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Editorial

PARLAMENTO EUROPEU APROVA
DIRECTIVA DOS SERVIÇOS
O Parlamento Europeu aprovou, depois de dois anos de intensas
discussões e polémicas, aquele que é considerado um dos textos mais
importantes para a União Europeia, porque vem concluir a construção
do mercado interno, ao estabelecer o enquadramento para a livre
prestação de serviços. O relatório sobre a Directiva, também conhecida
com o nome do ex-comissário Bolkestein, foi aprovado por larga maioria
na última sessão plenária de Estrasburgo, mas expurgado de um dos
seus aspectos mais polémicos, o da possibilidade dos serviços poderem
ser prestados de acordo com as regras do país de origem. Assim, os
deputados socialistas portugueses votaram a favor da proposta por
considerarem que ela “é boa para Portugal” e porque estabelece “um
avanço claro na construção de um mercado interno de serviços”.
Na proposta de Directiva, aprovada por 394 votos a favor e 215
contra, o Parlamento Europeu deixa claro que os direitos sociais dos
trabalhadores não serão afectados, na medida em que continuarão a
ser regidos pela legislação nacional. Do mesmo modo, ficaram excluídos
do seu âmbito de aplicação os serviços financeiros, serviços e redes de
telecomunicações electrónicas ou os serviços de transportes, na medida
em que sejam regidos por outros instrumentos comunitários.
Não são também abrangidos os serviços de interesse geral, tal como
definidos pelos Estados-membros, nem os serviços bancários, serviços
jurídicos, cuidados de saúde, serviços audiovisuais, jogos de fortuna e
azar e profissões de actividades permanente ou temporariamente
associadas ao exercício do poder público, como é o caso dos notários.
Estão no entanto, incluídos os serviços postais, a electricidade, gás,
água e tratamento de resíduos.
Ficam igualmente excluídas do âmbito de aplicação da Directiva as
agências de trabalho temporário, os serviços de segurança, os
transportes urbanos, táxis, ambulâncias, serviços portuários, serviços
sociais, serviços de habitação social e de guarda de crianças.
Relativamente ao chamado princípio do país de origem, lê-se agora
que os Estados-membros respeitarão os direitos dos prestadores de
serviços num país diferente daquele onde estão estabelecidos e
assegurarão o livre acesso à sua actividade.
O Parlamento Europeu clarifica também algumas das exigências que
os Estados-membros não poderão impor a um prestador de serviços
que esteja estabelecido noutro Estado-membro, como por exemplo a
obrigação de ter um estabelecimento no seu território ou a obrigação
de se inscrever num registo ou ordem profissional. No entanto, fica
também claro que a Directiva é aplicável sem prejuízo do Direito do
trabalho, nomeadamente, das disposições relativas às relações entre
os parceiros sociais, incluindo o direito de acção sindical e o direito a
convenções colectivas.

Um compromisso equilibrado

Ao intervir em plenário sobre a proposta de Directiva, o deputado Joel
Hasse Ferreira, considerou a solução de compromisso “equilibrada”.
“Se é necessário avançar no sentido da construção do mercado interno
de serviços, não menos importante é garantir condições de concorrência
leal nos vários Estados-membros. Quebrando barreiras burocráticas
ou tecnicamente injustificáveis, mas não facilitando desequilíbrios sociais,
nomeadamente não distorcendo os mercados de trabalho nem
desvirtuando as relações laborais”, afirmou.
Para o deputado, que no âmbito da Comissão dos Assuntos Sociais
acompanhou todos os debates, não obstante ser muito importante
este processo de construção do mercado interno de serviços para o
desenvolvimento económico, “têm de ser respeitadas as normas que
garantem a coesão social europeia, o que não acontecia na versão
inicial da Directiva”.
Hasse Ferreira considera muito importante a exclusão da aplicação do
princípio do país de origem, do trabalho temporário, da área da saúde
e outras áreas sociais, a dos serviços de interesse geral e ainda das
lotarias.
Antes da discussão, Hasse Ferreira e Edite Estrela trocaram impressões
com dirigentes da UGT, entre os quais se encontrava o seu secretário-
geral, João Proença.
Refira-se que, após a aprovação em plenário, em primeira leitura,
caberá agora ao Conselho da União Europeia pronunciar-se sobre as
modificações introduzidas pelo Parlamento Europeu.

