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PORTUGAL ALCANÇA VITÓRIA
NAS PERSPECTIVAS FINANCEIRAS
Várias propostas depois e um esforço negocial que entrou pela noite
dentro, os líderes europeus conseguiram finalmente chegar a acordo
sobre as perspectivas financeiras para o período que vai de 2007 a
2013. Portugal, sob a liderança do Primeiro-Ministro José Sócrates,
conseguiu exceder as expectativas e obteve um montante
relativamente pouco menor do que possui o ainda vigente Quadro
Comunitário de Apoio, mas superior à proposta que a presidência
luxemburguesa fez em Junho passado. Depois da adesão de dez
novos países com grandes debilidades estruturais, com duas regiões
portuguesas a sair do Objectivo 1 e Lisboa e Vale do Tejo a deixar o
phasing out, pode dizer-se sem receio de exagerar, que este resultado
constitui uma grande vitória.
No final das reuniões, José Sócrates considerou o Conselho Europeu
como “muito importante para a Europa e muito bom para Portugal”,
acrescentando uma nota de optimismo em relação ao futuro: “A
Europa precisava deste sinal positivo para relançar a confiança”.
Os resultados para Portugal são positivos essencialmente em três
vertentes: no âmbito das ajudas às políticas de coesão, nas verbas
destinadas ao desenvolvimento rural e na flexibilização das regras
de acesso aos fundos.
Quanto às política de coesão, o nosso país vai receber 21,3 mil milhões
de euros, pouco menos do que tem actualmente no QCA cuja vigência
termina no final de 2006. E este resultado é muito bom porque os
países da coesão, nos quais Portugal se inclui, deixaram de ser a
prioridade na atribuição das ajudas, que são agora para os Estados-
membros que aderiram em Março de 2004, que receberão cerca de
metade do orçamento destinado às políticas estruturais, ou seja, 150
mil milhões dos 308,1 mil milhões. Além disso, as regiões portuguesas
do Algarve e da Madeira saíram do objectivo 1, por ultrapassarem os
75 por cento do rendimento médio da União Europeia, estando agora
numa situação em que vão receber degressivamente menos fundos.
O mesmo acontece com a região de Lisboa e Vale do Tejo, que deixou
a situação de região em phasing out do Objectivo 1, para estar agora
no Objectivo 2, que tem menos verbas e que são essencialmente
direccionadas para a competitividade e a inovação.
Quanto às verbas destinadas ao desenvolvimento rural, José Sócrates
também conseguiu inverter uma situação que parecia muito crítica
na primeira proposta britânica, que previa cortar 300 milhões de
euros destinados a Portugal. Depois do encontro com Tony Blair em
Londres houve uma evolução positiva, acabando por serem repostos
para o nosso país 160 milhões de euros daquela verba, saldando-se
agora nos 320 milhões de euros, além de conseguir que fosse
consagrada a especificidade da agricultura portuguesa nos mesmos
moldes em que o foi em 1999 e 2003. Refira-se que as confederações
agrícolas não esconderam a sua satisfação perante o acordo
alcançado, tendo o presidente da CAP afirmado tratar-se de “uma
negociação bastante boa e de uma vitória” alcançada por Portugal.
Quanto à flexibilização das regras de acesso aos fundos, trata-se
igualmente de uma grande vantagem que Portugal conseguiu obter
e que é particularmente importante no actual contexto de consolidação
orçamental. Com efeito,  o co-financimento comunitário de projectos
pode alargar-se de 80 para 85 por cento e, por outro lado, deixa de
ser necessário pagar o IVA não dedutível no financiamento nas
despesas elegíveis, o que se traduz num benefício da ordem dos
800 milhões de euros nos investimentos públicos da administração
central e das autarquias. Além destes aspectos, sublinhe-se ainda o
facto dos fundos estruturais passarem a abranger projectos de
parcerias público-privado elegíveis na sua totalidade e o aceso ao
Fundo de Ajustamento à Globalização, que tem adjudicado

anualmente 500 milhões de euros por ano.
Refira-se, por fim, que 60 por cento das verbas destinadas à coesão
serão para aplicar em projectos desenvolvidos no âmbito da
“Estratégia de Lisboa”.

