenha também recomendações dirigidas aos
homens, designadamente para que tenham maior participação na
esfera familiar e para que sejam adoptadas novas formas de trabalho
que permitam a conciliação entre a vida profissional e a privada.
Esta opinião foi também expressa por Elza Pais, que considerou que
os homens têm de interiorizar estes desafios e entrar no espaço
doméstico. “Não há modernidade sem igualdade de género, como o
demonstra a prática dos países nórdicos”, disse.

EDITE ESTRELA RELATORA
PARA CATÁSTROFES NATURAIS
Os problemas decorrentes das catástrofes
naturais como a seca, incêndios e inunda-
ções que têm atingido gravemente alguns
países comunitários vão ter como relatora
do Parlamento Europeu a deputada Edite
Estrela, nomeada para o efeito pela
Comissão do Ambiente e Saúde Pública.
A escolha da deputada ocorre pouco tempo
depois da nomeação de Capoulas Santos
para elaborar a posição da Comissão de
Agricultura do Parlamento Europeu sobre
a mesma matéria.
Refira-se que estas nomeações se

situações como a seca e os fogos florestais
e a possibilidade da Comissão Europeia
incluir como despesas elegíveis nos
instrumentos financeiros adequados o co-
financiamento de equipamentos
destinados à prevenção e combate aos
incêndios, designadamente de meios
aéreos.
Entre as diligências que os deputados terão
de fazer para elaborar os respectivos
relatórios conta-se a realização, até ao final
do ano, de visitas aos principais locais
atingidos pelas catástrofes.

verificam na sequência do Parlamento
Europeu ter aprovado em Setembro
passado uma Resolução que estabelecia a
elaboração dos três relatórios de iniciativa
para as catástrofes naturais.
Desta forma, caberá a dois deputados
socialistas portugueses a elaboração dos
mais importantes documentos que o
Parlamento Europeu irá produzir sobre as
catástrofes naturais.
Os deputados irão defender, entre outras
coisas, a necessidade de adaptação urgente
das regras do Fundo de Solidariedade a

A União Europeia parece distante das preocupações
dos portugueses. Por falta de informação e
desinteresse, só uma elite minoritária acompanha a
agenda política do Parlamento Europeu (PE) e conhece
algumas deliberações que ali são tomadas. O trabalho
dos deputados europeus é praticamente desconhecido
da esmagadora maioria dos cidadãos e muito
desvalorizado pela generalidade da comunicação social.
E, no entanto, cada vez mais, o que é decidido em
Bruxelas condiciona as políticas nacionais e afecta o
quotidiano dos habitantes dos vinte e cinco Estados-
membros. Mais nuns que noutros, o que é natural, tendo
em conta que a situação também difere de país para
país.
No PE são tratados assuntos e tomadas decisões
referentes aos mais variados sectores: do ambiente à
saúde, da agricultura aos transportes, da cultura ao
turismo, da economia à indústria, do comércio à defesa
do consumidor, do apoio ao desenvolvimento ao combate
ao terrorismo, etc. Acresce que o PE tem, hoje, poderes
reforçados e, nalgumas matérias, poderes equivalentes
aos do próprio Conselho Europeu, o que significa
decisões vinculativas.
Há dias, em alguns países europeus, incluindo Portugal,
soou a campainha de alarme das famílias com crianças,
porque fora detectada, em embalagens do leite
comercializado pela Nestlé, uma substância que
alterava a qualidade do leite e que poderia ser prejudicial
à saúde. Há cerca de um ano, foi identificada uma
substância tóxica em roupas de criança produzidas na
China. Estas situações poderiam ser evitadas se já
estivesse em vigor o REACH (da sigla inglesa referente
a Registo, Avaliação e Autorização de Químicos), um
complexo e importante regulamento, recentemente
aprovado pelo PE, para controlar a perigosidade das
substâncias químicas presentes nos produtos que
usamos, consumimos e ingerimos. Até lá, não confie
totalmente no champô ou na água-de-colónia, porque
um e outro podem conter substâncias químicas pouco
amigas da nossa saúde e que, através da pele, podem
entrar na corrente sanguínea. Todo o cuidado é pouco.
O REACH representa um inestimável avanço na defesa
do ambiente e da saúde pública, ao mesmo tempo que
procura conciliar esses objectivos de defesa dos
consumidores com os interesses da indústria europeia,
impondo as mesmas regras de controlo aos produtos
importados. O REACH vai continuar a dar que falar.