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SOCIALISTAS PORTUGUESES
Os deputados socialistas portugueses no Parlamento Europeu
apresentaram uma declaração de voto, assinada pela deputada
Edite Estrela, em nome da Delegação, em que a sua posição
favorável sobre a Directiva dos Serviços é justificada por
considerarem:
“- Que fica garantido um avanço equilibrado no sentido da criação
de um mercado interno europeu de serviços;
- Que a exclusão dos serviços de interesse geral, a exclusão das
lotarias e de áreas essenciais da saúde apontam no sentido de um
maior equilíbrio da Directiva.
Na sua formulação actual, a Directiva é positiva para a economia

portuguesa, nomeadamente por deixar de se aplicar o princípio do
país de origem.
A abertura do mercado europeu de serviços permitirá a criação de
muitos empregos. Com este texto, o chamado "dumping social"
estará efectivamente afastado.
A Directiva permite diminuir barreiras burocráticas injustificáveis,
existentes em diversos Estados-Membros, sujeitando o fornecimento
de serviços às regras do país onde o serviço é prestado.
A exclusão do trabalho temporário e a não interferência com a
Directiva de destacamento de trabalhadores são também
importantes para garantir os equilíbrios e a coesão social”.

DIRECTIVA DE SERVIÇOS

Morra a velha Directiva Bolkestein, viva a nova Directiva de
Serviços! Não foi, mas poderia ter sido este o slogan de uma
boa parte dos milhares de sindicalistas que se manifestaram
no passado dia 14 em Estrasburgo. De facto, o texto aprovado
pelo Parlamento Europeu (1ª leitura) é radicalmente diferente
do que foi proposto, em 2004, pelo então Comissário Bolkestein.
Bem se pode dizer, portanto, que a liberalizadora Directiva
Bolkestein foi incinerada e que das suas cinzas renasceu a
nova Directiva de Serviços mais respeitadora dos direitos sociais.
As diferenças são de monta, mercê do excelente trabalho da
deputada Evelyne Gebhardt, autora do relatório, e de outros
socialistas que foram capazes de negociar e consensualizar
com o PPE um conjunto de alterações, sem transigir no
essencial. Desse acordo resultou um texto equilibrado que
protege, simultaneamente, o prestador e o utilizador dos
serviços.
A aprovação da Directiva só foi possível porque os pontos mais
controversos foram alterados e as principais reivindicações
das centrais sindicais foram contempladas. Por exemplo, o
artigo 16º, o mais polémico, porque consagrava o princípio do
país de origem, foi completamente reformulado. Na actual
redacção, o fornecimento de serviços fica sujeito às regras do
país onde o serviço é prestado, afastando, assim, o receio do
chamado “dumping social”.
Para além dos melhoramentos já referidos, houve outras
alterações que beneficiaram muito (na perspectiva socialista)
o texto final. Ficaram fora da Directiva os serviços de interesse
geral, as áreas essenciais da saúde e os jogos de azar, por
exemplo. Também foram excluídos o trabalho temporário e o
destacamento de trabalhadores. Para além destas importantes
conquistas, reconhece-se o princípio de sobreposição das
directivas sectoriais à nova directiva.
Importa recordar que a livre circulação de pessoas, bens e
serviços está prevista no Tratado de Roma e que a criação de
um mercado interno de serviços é condição da Estratégia de
Lisboa.
Foi neste contexto que os socialistas portugueses votaram
favoravelmente a Directiva de Serviços, na convicção de que a
abertura do mercado europeu de serviços é positivo para a
economia portuguesa e permitirá criar empregos.