Um final feliz

Apesar do montante global alcançado ficar aquém do que muitos
desejariam para que a União Europeia pudesse cumprir os seus
objectivos e missões, um cenário mais restritivo foi ultrapassado e o
orçamento global foi fixado em 1,045 do Rendimento Nacional Bruto
do conjunto dos 25 países da União Europeia, o que representa
uma redução de 0,15 por cento em relação ao actual período de
programação financeira.
Por outro lado, o choque entre o “cheque britânico” e a reforma da
PAC, apesar de ter sido ultrapassado, deixou as suas sementes e
abriu caminho para que no futuro haja uma reforma do orçamento
comunitário. De resto, já estão previstas alterações a nível da PAC,
mas só após 2013. Em contrapartida, Tony Blair acabou por cortar
um pouco mais do seu reembolso do que tinha previsto inicialmente,
abdicando não dos 8 mil milhões, mas sim de 10,5 mil milhões de
euros.
No meio desta dramatização, quem acabou por colher alguns louros,
segundo referem comentadores internacionais, foi a chanceler alemã
Angela Merkel, que se estreou nos conselhos europeus e fez logo de
mediador eficaz para que esta Cimeira acabasse por ter um final feliz
ou, pelo menos, relativamente equilibrado em função das
expectativas.

No final do Conselho Europeu, o Primeiro-ministro, José
Sócrates tinha razões para estar satisfeito

PERSPECTIVAS
FINANCEIRAS

O Conselho Europeu de Dezembro aprovou as Perspectivas
Financeiras. É uma boa notícia para Portugal, não tão boa
para a Europa.
Depois do fracasso de Junho e das inaceitáveis propostas
das últimas semanas, a Presidência britânica (que fecha
sem qualquer outro feito para os anais da História)
conseguiu que o Conselho aprovasse o Orçamento
europeu para os próximos anos (2007-2013). É um acordo
importante para ajudar a União Europeia a sair do impasse
em que se encontra e representa um sinal positivo para os
cidadãos europeus e para o mundo. Este Orçamento não
parece, contudo, suficiente para que a Europa enfrente
com êxito os novos desafios da globalização. Não há
ambição europeia que resista a mais alargamento com
menos orçamento!
O Orçamento pode ter sido um bom presente de Natal
para cada um dos Estados-membros isoladamente, mas
não o é para a Europa no seu todo. Falta uma visão global.
Este é um dos casos em que o todo é menos que o
somatório das partes. Os egoísmos nacionais falaram mais
alto que a coesão europeia.
O futuro da Europa depende da sua capacidade de
concretizar os objectivos da Estratégia de Lisboa. Neste
Orçamento há um claro desfasamento entre os objectivos
e os meios: os recursos são escassos e os objectivos
ambiciosos. Fala-se muito de desenvolvimento tecnológico,
conhecimento, qualificação das pessoas, competitividade…
Ora, com verbas tão reduzidas para educação e cultura,
investigação e inovação, como é que este Orçamento pode
servir a Estratégia de Lisboa, contribuindo para impulsionar
a economia europeia e combater o desemprego? Estas
são preocupações sentidas pela generalidade dos cidadãos
europeus que esperam menos palavras e mais acções.
Como a proposta orçamental do Conselho fica aquém dos
valores aprovados pelo Parlamento Europeu, é bem
possível que se tenha de acrescentar mais uns “pozinhos”
em nome do consenso institucional. A cláusula de revisão
pode ser uma saída.
Nas fotos da Cimeira, José Sócrates era um Primeiro-
ministro sorridente. E com razão. O Orçamento comunitário
reduziu, mas para Portugal aumentou. E com vantagens
consideráveis: mais dinheiro para o desenvolvimento rural
e mais flexibilidade no acesso e gestão dos fundos. Foi
uma extraordinária vitória do governo português.
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GUARDA COSTEIRA EUROPEIA PARA
PROTEGER PATRIMÓNIO MARINHO
A tragédia de grandes dimensões ocorrida recentemente na ilha
do Faial, com o encalhe de um porta-contentores e o derrame de
substâncias químicas perigosas numa área integrada na Rede
Natura 2000, constitui mais um exemplo que ilustra a necessidade
urgente da melhoria das capacidades europeias de resposta a
catástrofes no mar, nos planos da segurança marítima e da
salvaguarda da natureza, defendeu o deputado Paulo Casaca,
durante a discussão no plenário de Dezembro do Parlamento
Europeu do seu relatório sobre a contribuição da Comunidade
para os programas de controlo da pesca dos Estados-Membros.
Aproveitando a apresentação do seu relatório para o relacionar
com os graves problemas ambientais decorrentes do recente
encalhe do porta-contentores, Paulo Casaca afirmou que, “apesar
dos vários pacotes legislativos, do Prestige e do Erika e da Agência
Europeia de Segurança Marítima, a verdade é que continua a
não haver capacidade de resposta tanto a estas catástrofes como
às que resultam da pesca não sustentável”.
Daí que seja “realmente urgente a formação de uma verdadeira
Guarda Costeira Europeia”, a par da definição de medidas que
“garantam a ligação entre actividades de controlo da pesca e as
restantes operações de controlo do mar”, assim como “a existência
de um sistema eficaz, moderno e harmonizado de controlos e
sanções, onde quer que haja uma abertura da actividade da
pesca ao conjunto da frota europeia”.
Para o deputado do PS, qualquer liberalização do acesso às
águas sem o cumprimento destes requisitos é “absolutamente
inaceitável”, e não pode ter outro resultado que não “a rápida
delapidação do património natural marinho europeu”.
Falando mais directamente sobre o conteúdo do seu relatório,
Paulo Casaca criticou igualmente o facto da União Europeia “ter
optado por uma política contrária” àquilo que é hoje
consensualmente defendido por cientistas, investigadores e
organizações não governamentais, segundo os quais a pesca
sustentável exige uma ligação estável e durável do pescador ao
meio ambiente, por um lado, e entre esta actividade económica e