REACH

O secretário de Estado, Jorge Lacão, a presidente para a Comissão
para a Igualdade, Elza Pais, e o coordenador da Estratégia de Lisboa,
Carlos Zorrinho, participaram na audição
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PORTUGAL SEMPRE APOIOU ADESÃO
DA TURQUIA À UNIÃO EUROPEIA
“Portugal tem uma posição claramente favorável à adesão da Turquia
à União Europeia, e que traduz bem o nosso espírito de abertura aos
povos com culturas diferentes”, afirmou o ministro dos Negócios
Estrangeiros, Freitas do Amaral, numa audição pública promovida
pelo deputado Joel Hasse Ferreira, membro da Delegação do PE
para as Relações com a Turquia.
Subordinada ao tema “A Turquia e a União Europeia: reformas e
avanços rumo à adesão”, a audição contou também com a participação
da deputada Ana Gomes, do presidente do Instituto de Relações
Internacionais, Nuno Severiano Teixeira e da embaixadora da Turquia
Zergun Koruturk. José Lello, secretário nacional do PS para as Relações
Internacionais, fez o encerramento do debate.
O ministro Freitas do Amaral considerou a abertura das negociações
com a Turquia com vista à sua adesão uma decisão com um profundo
carácter estratégico, já que o país irá contribuir para a segurança e
estabilidade da região e será um factor de desenvolvimento económico
da União Europeia.
Além disso, a adesão da Turquia assinala a sua vocação europeia e
envia um claro sinal aos países islâmicos de que a Europa não está
envolvida em nenhum conflito de religião ou de civilizações.” Pelo
contrário, é um claro convite ao diálogo entre civilizações”, considerou.
Nuno Severiano Teixeira, por sua vez, considerou que a adesão da
Turquia levanta um problema de identidade para os membros da
União Europeia em virtude da sua especificidade cultural e geográfica,
mas que o critério religioso é o único que nunca deverá ser invocado,
na medida em que põe em causa os valores de tolerância e de
ecumenismo que constituem a base da cultura europeia.
O ex-ministro do governo socialista considerou também que com a
integração da Turquia, a União passará a ser um actor global que lhe
permitirá aproximar-se de áreas fundamentais para a nossa segurança
energética, passará a ter um peso mais determinante no Médio Oriente
e terá um dinamismo e influência económicas acrescidas.
A embaixadora Zergun Koruturk agradeceu a Portugal todo o apoio
que os sucessivos governos têm dado à adesão da Turquia e considerou
que um dos principais desafios que agora o seu país tem pela frente é
voltar a conquistar a confiança da opinião pública europeia e transmitir
uma imagem positiva da Turquia para que seja melhor aceite.
Por sua vez, a deputada Ana Gomes defendeu que os progressos nos

Direitos Humanos são um dos principais domínios para que a imagem
da Turquia melhore, referindo-se particularmente à questão Curda,
mas também à situação das mulheres, que são vítimas de uma
sociedade que, sobretudo em algumas regiões, exerce uma grande
violência sobre elas e não promove a igualdade de direitos.
Já no período de encerramento, Joel Hasse Ferreira considerou que
um cenário em que a Turquia ficasse fora de Europa seria demasiado
terrível, sendo necessário para que o processo chegue a bom porto
tanto o povo turco como as opiniões públicas dos Estados-membros
serem bem esclarecidas.
Por fim, o Secretário para as Relações Internacionais do PS, José
Lello, considerou que, com a abertura das negociações tanto a
União Europeia como a Turquia estão na encruzilhada dos
compromissos. “Caberá à União honrar as expectativas suscitadas,
bem patentes nas palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros
turco - “Fizémos história”- , mas caberá igualmente à Turquia
prosseguir no caminho das reformas, com a mesma determinação
com que o tem feito até aqui”, sublinhou.