“A Directiva não distorce os mercados de trabalho nem desvirtua
as relações laborais”, disse no plenário Hasse Ferreira
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A Europa vista de Portugal PORTUGAL E A EUROPA PRECISAM
DE INCENTIVAR A NATALIDADE

UNIÃO EUROPEIA QUER PROMOVER
MELHORIA NO BEM-ESTAR DOS ANIMAIS

Desenvolver o nível de apoios sociais para
facilitar a vida familiar e promover a
natalidade, foi a tónica central das
intervenções dos participantes na audição
pública sobre os “Desafios demográficos em
Portugal e na União Europeia”, promovida
pelos deputados Edite Estrela e Joel Hasse
Ferreira. Intervieram também o ministro da
Solidariedade e Segurança Social, Vieira da
Silva, o secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Jorge Lacão, e
os especialistas em demografia Leston
Bandeira e Ana Fernandes.
O panorama demográfico português e
europeu é muito preocupante e tem eleva-
das consequências em termos sociais e
económicos. Além disso, à baixa natalidade
que impede a renovação de gerações, junta-
se o envelhecimento da população e o
declínio de muitas regiões das zonas
interiores. Basta referir que, enquanto no
início dos anos 60 o nível de fecundidade era de três filhos por
mulher, actualmente é de 1,5.
Segundo o professor Leston Bandeira, operou-se um salto directo
de uma sociedade predominantemente rural e conservadora, para
uma sociedade moderna, urbana e aberta à mudança, processo
que considerou irreversível e que alterou profundamente as relações
no plano da sexualidade e libertou as mulheres da “ditadura das
sucessivas maternidades”.
O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros,
Jorge Lacão, colocou esta questão no plano simultaneamente pessoal
e institucional, ao referir que é necessário eliminar preconceitos para
que haja uma taxa de natalidade mais forte e deu o exemplo da
Suécia, país onde ela é das mais elevadas na União, em que mais de
50 por cento dos nascimentos se dá fora do casamento.
Edite Estrela, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e
Igualdade de Género, defendeu a necessidade de medidas fiscais
que incentivem o aumento da taxa de natalidade, bem como a
garantia de protecção e de apoios específicos para as mulheres no
período que se segue ao parto, particularmente para as mães

solteiras. Considerou também fundamental o aumento e a criação
de estruturas com boa qualidade e a preços acessíveis para
acolhimento de crianças.
Para a deputada, estas medidas seriam muito importantes para as
mulheres terem os filhos que desejam realmente. Segundo estudos
europeus, existe uma considerável discrepância entre o número de
filhos desejados pelas mulheres, que é da ordem dos 2,3 e os que
realmente têm, que é de 1,5, o que ficará a dever-se à ausência de
políticas sociais eficazes dirigidas para a promoção da natalidade.
Por sua vez, e mantendo a sintonia com as restantes intervenções, o
deputado Joel Hasse Ferreira, defendeu a necessidade de serem
desenvolvidos esforços “para identificar todos os obstáculos à promoção
da família, tais como políticas fiscais, horários de comércio e acesso ao
mercado de habitação, a par dos sistemas de protecção social e serviços
públicos de cuidados a crianças para facilitar a vida familiar”.
Esta audição pública teve como principal objectivo recolher argumentos
para os Pareceres que Edite Estrela e Hasse Ferreira terão de
apresentar nesta matéria para, respectivamente, as comissões dos
Direitos da Mulher e a dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu.