o acompanhamento, o controlo e a penalização das práticas
predatórias, por outro.
“Infelizmente - assinalou Casaca - a UE optou por um máximo de
dissociação entre os direitos de pesca, cuja atribuição é tida como
competência exclusiva europeia, e os sistemas de controlo e de
penalização, que são deixados quase completamente à discrição
de cada um”. O resultado desta situação é que “o mar alto das
zonas mais pobres e periféricas da Europa, como as portuguesas
e, mais concretamente, dos Açores, não tem hoje nenhuma
protecção eficaz quer em relação à pesca de navios não
registados, quer mesmo aos que operam legalmente”.
Paulo Casaca mencionou finalmente o recente recenseamento
nos mares dos Açores de cerca de 150 espécies diferentes de
corais, de “enorme valor patrimonial e potencial biotecnológico”. E
alertou: “É verdade que os Açores conseguiram finalmente que
fosse proibido o arrasto e as redes de emalhar de fundo; o problema
agora é saber para que servem estas proibições quando o esforço
e a garantia comunitária de acompanhamento, controlo e de
protecção desses tesouros europeus são praticamente nulos”.

APROVADOS RELATÓRIOS SOBRE
IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES
Os relatórios “A Estratégia de Lisboa na perspectiva do género” e
“A igualdade entre homens e mulheres na União Europeia”, da
autoria da deputada Edite Estrela, foram aprovados por larga
maioria na Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de
Género do Parlamento Europeu.
No primeiro relatório, Edite Estrela defendeu a necessidade de
medidas urgentes em prol do emprego, da qualidade do trabalho
feminino e da inclusão social das mulheres, assentes numa melhor
coordenação entre a abordagem integrada da igualdade e a
Estratégia de Lisboa.
Neste contexto, a deputada “lamenta” que até agora a colaboração
nesta área se tenha estabelecido apenas entre governos nacionais,
sem a necessária participação das administrações nacionais, locais,
das empresas, dos parceiros sociais e da sociedade civil em todo o
processo.
Edite Estrela defende também a adopção de medidas eficazes em
prol dos homens e para melhorar a situação das mulheres idosas.
Quanto ao relatório sobre a igualdade entre homens e mulheres, a
deputada insiste na necessidade da perspectiva de género ser
adequadamente considerada nos diversos domínios de acção da
União Europeia, dado tratar-se de um importante instrumento de
coesão social e de crescimento económico, como foi reconhecido
no Conselho da Primavera de Março de 2000.
Para a deputada, a Comissão Europeia deve empreender acções
mais dinâmicas e de maior vulto, de modo a que, entre outras
coisas, “se possa estreitar o fosso salarial entre os géneros e criar
legislação que abranja a protecção social, incluindo a assistência
médica e a educação”.
Edite Estrela apela ainda à Comissão Europeia para que tome
medidas que ajudem a reduzir os flagelos do tráfico de mulheres
para fins de exploração sexual e da violência doméstica.