DEPUTADOS AVALIAM INVESTIMENTOS
PORTUGUESES NO BRASIL
Avaliar uma série de investimentos nacionais e europeus no Brasil
e o respectivo reflexo na consolidação das relações económicas
luso-brasileiras e com a União Europeia, foi o objectivo de uma
deslocação àquele país de um conjunto de deputados portugueses
ao Parlamento Europeu, para participarem no III Congresso
Empresarial Brasil-Portugal.
Edite Estrela, Fausto Correia, Jamila Madeira, Joel Hasse Ferreira
e Emanuel Jardim Fernandes foram os deputados que participaram
no Congresso e tiveram oportunidade de manter contactos ao
mais alto nível com diversas individualidade brasileiras,

nomeadamente com os ministros do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Fernando Furlan, e com o do Turismo, Walfrido
Guia. Foi também a oportunidade para os deputados se
encontrarem com os secretários de Estado do Turismo, Bernardo
Trindade e do Comércio e Serviços, Fernando Serrasqueiro,
também presentes no Congresso.
Os eurodeputados socialistas inauguraram ainda em Salvador da
Baía, juntamente com os ministros brasileiros Fernando Furlan e
Gilberto Gil, o Convento do Carmo, resultado de um dos muitos
investimentos europeus actualmente em curso no Brasil.

DIRECTIVA REACH INSUFICIENTE
CONTRA DISTORÇÕES DA CONCORRÊNCIA
A proposta de Directiva REACH, aprovada na última sessão plenária
do Parlamento Europeu, não assegura ainda a conciliação da
defesa do ambiente e da saúde pública com o objectivo da
competitividade da indústria europeia, expondo mesmo empresas
às desvantagens decorrentes da importação de substâncias
químicas de fora da Europa, onde as regras neste domínio são
menos rígidas, considerou a deputada Elisa Ferreira no debate
sobre o tema que se realizou no plenário de Estrasburgo.
Na Directiva REACH está em causa a redução de danos que os
químicos podem causar no ambiente e na saúde, o aumento do
conhecimento acerca das consequências da sua utilização, a
melhoria do acesso dos consumidores à informação e a eliminação

e substituição progressiva dos químicos menos seguros, e ainda o
fim dos testes em animais vertebrados.
Neste contexto, a deputada defende que sejam aplicados aos produtos
importados o mesmo tipo de exigências impostas às empresas da
União Europeia, tal como reclamou nos pareceres de que foi relatora
para as comissões dos Assuntos Económicos e do Comércio
Internacional a propósito daquela proposta de Directiva.
“A União Europeia tem de usar, de uma vez por todas, o seu peso
enquanto maior bloco comercial do mundo para fazer valer as
regras que adopta internamente como regras internacionalmente
reconhecidas como verdadeiras pré-condições para o comércio
livre”, disse Elisa Ferreira.