Dar a conhecer o Plano de Acção Comunitária para a Protecção e
Bem-Estar dos Animais e incentivar os comportamentos que
conduzam a uma melhoria do bem-estar animal, foi um dos
principais objectivos da audição pública promovida pelo deputado
Paulo Casaca, que reuniu em Lisboa várias dezenas de
representantes de organizações zoófilas e de organismos que
exercem a sua actividade no domínio da veterinária. Foram também
oradores Andrea Gavinelli, da Unidade de Bem-Estar Animal da
Direcção-Geral de Saúde e Defesa do Consumidor da Comissão
Europeia e Leonor Galhardo, consultora do Eurogrupo para o
Bem-Estar Animal.
Para Paulo Casaca, presidente do Intergrupo para o Bem-Estar
Animal do Parlamento Europeu, o plano de acção comunitário é
um instrumento precioso que permitirá aos organismos interessados
no bem-estar animal acompanhar de forma mais eficaz as questões
relacionadas com esta matéria.
“Apesar da fragilidade das bases jurídicas ainda existentes, estou
em crer que é possível fazer na Europa mais pelos animais de
companhia e pelos animais selvagens”, considerou.
Exercendo alguma crítica ao plano de acção, o deputado afirma que
ele não é totalmente satisfatório, visto que se esperavam medidas
concretas em relação aos animais de companhia e selvagens, tendo
apenas sido referidos os animais de produção pecuária.
“Com efeito, o Tratado das Comunidades Europeias dá plenos
poderes às instituições europeias apenas na agricultura – onde se
enquadra a pecuária – dando-lhe também poderes importantes
na conservação da natureza – ângulo sob o qual os animais
selvagens tendem a ser considerados – e um poder muito relativo
em matéria de bem-estar animal propriamente dito, através de um

protocolo adicional que tem sido pouco ou nada invocado para
propor legislação”, afirma Paulo Casaca.
O plano de acção 2006-2010 prevê a criação de normas mínimas
de protecção dos direitos dos animais – estendida a várias espécies
que até agora não tinham qualquer direito – e a recompensa às
indústrias que apliquem práticas de protecção superiores às
exigidas.
A União Europeia propõe a criação de um laboratório europeu que
coordene as informações relativas às várias actividades e
investigação sobre animais. O projecto visa ainda a formação dos
profissionais que trabalham directamente com os animais e a
sensibilização dos consumidores, nomeadamente através de
campanhas de informação.

Paulo Casaca promoveu uma audição para dar a conhecer o plano
de acção comunitária para a protecção e o bem-estar dos animais

Edite Estrela e Hasse Ferreira promoveram uma audição sobre os “Desafios
Demográficos em Portugal e na União Europeia”