Porto debate violência contra mulheres

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres
foi o tema de uma audição organizada pelo Departamento Federativo
das Mulheres Socialistas do Porto, na qual participaram os deputados
europeus Edite Estrela, Francisco Assis e Manuel dos Santos.
Os participantes consideraram “alarmantes e escandalosos” os
números sobre a violência doméstica, considerada um “crime
público”. “A nível global, enquanto decorreu esta audiência, mais
de 500 mulheres foram vítimas de violência”, afirmam,
acrescentando que esse comportamento deve ser denunciado.
Participaram também Rosalina Santos, presidente do
Departamento das Mulheres Socialistas do Porto, Nuno Gradim,
Teresa Rosmaninho, Isabel Dias e Maria do Céu Cunha Rego.

A União Europeia
e a OMC
Um acaso feliz permitiu que no curto
espaço de poucos dias se tenham
alcançado dois acordos, um no
âmbito da União Europeia e outro
no contexto da Organização
Mundial do Comércio, que coroam
longos e penosos processos
negociais que os precederam e
possibilitaram. Os dois temas estão,
aliás, na perspectiva europeia,
profundamente ligados.
A União Europeia está confrontada
com um desafio de enorme complexidade – o de reforçar
a sua competitividade económica sem abdicar de
aspectos essenciais do seu modelo social entendido como
uma importante conquista civilizacional. Isso obriga à
redefinição de prioridades na afectação de recursos
públicos, passando a atribuir maior importância à
educação, investigação científica, incentivos à inovação
tecnológica, bem como impõe uma outra perspectivação
da política prosseguida no domínio do comércio
internacional.
Começa a ser consensualmente admitido que a
Organização Mundial do Comércio constitui a
organização internacional mais vocacionada para
desempenhar o papel de regulador da globalização
económica em curso. Nos últimos anos, sobretudo desde
o início do ciclo de Doha, a Organização Mundial do
Comércio tem vindo a evoluir no sentido de associar às
suas tradicionais preocupações de promoção da
liberalização das trocas comerciais, novas preocupações
relacionadas com a problemática do desenvolvimento
durável e com o combate à pobreza que ainda afecta
largos sectores da humanidade. Como consequência de
tal reorientação, as questões ligadas ao comércio de
produtos agrícolas, adquiriram uma elevada importância.
Como é natural, os países em desenvolvimento contestam
as políticas seguidas pelas grandes potências comerciais,
a União Europeia e os Estados Unidos da América,
exigindo que acabem com os  apoios concedidos às
exportações e abram os seus ricos  mercados aos
produtos provenientes dos países do Sul.
Não por acaso, este tornou-se mesmo no tema
dominante nas negociações que antecederam a
realização da Conferência de Hong-Kong com os países
do designado G20, sob comando do Brasil  a
pressionarem fortemente  os  Estados Unidos da América
e a União Europeia.
Esta pressão teve consequências directas no debate em
curso no interior da União Europeia, estabelecendo uma
nítida fractura doutrinária entre sectores mais liberais e
outros menos confiantes nas virtudes da liberalização e
promovendo uma clara demarcação entre países que
beneficiam com a Política Agrícola Comum e aqueles
que questionam o seu excessivo peso no Orçamento
Comunitário. O Comissário Peter Mandelson, expoente
do sector mais liberal, alertou para o elevado preço que
a União Europeia teria de pagar, nas áreas da indústria
e dos serviços, se insistisse no imobilismo no domínio da
agricultura.
Ora, os acordos agora alcançados, não sendo embora os
ideais, apontam no bom sentido. A União Europeia com a
diminuição do reembolso britânico e a intenção de rever a
prazo a PAC dá passos importantes no sentido de se
concentrar nas questões realmente mais importantes. Por
outro lado, o compromisso assumido no seio da
Organização Mundial do Comércio pelos países mais ricos
de acabarem com os subsídios às exportações dos
produtos agrícolas e a disponibilidade para se retomar
em meados do próximo ano o tema de abertura dos
mercados dos países em desenvolvimento, nos sectores
da indústria e dos serviços, constituem também boas
notícias. Há, assim, neste final de ano, motivos para
reforçarmos a esperança com que olhamos para o futuro.

* Membro da Comissão do Comércio Internacional do PE

FRANCISCO ASSIS*

O PE aprovou o relatório de Paulo Casaca sobre os
programas de controlo da pesca

Os socialistas portugueses no PE e a Federação do Porto
organizaram um debate sobre a violência contra as mulheres
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A Europa vista de Portugal

Quo Vadis Europa ?
No final de Dezembro, a Agência
Espacial Europeia vai lançar o primeiro
satélite da rede Galileu, o programa
europeu de GPS, alternativo ao
congénere Navstar norte-americano.