Conferência
de Barcelona
Encerrou-se a conferência de
Barcelona. Na comemoração dos dez
anos do chamado Processo de
Barcelona que, entre outros aspectos
do aprofundamento da ligação entre a
União Europeia e os países do sul do
Mediterrâneo criou o Parlamento euro-
mediterrânico presidido pelo presidente do Parlamento
Europeu, Josep Borrel, decorreu a referida conferência de
Barcelona, cuja importância deve ser destacada.
Poderão os resultados não ter atingido plenamente os
objectivos, mas a declaração resultante é clara na condenação
e combate ao terrorismo (o terrorismo é uma verdadeira
ameaça ao desenvolvimento, à paz e segurança), sobre a
imigração ilegal e no reforço da cooperação económica. A
declaração é, portanto, substancial no sentido da continuação
e aprofundamento do desenvolvimento das relações entre a
U.E. e a bacia mediterrânica. É que a União Europeia não
pode deixar de ter um papel central em toda esta região.
Razões históricas, culturais e civilizacionais de que com uma
crescente cooperação económica impõem um rumo e
identificam um destino neste sentido.
A conferência de Barcelona contemplou ainda um plano de
acção para os próximos cinco anos que reforça o plano
económico de cooperação e não deixa de referir a boa
governação e o reforço das democracias. O diálogo da U.E.
com o mundo árabe é, deve ser, um vector essencial de
política externa da União.
Não foi bom o que se passou sobre os processos de ratificação
do Tratado da União Europeia, como também não é positivo
o atraso na consideração das perspectivas financeiras 2007/
2013 e sobre o orçamento para 2006.
A afirmação europeia passa pelo desbloqueamento destas
situações e também por um crescimento económico que urge.
Mas a afirmação política da U.E. também passa pelo reforço
da Política Externa e de Segurança Comum e, mais
especificamente, pela Política Europeia de Segurança e
Defesa. Na conferência de Barcelona também estiveram nas
preocupações dos participantes as questões da luta contra o
terrorismo, ou seja a procura de mais segurança e de paz
nesta região.
Os acordos de Saint-Malo propiciaram as condições para o
estabelecimento e evolução da Política Externa de Segurança
e Defesa - PESD. Os protagonistas essenciais daqueles
acordos foram o Reino Unido e a França. Ou seja, países
com agendas que agora divergem sobre aspectos
orçamentais relacionados com o “cheque britânico” e a PAC.
Se são possíveis acordos em algumas áreas, também o
devem ser noutras, devendo, deste modo, ser dados os
passos adequados à maior afirmação europeia. Se a
cooperação económica e ajudas ao desenvolvimento têm
sido marcas de participação a nível mundial da Europa,
também a componente da política europeia de segurança e
defesa o deve ser.
Estes temas perpassaram na conferência de Barcelona,
porque as questões de segurança têm nesta região especial
acuidade.
Daí que a U.E. não possa deixar de se confrontar com a
necessidade da sua afirmação e sobre a moderação e papel
que pode desenvolver na agenda política mundial.
Para Portugal, o desenvolvimento do diálogo euro-
mediterrânico é muito importante. As nossas ligações aos
países do Magrebe e, na sua globalidade, com os países do
sul do mediterrâneo, têm não só um carácter histórico como
também cultural. Portugal não pode alhear-se destes
aspectos, devendo ser um parceiro activo no conjunto dos
países da União Europeia no sentido da criação de melhores
condições e de maior desenvolvimento neste diálogo.
A conferência de Barcelona foi mais um passo no sentido
daquela realização, mas são necessários mais impulsos para
que a cooperação económica continue e para que a
segurança e a paz sejam cada vez mais uma realidade
construída na boa vizinhança, mas também na boa
governação e na evolução das democracias.

*Membro da Comissão dos Assuntos Europeus e Presidente da Comissão de Defesa
da AR

JÚLIO MIRANDA CALHA*

Ana Gomes, José Lello, Nuno Severiano Teixeira e a embaixadora
Zergun Koruturk também intervieram na audição
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Visto de BruxelasAUDIÇÃO SOBRE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

UNIÃO EUROPEIA DEVE CRIAR
MERCADO EUROPEU DE DEFESA

A União Europeia teria todas as vantagens em criar um mercado
europeu para aquisição de equipamentos de defesa, o que não só
permitiria dinamizar o sector, como também baixaria os preços e
facilitaria o desempenho da Europa em missões externas,
designadamente na prevenção de crises e de manutenção de paz.
Estas são as conclusões genéricas que se podem extrair de uma
audição pública organizada pela deputada Ana Gomes, vice-
presidente da Comissão de Defesa do Parlamento Europeu e na
qual participaram vários responsáveis nacionais e o vice-director
adjunto da Agência Europeia de Defesa, Stavros Kyrimis.
Ana Gomes referiu que a discussão em curso no Parlamento
Europeu e que antecede a publicação de uma Directiva sobre a
aquisição de equipamentos militares é fundamental para que o
sector seja melhor conhecido, já que existe alguma opacidade,
designadamente em virtude daquilo que considerou ser uma
utilização abusiva do artigo 296 do Tratado da União Europeia,
que permite aos Estados-membros adquirirem equipamentos de
defesa sem estarem submetidos às regras do mercado interno.
Segundo a deputada, a resposta do Governo português à actual
discussão em curso sobre este tema, particularmente ao inquérito
realizado pela Comissão Europeia para a elaboração da Directiva,
vai ao encontro da necessidade de um mercado de aquisição de
equipamentos de defesa mais transparente e competitivo, em que
se defende também a criação de um código de conduta para a
realização de contratos naquele domínio.
Stavros Kyrimis explicou que a criação de um mercado europeu de
defesa, que está a ser apoiado pela recém criada Agência Europeia
de Defesa, tem como principal objectivo criar uma base tecnológica
industrial de defesa que permita às forças armadas nacionais serem
equipadas com material melhor, mais uniformizado e barato, o que
facilitaria bastante em termos logísticos o envio de forças para o