A GRIPE DAS AVES
O aparecimento recente da chamada
Gripe das Aves na Europa, em aves
de vida livre, designadamente, na
Grécia, Itália, Eslovénia, Áustria,
Alemanha, Hungria e França, veio
confirmar a justeza das medidas
preventivas, designadamente o Plano
de Contingência e as medidas de
biossegurança adoptadas para
prevenir a entrada do Vírus da gripe
aviária nas explorações agrícolas. A
prioridade definida é, assim, o combate
à doença nos efectivos animais como meio mais eficaz de
controlar a panzootia (animal), procurando evitar que se
transforme numa pandemia (humana) à escala global.
Andaram, por isso bem a Comissão Europeia e os Estados-
Membros que adoptaram, a montante e em devido tempo,
as medidas de vigilância e biossegurança, de certificação
sanitária, de higiene, protecção sanitária das explorações,
condições de armazenagem, vigilância sanitária, registos e
outros procedimentos rigorosos mas essenciais à saúde e
bem-estar animal, tendo em vista prevenir e salvaguardar
a saúde pública.
A história ensinou-nos que a pior maneira de prevenir e
evitar um problema com esta escala global é omitindo
informação à opinião pública. Lembremo-nos da crise das
vacas loucas ou, mais proximamente, dos nitrofuranos. O
esclarecimento público é pois fundamental. Só assim será
possível preservar a necessária confiança dos
consumidores. A Comunicação social tem desempenhado
aqui um papel muito importante que é justo destacar.
Porque se trata de um problema global é de sublinhar a
cooperação de esforços desenvolvida entre várias entidades
internacionais, entre as quais a Organização Mundial de
Saúde, a FAO, a OIE e a Comissão Europeia. Para enfrentar
um problema global, é necessário ter uma estratégia e uma
resposta global.
Ao nível nacional e em permanente articulação com as
entidades europeias, designadamente, através do Comité
Permanente da Cadeia Alimentar e Saúde Animal, os
serviços de veterinária têm vindo a aplicar o Plano de
contingência e a acompanhar a boa aplicação das medidas
de biossegurança.
A aplicação dessas medidas de biossegurança tem por
objectivo quebrar o eventual ciclo de contágio que se pode
estabelecer entre as aves migradoras provenientes da
Europa Oriental e as Explorações avícolas nacionais, apesar
de se saber que a Península Ibérica não é zona de passagem
migratória do tipo de aves já identificadas com o vírus H5N1.
O Plano de vigilância português tem vindo a ser aplicado de
forma sistemática desde 2003, não se tendo detectado, até
ao momento qualquer ave infectada.
A Gripe Aviária é sem dúvida uma das doenças mais
estudadas a nível mundial, pelo que existe um enorme
manancial de conhecimentos científicos e técnicos que,
quando aplicados, contribuem seguramente para parar o
processo evolutivo da doença.
Muito embora tenham surgido vários surtos de Gripe Aviaria
entre 1999 e 2006 em países tão distintos como Itália, Holanda,
alguns países asiáticos, Canadá, Estados Unidos e, mais
recentemente, provocados pela estirpe H5N1, em vários
países da Europa de Leste e Central, apenas nas regiões
asiáticas se tem mostrado como uma ameaça à Saúde
Pública Mundial. Não está ainda cientificamente analisado o
comportamento do vírus H5N1 em sociedades com maior
desenvolvimento socio-económico e cultural, onde a sua
propagação será, necessariamente, bem mais difícil.
Os momentos como o actual, ou o do aparecimento dos
nitrofuranos, em que se verifica retracção do mercado por
quebra de consumo resultante do medo de contágio, são
sempre períodos em que existe uma maior atenção de
todos os intervenientes, o que se traduz por menor risco
para o consumidor. O momento é de ansiedade. O
esclarecimento da opinião pública é uma tarefa em que
todos nos devemos mobilizar. Saber o que se está a fazer
no terreno é fundamental.

*Presidente da Comissão de Agricultura da A.R.

Miguel Ginestal*
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ADOPTAR MEDIDAS PARA MELHOR
COMBATER RISCOS E CRISES AGRÍCOLAS
Adoptar medidas que contribuam para prevenir a
ocorrência de riscos e de crises ligadas ao sector
agrícola e também para as remediar quando não
for possível evitá-las, é o propósito do relatório de
iniciativa aprovado pelo Parlamento Europeu no
plenário de Estrasburgo. Pretende-se assim dar
uma resposta mais eficaz às catástrofes naturais
como as secas, incêndios ou inundações que nos
últimos anos têm fustigado vários Estados-
membros da União europeia.
O relatório defende que a política de gestão dos
riscos e das crises vise que as companhias de
seguros, públicas ou privadas, e as cooperativas
mutualistas exerçam actividade seguradora
primária de riscos seguráveis e que os Estados se
limitem a cobrir os danos de riscos não seguráveis
e permitam, sob certas condições, o financiamento
estatal para certas actividades.
As três opções de gestão de riscos que a Comissão
Europeia pondera – seguro contra catástrofes
naturais fundos mutualistas e seguro de
rendimentos -, no entanto, segundo o relator, “não
são medidas de prevenção orientadas para a redução dos riscos e
prejuízos, mas antes modelos de financiamento da reparação de
prejuízos”. De referir que a Comissão propõe financiar as referidas
medidas através de 1 por cento da modulação ou dos programas
nacionais de desenvolvimento rural.
Neste contexto, o Parlamento Europeu acolhe favoravelmente as deli-
berações da Comissão Europeia acerca do co-financiamento dos
prémios de seguro contra catástrofes naturais pagos pelos agricultores
ou dos sistemas de resseguro, mas considera que esta opção exige
um financiamento consideravelmente maior do orçamento comunitário
e dos nacionais do que o 1 por cento da modulação.
Ao intervir sobre este relatório, o deputado Capoulas Santos, relator
da Comissão de Agricultura  para as catástrofes naturais, lembrou
os acontecimentos que atingiram tragicamente alguns países, como
Portugal, e que são um bom exemplo dos riscos e das crises a que
estão sujeitos os agricultores. Neste sentido, considerou a iniciativa
da Comissão bem vinda, mas defendeu que o relatório devia ir
mais longe.
“Acompanho por isso o relator na maioria das considerações e sugestões