No início de 2005 a empresa europeia
Airbus apresentou o novo gigante dos
céus, o A380, o maior avião comercial
da história e um dos maiores e mais
avultados projectos que o mundo jamais
presenciou.

Estes são apenas dois dos muitos exemplos do espírito europeu,
do espaço de conhecimento e progresso que a União Europeia
representa. Projectos que revelam o sucesso da cooperação
europeia e um tributo à ciência e à inovação tecnológica, made
in Europa.

Todavia, 2005 foi também o ano da dupla crise europeia: o
Tratado que institui uma constituição para a Europa parou e
“congelou” a arquitectura institucional da União Europeia e o
orçamento comunitário para 2007-2013 esteve quase a parar
a União.

Alguns líderes europeus não se coibiram mesmo de evidenciar
publicamente as suas divergências e com isso conduzir a UE
para um clima crescente de desconfiança e pessimismo. A
Europa fala hoje mais de euros, de taxas de juro, de défices, de
PIB’s e fala menos de cultura, de conhecimento, de identidade,
das pessoas, dos europeus.

A Europa fez-se de pequenos passos convictos e de líderes
que inspiraram milhões de europeus a construir o mais notável
espaço de paz e concórdia do século XX. A Europa de hoje,
precisa antes de mais, de olhar para as pessoas que estão por
detrás das estatísticas dos números do desemprego, para a
sua inteligência e capacidade de iniciativa. Apostar no cérebro
dos europeus é reafirmar as bases fundadoras da União
Europeia e fazer renascer o espírito europeu.

É fundamental que ultrapassado o difícil processo do orçamento
da União, a Europa e todos os líderes europeus se
comprometam numa nova agenda susceptível de relançar o
ideal europeu e com ele voltar a seduzir os vários povos.

Tenho em crer que mais que líderes, a Europa precisa de
Homens de Estado, de estadistas que inspirem a Europa, que
promovam o melhor que os europeus têm para oferecer, que
convictamente se comprometam em impulsionar a integração
europeia, que ajudem a criar as soluções necessárias para
enfrentar as grandes questões do nosso tempo e dos amanhãs
que contam. Homens como Mário Soares, um dos últimos
grandes estadistas europeus e uma referência do ideal europeu.
Alguém que desde sempre soube sabiamente e com generosa
sensatez fazer avançar a Europa e com isso lançar Portugal no
caminho do progresso e desenvolvimento.

O próximo ano poderá ser o ano de afirmação de uma Europa
mais inteligente, símbolo de economia forte e em crescimento,
de inovação tecnológica e de aposta na cultura e no
conhecimento. Uma União que procure novos trilhos, tal como
em outras alturas, em que a grandeza moral e o desígnio da
unidade na diversidade, fizeram do espírito europeu uma
espantosa força benéfica.

* Membro da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República

Umberto Pacheco

SUBIDA DAS TAXAS DE JURO PREJUDICA
DESEMPENHO ECONÓMICO
A recente decisão do Banco Central
Europeu de subir as taxas de juro na Zona
euro “ignora, uma vez mais, uma realidade
que nunca deve ser esquecida: o bem-
estar das pessoas e a saúde das
economias, ou seja, a criação de
emprego”, afirmou o deputado Manuel dos
Santos, na reunião dos Assuntos
Económicos e Monetários do Parlamento
Europeu.
O deputado criticou aquela decisão por
considerar que ela tem consequências
negativas para a dimensão e a
sustentabilidade da recuperação
económica que se anuncia na União
Europeia, com reflexos negativos na
competitividade e na criação de emprego.
Neste contexto, considera que nada
justifica neste momento o braço-de-ferro
existente entre o BCE e o poder político
sobre aquela questão, sendo por isso
legítimo pensar que o aumento das taxas de juro “mais não é do
que a reafirmação teimosa da vontade do Banco em continuar
surdo aos conselhos de bom senso que lhe são dirigidos pelos
agentes económicos”.
O aumento agora verificado não terá, por outro lado, quaisquer
consequências sobre os factores artificiais que pressionam
actualmente os preços e a inflação subjacente encontra-se ainda a
um nível próximo de 1,5 por cento.
Teme-se, por isso, que este aumento “seja apenas o primeiro de