exterior no âmbito das chamadas missões de Petersberg, de
manutenção de paz e de apoio nas crises humanitárias.
“O mercado europeu de defesa está bastante fragmentado, com
muitos programas de defesa paralelos e com produção de material
militar muito diferente de uns países para os outros”, disse.
Por sua vez, o representante da Comissão Nacional de
Contrapartidas, Rui Neves, afirmou que interessa a Portugal
salvaguardar o acesso a cadeias de valor tecnológico modernas a
partir das PME e a conquista de novos mercados no âmbito dos
equipamentos de defesa. No mesmo sentido se pronunciou o
coronel Fernando Serafino, em representação do Ministro da
Defesa, Luís Amado, ao referir que a melhoria da capacidade
tecnológica da indústria de defesa nacional permitirá uma melhor e
mais rápida inserção nas indústrias de defesa europeias, através
da participação em projectos comuns.
Por fim, Sérgio Parreira, representante das Indústrias Nacionais
de Defesa, defendeu que Portugal deve escolher dois ou três
grandes projectos e centrar neles todos os esforços, aproveitando
para isso também o papel da Agência Europeia de Defesa que
poderá fazer a ponte entre os pequenos países e alguns dos
grandes projectos europeus.

Defender a concorrência

Por outro lado, mas no plenário de Estrasburgo, também o
deputado Joel Hasse Ferreira interveio sobre o mesmo tema,
defendendo a necessidade de regras claras para os contratos
públicos para aquisição de equipamentos de defesa, de forma a
evitar uma aceleração da concentração empresarial que impeça
na prática o funcionamento da livre concorrência e do próprio
mercado interno europeu.

E nós  aqui
tão perto...

Celebram-se agora, com a realização
de uma nova Cimeira, dez anos desde o
início do Processo de Barcelona. Um pe-
ríodo relativamente longo na construção
de uma ponte sólida para a outra mar-
gem do Mediterrâneo. No entanto, se
analisarmos detalhadamente todas as
suas ambições, temos que considerar