que faz, em especial no que concerne aos seguros agrícolas e aos
fundos mutualistas de risco, mas lamento a timidez da abordagem
quanto à cobertura de base contra crises de rendimento”, afirmou.
Capoulas Santos referiu-se ao relatório como uma peça importante
de uma abordagem mais ampla que o assunto merece,
designadamente no âmbito do debate que está a decorrer sobre o
Fundo de Solidariedade, assim como da estratégia florestal da União
Europeia e dos relatórios de iniciativa sobre calamidades naturais
que estão a ser elaborados nas Comissões de Agricultura, do
Ambiente e do Desenvolvimento Regional.
Já no debate do relatório sobre a execução de uma estratégia florestal
europeia, Capoulas Santos saudou a iniciativa e sublinhou a
importância económica, social e ambiental da floresta europeia.
“Nunca é demais lembrar que as florestas europeias representam
35 por cento do território da União, 3,4 milhões de empregos, 15
milhões de proprietários e um valor de produção de mais de 350 mil
milhões de euros”, considerou. “Estes indicadores dispensam qualquer
outra justificação para a atenção que as florestas europeias devem
merecer das instituições comunitárias”, sublinhou.

PRISÃO DE GUANTÁNAMO DEVIA ENCERRAR
A prisão na base militar de Guantánamo devia ser encerrada,
defendeu a deputada Ana Gomes, durante um debate no plenário
de Estrasburgo sobre a situação daquela base americana em Cuba.
“Sobre Guantánamo, Abu Grahib, Bagram ou onde quer que a
Administração Bush deslocalize a tortura através da extraordinary
rendition é fundamental que a União Europeia faça um coro de
vozes cada vez mais audíveis que nos Estados Unidos denunciem
a imoralidade e a ineficácia do uso da tortura na luta contra o
terrorismo, como o Senador John McCain, e que exigem o
julgamento dos mais altos responsáveis por tais perversões, como
fez a American Civic Liberties Union”, disse a deputada.
Ana Gomes afirmou ainda que o “silêncio cúmplice” sobre crimes

cometidos em nome da luta contra o terrorismo “faz, de facto, o
jogo dos terroristas”, ao sacrificar os valores da dignidade humana
e do Estado de Direito – “valores que através do 11 de Setembro
e de ataques como os de Madrid ou Londres, os fanáticos terroristas
visam destruir”.
Num outro debate, sobre a reciprocidade da “cláusula de Direitos
Humanos a inserir em acordos celebrados entre a União Europeia
e países terceiros, a deputada disse que a sua aplicação “não deve
depender, como até agora, de considerações geopolíticas e
geoeconómicas que nem sequer são da União no seu conjunto
mas, muitas vezes, apenas de alguns Estados-membros ou de
alguns serviços da Comissão Europeia em particular”.