uma sucessão de outros que colocarão as
taxas de juro em níveis muito elevados até
ao final do ano”.
“Não se percebe, de resto, para que é que
serviria esta única e limitada subida se não
estivesse nos objectivos do BCE prosseguir
com uma política de encarecimento do
dinheiro no futuro”, afirma o deputado.
Perante este contexto, Manuel dos Santos
diz existirem razões objectivas para recear
que esta política volte a revelar-se “pouco
amiga do crescimento económico e da
recuperação, o que acentuará, ine-
vitavelmente, os factores de crise na
Europa e dará pretextos a todos os que,
cada vez mais, defendem agendas políticas
nacionais contra o interesse europeu”,
concluiu Manuel dos Santos.
Na última reunião do ECOFIN os
responsáveis europeus pelas finanças criti-
caram o aumento das taxas de juro, que

consideraram prejudicial à recuperação económica em curso.
Foi também esta a posição do Governo português que, pela voz do
secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, Emanuel Augusto
Santos,  sublinhou a “evolução favorável na generalidade dos
indicadores de confiança económica e a aceleração da actividade
prevista para o último trimestre do ano em Portugal”.
Esta é a primeira vez que o BCE mexe nas taxas de juro desde
2003, altura em que foram fixadas em 2 por cento. O aumento
decidido pelo BCE situa-as agora nos 2,25 por cento.

TURISMO PODE IMPULSIONAR
ESTRATÉGIA DE LISBOA
“ O turismo é uma das áreas em que será possível avançar
mais no domínio da Estratégia de Lisboa, constituindo uma
forma de diversificação das economias e de desenvolvimento
de zonas rurais e de regiões com desvantagens naturais ou
demográficas específicas, como apresentam as Regiões
Periféricas”, considerou o deputado Emanuel Jardim Fernandes
na 2ª Conferência do Atlântico, promovida pela Associação
Insular de Geografia e das Universidades da Madeira e de
Aveiro, que decorreu na Madeira.
O deputado considera que, sem que o turismo deixe de ser uma
competência dos Estados-membros, requer novas orientações e
acções mais eficazes por parte da União Europeia. Em abono do
desenvolvimento do sector, “a União Europeia deve assumir uma
função de apoio, de coordenação e de complemento das acções
de cada Estado através de programas comunitários no quadro das
intervenções estruturais”, disse.
Considerou também fundamental que o turismo obedeça a
parâmetros de qualidade de nível europeu que assegurem a

protecção do ambiente, o respeito pelo ordenamento do território, a
formação e o adequado enquadramento dos trabalhadores, a
preservação dos valores culturais e patrimoniais e as tradições de
cada uma das regiões da União”.
O turismo na União Europeia assegura mais de 7 milhões de
postos de trabalho e envolve mais de 2 milhões de empresas,
sobretudo PME.

"O bem-estar das pessoas e a saúde das
economias não pode ser ignorada pelo
BCE"

Emanuel Jardim Fernandes participou na 2ª Conferência do
Atlântico, que se realizou na Madeira
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PIROTÉCNIA VAI TER NOVA DIRECTIVA
A avaliação de uma nova Directiva sobre a colocação no mercado
de artigos pirotécnicos é o tema para o qual foi nomeado relator o
deputado Joel Hasse Ferreira pela Comissão do Mercado Interno
e Protecção dos Consumidores. A proposta destina-se a criar um
quadro legislativo global e coerente a nível comunitário para esta
área de considerável interesse para Portugal, introduzindo requisitos
mínimos com o intuito de garantir a livre circulação de produtos
pirotécnicos na União Europeia, melhorar a protecção dos
consumidores finais e profissionais e harmonizar as exigências de
segurança  aplicáveis nos diferentes Estados-membros. Refira-se
que os mercados comunitários de fogos de artifício representam
anualmente qualquer coisa como 1.400 milhões de euros.

LIDERAR NEGOCIAÇÕES DO PROTOCOLO DE QUIOTO
A União Europeia tem de ser o motor do processo de negociações
do Protocolo de Quioto, contribuindo para a definição do regime
após 2012, disse a deputada Edite Estrela que representou o
Parlamento Europeu na Conferência das Nações Unidas para as
Alterações Climáticas, que decorreu recentemente em Montreal.
A deputada manifestou o seu desapontamento por a Conferência
não ter sido mais ambiciosa, com  definição de calendários e
reforço das metas de redução dos gases poluentes. “Sobretudo
não se compreende porque razão um país industrializado como
os Estados Unidos não assume as suas responsabilidades e se
compromete”, disse, acrescentando que, neste quadro, “a União
Europeia não deve cruzar os braços, mas sim assumir a liderança
do processo e fazer avançar as negociações”.