que o facto de termos chegado até aqui já é um bom sinal.
Assim, esta parceria reforçada e de grande proximidade apre-
sentou-se como algo que pretendia desenhar o Road Map de
pacificação e democratização do Mediterrâneo; procurou,
pedagogicamente, assumir a sua valência parlamentar criando
uma Assembleia Parlamentar Euro-mediterrânica; assumiu a
responsabilidade de levar para a outra margem a urgência
dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, dos direitos
sociais e dos trabalhadores.
No plano económico, pretendeu desde cedo caminhar para
que o progresso chegasse à margem sul do mediterrâneo e
que o direito à qualidade de vida pudesse ser uma realidade
para todos aqueles milhares de cidadãos.
Assim, criou-se o programa MEDA e desde a primeira hora
foram canalizados milhões de euros para a região. Estas enor-
mes verbas procuravam, desde logo, que as relações com a
UE fossem reguladas por uma associação clara (com a assi-
natura de acordos de associação) e não doadas ao abrigo de
qualquer caridade pontual; que promovessem o estreitamento
de relações entre os diferentes países do sul progredindo no
sentido da criação de uma zona de comércio livre em 2010 que
envolve 720 milhões de consumidores (cerca de 40 países).
Naturalmente a questão cultural tem e terá um papel próprio
neste contexto. Este segmento do processo representa já a
única instituição filha de Barcelona a ter sede na parte sul do
Mediterrâneo, a Fundação Anna Lindl (com sede em
Alexandria) e responsável pela promoção da cooperação entre
a sociedade civil das duas margens do mediterrâneo.
Grosso modo estes eram e continuam a ser os propósitos do
processo de Barcelona. Como é evidente, não podemos olhar
para todos estes objectivos e para a situação actual e
considerarmo-nos satisfeitos. Ficou claro que não podemos
apenas continuar a enviar milhões de euros e obter como
acréscimo de rendimento por habitante a diferença entre pouco
menos de 5000 dólares (na altura) e pouco mais de 5000
dólares (actualmente) e com isto sentir que cumprimos o nosso
dever. É óbvio que é preciso investir nas pessoas pois nenhuma
economia é passível de funcionar adequadamente sem uma
sociedade saudável na sua base.
Desta forma, pensando nas pessoas, não nos podemos
esquecer que no decorrer de todo este processo a confiança
mútua foi fortemente atingida, uns porque estereotiparam as
sociedades do sul e as relacionaram indiscriminadamente com
actos terroristas, outros porque sentiram na pele, directa ou
por efeitos colaterais, a reacção militar a uma agressão. O que
no entanto me parece crucial, hoje e agora, é que apesar de
tudo este processo tem sido muito útil. Consegue alguém
imaginar como sentaríamos à mesma mesa, nesta fase, pela
primeira vez, responsáveis políticos, de modo a chegar a um
acordo do género do processo de Barcelona ou a um acordo
de texto para um documento como o Código de Conduta
contra o Terrorismo. Seria naturalmente impossível.
Não estou certa que a Europa tenha dado todos os passos
que podia para chegarmos tão longe quanto deveríamos, mas
de uma coisa estou certa: o papel que a UE desempenha
neste processo é insubstituível para a região e como se vê
para o mundo e demonstra assim, mais uma vez, que a força
política da UE é crucial para a estabilidade e equilíbrios do
planeta.
É certo que não conseguimos tudo, mas estamos aqui tão
perto e estamos no bom caminho.

*Vice-presidente da Comissão Económica da Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica
do PE

JAMILA MADEIRA*

“O mercado europeu de defesa está muito fragmentado”, disse Stavros Kyrimis
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PARLAMENTO REPÕE VERBAS SOCIAIS
Várias das propostas e sugestões no âmbito social
apresentadas pela deputada Jamila Madeira, na qualidade de
relatora da Comissão de Emprego e Assuntos Sociais, foram
incluídas na proposta do Parlamento Europeu para o orçamento
da União para 2006, discutida em primeira leitura no plenário
de Estrasburgo. O Parlamento Europeu acabou, assim, por
aceitar o aumento de determinadas rubricas e, em alguns
casos, repor montantes que entretanto haviam sido retirados
no que respeita a instrumentos como o Fundo Social Europeu,
Programa EQUAL, EURES e LEONARDO, bem como outras
acções para prevenção e combate à exclusão social.

AVALIAÇÃO DE ACORDOS DE PESCA
O deputado Emanuel Jardim Fernandes foi nomeado pelo
Grupo do PSE relator para a avaliação dos aspectos sociais e
ambientais dos acordos de pesca assinados entre a União
Europeia e os países em vias de desenvolvimento. O trabalho
do deputado irá desenvolver-se no quadro da Assembleia
Parlamentar Paritária ACP-UE e o relatório final será
apresentado em Junho de 2006. A União Europeia mantém
acordos neste âmbito com países como Angola, Moçambique,
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.