A ÁGUA E A COESÃO TERRITORIAL
Por iniciativa de Jamila Madeira e no âmbito do programa de
estágios para recém-licenciados resultante de uma parceria
estabelecida entre a deputada e as universidades portuguesas,
realizou-se no passado dia 6 de Dezembro, na Universidade de
Évora, a Conferência “A questão da Água no Desenvolvimento
Sustentável e na Coesão Territorial”. Participaram representantes
da empresa Águas de Portugal, da Fundação para a Ciência e
Tecnologia, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo e de gestores do Programa INTERREG III.

AÇORES E A POLÍTICA MARÍTIMA
“Os Açores e a Política Marítima Europeia”, foi o tema de uma
conferência realizada nos Açores, promovida pelo deputado Paulo
Casaca e pela Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento
Europeu. O objectivo da conferência foi recolher diversos contributos
junto de vários sectores que se relacionam com os oceanos e os
mares a nível dos transportes, portos, pescas, turismo, ambiente e
energia. Refira-se que, actualmente, decorre o período de consulta
para a elaboração do Livro Verde para a Política Marítima Europeia.

TAXA MÍNIMA PARA SOCIEDADES COMERCIAIS
A introdução na Europa, a prazo, de uma taxa mínima para a
tributação das sociedades comerciais, seguindo o modelo
actualmente em vigor para o IVA, foi uma das propostas
apresentadas pelo deputado Manuel dos Santos durante um debate
sobre fiscalidade na União Europeia relativas às empresas, que se
realizou no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Manter uma
certa competitividade entre os Estados-membros neste domínio e
criar um verdadeiro mercado interno para a tributação das
sociedades, sem obstáculos fiscais de maior, são, segundo o
deputado, os principais objectivos da medida sugerida. Refira-se
que, actualmente, o intervalo de variação das taxas efectivas pode
atingir 37 pontos percentuais entre os vários países da União,
situação considerada por Manuel dos Santos “anómala e que
dificulta a integração dos mercados financeiros”.

INQUÉRITO A CENTROS DA CIA NA UNIÃO
A constituição de uma Comissão de Inquérito no Parlamento Europeu
para investigar a alegada existência de centros de detenção da CIA
em território da União Europeia, assim como a utilização do espaço
aéreo europeu para o transporte de pessoas ilicitamente detidas e
possivelmente sujeitas a tortura, foi defendida pelo deputada Ana
Gomes no âmbito de uma reunião conjunta das comissões de
Assuntos Externos e das Liberdades Cívicas do Parlamento Europeu.
Ana Gomes referiu igualmente “que alguns dos actuais governantes
europeus não podem dar garantias nesta matéria pela actuação
dos seus antecessores”, como no caso de Portugal, em relação a
alegações que respeitariam ao período em que era Primeiro-ministro
o actual presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso.

DELEGAÇÃO DO PARLAMENTO
EUROPEU VISITA ZONAS AFECTADAS
PELA SECA E INCÊNDIOS
Uma delegação de deputados do Parlamento Europeu, da qual
fazem parte Edite Estrela e Capoulas Santos, desloca-se a Portugal
nos próximos dias 12 e 13 de Janeiro para visitar as principais
zonas afectadas pela seca e pelos incêndios do Verão passado,
estando previstas visitas ao Alentejo e à zona de Coimbra.
A visita da delegação do Parlamento Europeu, chefiada pelo
deputado espanhol Gerardo Galeote, insere-se numa série de
deslocações a países que sofreram desastres naturais e visa
contribuir para a elaboração de um relatório com o objectivo de
estabelecer mecanismos de prevenção e de actuação face às
catástrofes.
O documento irá também identificar as formas de maximizar a
qualidade dos apoios comunitários a acções de prevenção e solução
para todos os fenómenos relacionados com catástrofes naturais.
Edite Estrela e Capoulas Santos, respectivamente responsáveis
pela elaboração das vertentes ambiental e agrícola do relatório,
defendem a necessidade das regras do Fundo de Solidariedade
da União Europeia serem urgentemente adaptadas a situações
como a seca e os fogos florestais e a possibilidade da Comissão
Europeia incluir como despesas elegíveis nos instrumentos
financeiros adequados o cofinanciamento de equipamentos
destinados à prevenção e combate aos incêndios, designadamente
de meios aéreos.
A chegada da delegação de deputados está prevista para dia 12
de Janeiro, sendo as primeiras deslocações ao Alentejo, onde
serão efectuadas reuniões com as autoridades oficiais locais,
serviços de emergência, representantes da sociedade civil e vítimas.
No dia seguinte, a delegação manterá o mesmo tipo de encontros
em Pampilhosa da Serra.
Refira-se que nos dias anteriores os deputados farão visitas com o
mesmo propósito a Espanha, às zonas de Guadalajara e Sevilha.
As restantes visitas que estão programadas realizar-se-ão à Áustria
e à Alemanha entre 25 e 27 de Janeiro, para recolha de
informações relativas às inundações e, de 22 a 24 de Fevereiro a
França e a Itália, desta feita para apurar elementos relativos à
seca que fustigou estes países.

Depois destas visitas, será organizado um seminário com
especialistas, autoridades oficiais e populações afectadas pelos
vários fenómenos, estando prevista para Março a apresentação
do relatório, de forma a poder ser aprovado na  sessão plenária do
Parlamento em Abril ou Maio.

Jamila Madeira acompanha relatório na Comissão de
Desenvolvimento Regional

Entretanto, a deputada Jamila Madeira foi designada para
acompanhar em nome do Grupo do PSE a elaboração do relatório
de iniciativa da Comissão de Desenvolvimento Regional do
Parlamento Europeu sobre as catástrofes naturais. Desta forma,
fica assim assegurada para Portugal e para o PS a participação
em mais um dos importantes documentos que o Parlamento
Europeu irá produzir sobre as catástrofes naturais.

PORTUGAL EMPENHADO NA LUTA
CONTRA ARMAS DE DESTRUIÇÃO MACIÇA
Portugal está empenhado no aperfeiçoamento e no
desenvolvimento de todos os regimes contra a proliferação de
armas de destruição maciça, afirmou o secretário de Estado da
Defesa, Manuel Lobo Antunes, numa audição organizada pela
deputada Ana Gomes, vice-presidente da Sub-Comissão de Defesa
do Parlamento Europeu.
A audição, subordinada ao tema “Não-Proliferação de Armas de
Destruição Maciça”, contou também com a presença do embaixador
António Monteiro Portugal, Director-Geral dos Assuntos
Multilaterais, Rebecca Johnson, directora do Acronym Institut for
Disarmament Diplomacy e do professor universitário e comentador
Nuno Rogeiro.
Tanto o Secretário de Estado Lobo Antunes como o embaixador
Monteiro Portugal sublinharam o perigo das ameaças actualmente
existentes e, sobretudo, da imprevisibilidade e dos actores não
institucionais. No entanto, têm vindo a ser feitos enormes esforços
por parte da comunidade internacional e da União Europeia para
conter e eliminar a proliferação de armas e materiais passíveis de
serem utilizados para aqueles fins. “Daí a nossa participação em
todas as convenções, códigos e tratados internacionais neste
domínio”, disse Lobo Antunes.
Nuno Rogeiro, por sua vez, fez uma análise dos vários tipos de
armas e dispositivos que caem sob a alçada da designação de
armas de destruição maciça, os países que as possuem e os
argumentos que utilizam para as justificar. “Uma concertação
internacional mais reforçada seria muito importante para fazer
progressos no combate à proliferação de materiais passíveis de
serem utilizados como armas de destruição maciça”, disse.

Com efeito, segundo
referiu o embaixador
Monteiro Portugal, a
par de uma rápida dis-
seminação das tecno-
logias de duplo uso, to-
das as semanas há
notificação de casos de
tráfico de materiais
ilícitos, o que ilustra
bem “o grande perigo
em que o mundo se
encontra”.
Ana Gomes, sublinhou
a importância da apro-
vação da Estratégia
Europeia de Seguran-
ça e considerou que o
orçamento comunitário deve ter uma dotação adequada para que
a União Europeia possa desempenhar as suas funções no âmbito
da PESC, designadamente os seus esforços de desmantelamento
nuclear em alguns países de Leste.
A Estratégia Europeia de Segurança, aprovada no Conselho
Europeu de Tessalónica em 2003, identifica a proliferação de armas
de destruição maciça como “potencialmente a maior ameaça à
nossa segurança” e faz do fortalecimento do sistema multilateral e
da acção determinada contra os proliferadores um dos eixos
essenciais da sua doutrina.

Os deputados europeus visitarão zonas afectadas do
Alentejo e de Coimbra

Ana Gomes promoveu uma audição
sobre as armas de destruição maciça