GRIPE DAS AVES JOGA-SE NA PREVENÇÃO
Prevenção coordenada a nível da União Europeia e dos
Estados-membros e apostar na informação aos cidadãos, de
modo a evitar o alarme injustificado, constituem as melhores
formas de combater o actual problema da gripe das aves e a
ameaça de uma eventual pandemia, defendeu o deputado
Capoulas Santos, após um debate realizado em Estrasburgo
com a presença do comissário responsável pela pasta da Saúde
e Defesa do Consumidor, Markos Kiprianou. O deputado
defendeu que a melhor forma de resolver o problema é jogar
na prevenção e, não obstante ser necessário fazer tudo para
evitar uma pandemia, deve também “evitar-se o pânico das
populações, que seria o pior que poderia acontecer”.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
A União Europeia deve demonstrar “maior coragem e
determinação” na definição e aplicação de políticas mais
ambiciosas e eficazes para o combate às alterações climáticas
e às razões que estão na origem desse fenómeno, defendeu a
deputada Edite Estrela no plenário de Estrasburgo. A deputada
defendeu o fim dos subsídios comunitários aos combustíveis
fósseis e a obrigação da Europa pressionar os Estados Unidos
no sentido de “assumirem as suas responsabilidades no domínio
ambiental, sobretudo no que concerne às emissões de gases
com efeitos de estufa”. Edite Estrela irá participar, em
representação do Grupo do PSE, na próxima Conferência de
Montreal sobre as Alterações Climáticas.

ELEIÇÕES NO IRAQUE
Observadores parlamentares dos países da NATO poderão
monitorizar as eleições que em Dezembro se realizam no
Iraque. A proposta foi apresentada pelo deputado Paulo Casaca
e aprovada na última sessão da Assembleia Parlamentar da
NATO, que decorreu em Copenhaga. “Apesar de se tratar de
uma recomendação aos Estados e Parlamentos membros,
não deixa de ser uma importante chamada de atenção à
imperiosa necessidade de não abandonarmos os iraquianos e
deixá-los sozinhos a enfrentar os opressores terroristas que
devastam  aquele país”, afirmou o deputado.
Neste encontro participou também a deputada Ana Gomes,
que sublinhou o papel construtivo da recentemente criada
Agência Europeia de Defesa.

CONTESTADO AUMENTO DAS TAXAS DE JURO
Uma subida das taxas de juro neste momento provocaria um
novo travão na recuperação económica já existente entre o
seu crescimento real e o do resto do mundo, com
consequências imediatas ao nível do emprego e do bem estar
das famílias”, afirmou o deputado Manuel dos Santos  reagindo
à intenção do BCE em aumentar as taxas, o que veio a verificar-
se, mesmo contra a opinião dos ministros das Finanças da
União Europeia, que se manifestaram contra. O BCE reage
sempre que a inflação comunitária corre o risco de ultrapassar
os 2 por cento.

MANUEL DOS SANTOS RELATOR

UNIÃO QUER MELHORAR EFICÁCIA
NA COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO
O Programa Quadro da União Europeia no domínio da
Competitividade e Inovação vai ter como relator do Parlamento
Europeu o deputado Manuel dos Santos, recentemente designado
para o efeito pelo Grupo Socialista.
O objectivo deste programa, fundamental para atingir as metas da
Estratégia de Lisboa, é reunir num único instrumento os diversos
programas comunitários que agora existem no âmbito do apoio às
empresas para reforço da produtividade e da capacidade de inovação.
Este programa será constituído pelos sub-programas específicos
“Espírito Empresarial e Inovação”, “Apoio em Matéria de Tecnologias
de Informação e Comunicação” e “Energia Inteligente”.
Com esta iniciativa que agora é apresentada ao Parlamento Europeu,
lança-se uma base jurídica mais sólida e coerente para as acções da
União Europeia que têm por fim melhorar a competitividade e a inovação
a nível empresarial, em complementaridade com  as actividades
orientadas para a investigação e o desenvolvimento tecnológico.
A dotação inicial prevista para o Programa situa-se nos 4.200 milhões
de euros, que Manuel dos Santos considera relativamente pouco se
comparada com outras verbas destinadas a áreas como, por
exemplo, a investigação.
O deputado considera, por isso, indispensável zelar para que as
empresas utilizem os recursos que lhes são distribuídos de forma
efectiva, limitando o desperdício ou o desvio de verbas para tarefas
de natureza administrativa.
As propostas que Manuel dos Santos vai apresentar orientam-se no
sentido de se obter uma maior ligação entre os propósitos do
Programa Quadro e a Estratégia de Lisboa para a criação de um
ambiente favorável à cooperação entre PME e para a monitorização
permanente dos resultados da aplicação das medidas constantes do
programa.
O deputado refere a importância da competitividade como condição

essencial para o crescimento económico, mas considera-a também
um factor determinante para a inclusão social e a protecção do
ambiente. Daí que defenda que a filosofia global do Programa se
deve dirigir no sentido do desenvolvimento e do favorecimento das
actividades inovadoras das PME.
O deputado é particularmente favorável às propostas constantes do
sub-programa “Energia Inteligente”, em especial no que se refere à
inovação no domínio das fontes energéticas renováveis e à eficácia
na utilização dos recursos.

PAÍSES DO MEDITERRÂNEO SUL PRECISAM
DE DEMOCRACIA PARA O DESENVOLVIMENTO
A consolidação da democracia, do Estado de Direito e o respeito
pelos Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais são
objectivos essenciais para que se obtenham ganhos significativos
para o desenvolvimento e integração económica na região do
Mediterrâneo, afirmou a deputada Jamila Madeira numa
conferência promovida pelo Partido Socialista Europeu sobre o
“Processo de Barcelona”.
Na qualidade de vice-presidente da Comissão Económica da
Assembleia EUROMED, a deputada traçou o quadro actual do
cumprimento dos objectivos em matéria de convergência no âmbito
do “Processo de Barcelona”, projecto de parceria estabelecido
entre a União Europeia e os países do Mediterrâneo Sul.
Para Jamila Madeira, além dos domínios já referidos, o muito que
ainda há a fazer deve passar também pela realização de mudanças

nos países mediterrânicos em áreas como a educação, gestão da
água, transportes e criação de melhores condições de vida para as
populações e reformas económicas.
Participaram na conferência ONG, organismos sindicais e agentes
económicos dos países mediterrânicos, o presidente do Parlamento
Europeu, Josep Borrel, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de
Espanha, Miguel Moratinos, e o líder do Grupo Socialista no
Parlamento Europeu, Martin Schultz.
Por outro lado, a possibilidade de ser criada uma segunda
Assembleia Parlamentar para a região do Mediterrâneo, a par da
já existente EUROMED, foi contestada pelo deputado Manuel dos
Santos durante a 113ª reunião da Assembleia da União
Interparlamentar, na qual interveio na qualidade de vice-presidente
do Parlamento Europeu.

SOCIALISTAS FRANCESES E ALEMÃES
DIVERGEM NAS QUESTÕES EUROPEIAS
Os partidos socialistas alemão e francês, que tiveram os seus
congressos partidários no início da segunda quinzena de Novembro,
têm posições divergentes em relação às perspectivas financeiras e ao
Tratado Constitucional.
No Congresso do SPD, que se realizou em Karlsrhue e elegeu para
Presidente Mathias Platzeck, foi divulgado o acordo de governação
que refere que a Alemanha “não deve pagar mais do que 1 por cento
do seu PIB para o orçamento comunitário”. Quanto à Constituição,
que foi ratificada no Parlamento Alemão,  a sua defesa é inequívoca.
“Defendemos o Tratado Constitucional Europeu, que representa um
significativo progresso na direcção de uma Europa socialmente mais
justa, democrática, eficiente e transparente. Está mais próxima dos
cidadãos, é menos burocrática e envolve os parlamento nacionais”,

afirma-se.  Neste sentido, defende a continuação do processo de
ratificação do Tratado para além dos primeiros seis meses de 2006.
Por sua vez, no Congresso de Le Mans, que consagrou a liderança de
François Hollande, os socialistas franceses defendem que sejam
aumentadas para 2 por cento as contribuições dos Estados-membros
para o orçamento comunitário.
Quanto ao Tratado Constitucional, defendem a redacção “de um novo
texto mais curto e centrado nas questões institucionais e nos valores
da União”.
Entre os pontos de convergência dos dois partidos, estão as
reservas em relação à adesão da Turquia, sob forte vigilância
quanto aos progressos políticos e sem que a adesão esteja
antecipadamente garantida.

Manuel dos Santos foi nomeado pelo Grupo Socialista relator do PE
para o Programa Quadro no domínio da competitividade e inovação