Capoulas Santos considera que a cobertura de base contra crises de rendimento
deveria ter ido mais longe

A PAUSA CONSTITUCIONAL
Os resultados negativos dos
referendos sobre a Constituição
europeia na França e na Holanda,
levaram o Conselho Europeu,
reunido a 17 de Junho de 2005 em
Bruxelas, a propor a abertura de um
período de reflexão no qual deveriam
ser implicados os cidadãos, a
sociedade civil, os parceiros sociais,
os Parlamentos nacionais, os partidos
políticos e as instituições europeias.
Entendeu o Conselho avaliar o estado
do processo numa cimeira a ocorrer

no final do primeiro semestre de 2006.
Em vésperas desse momento de balanço, não se vislumbra
uma saída para a crise constitucional. A falta de liderança e
vontade políticas do Conselho e da Comissão são patentes.
Não foram propostos quaisquer métodos ou agenda para o
período de reflexão.
Foi ao Parlamento Europeu que coube, por resolução de 19
de Janeiro de 2006, manter viva a chama da Constituição e
criar condições para o debate público, sem o qual o período
de reflexão é um embuste, que esconde mal uma real
desistência da Constituição, não obstante a sua ratificação
por 14 Estados-membros. Nesse âmbito, organizará nos
próximos dias 8 e 9 de Maio o primeiro fórum europeu
parlamentar em Bruxelas, onde se reunirão representantes
do PE e dos parlamentos nacionais. Será o primeiro de uma
série de debates públicos interparlamentares que deverá
culminar no segundo semestre de 2007.
Ninguém questiona em voz alta a inevitabilidade de reformar
o Tratado de Nice. As suas limitações são visíveis e fazem-se
notar na dificuldade acrescida para a tomada de decisões, na
paralisia da União em virtude dos poderes de veto e na
impossibilidade generalizada de prosseguir os seus fins e
objectivos no quadro de 25 Estados-membros.
A Comissão e o Conselho, até aqui demasiado inertes,
deveriam analisar e extrair consequências dos mais recentes
estudos de opinião efectuados na França e na Holanda, que
apontam para uma maioria de inquiridos em favor de uma
Constituição Europeia superior a 60% .
Nicolas Sarkozy, em discurso proferido em Berlim na semana
passada, avançou um conjunto de propostas que relançaram
o debate. A adopção rápida das melhorias previstas na
Constituição que não necessitam a alteração dos tratados - é
o caso da transparência dos trabalhos do Conselho, do poder
de iniciativa atribuído aos cidadãos europeus, ou ainda da
passagem da cooperação judicial penal da regra da
unanimidade para a maioria qualificada; e quanto às propostas
que necessitam de alteração dos tratados mas que foram
objecto de um largo consenso durante a campanha
referendária, deveriam ser postas em prática até 2008: trata-
se da criação de uma presidência estável do Conselho, da
definição da dupla maioria (55% Estados, 65% da população),
da extensão da co-decisão e da maioria qualificada, do ministro
dos Negócios Estrangeiros da União, bem como do controlo
do princípio de subsidiariedade pelos parlamentos nacionais
através do sistema de alerta prévio.
Uma solução deste tipo está longe de ser ideal. Também se
pode dizer que constitui confirmação do golo na própria
baliza que a esquerda francesa, deploravelmente, meteu.
Mas oferece a vantagem de respeitar o significado dos
referendos realizados, nomeadamente daqueles que se
exprimiram em favor de todas estas alterações
constitucionais, até aqui congeladas. Dificilmente se poderá
objectar depois à constitucionalização de matérias já
integrantes do acquis comunitário. Aguarda-se que outros
protagonistas assumam as suas responsabilidades.

*Membro da Comissão dos Assuntos Constituicionais do PE

Sérgio Sousa Pinto*
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ELISA FERREIRA RELATORA EM TRÊS DOMÍNIOS
A deputada Elisa Ferreira foi nomeada relatora do Grupo do
PSE para o relatório sobre as ajudas de Estado à Inovação na
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Ainda pela
mesma comissão, a deputada foi nomeada relatora para o
Programa e-2010 – Sociedade de Informação para o
Crescimento e Emprego e relatora principal para o Livro Verde
sobre a Eficiência Energética. A deputada referiu que, no que
toca às ajudas de Estado para a Inovação, as propostas
avançadas pela Comissão Europeia, inseridas no Plano de
Reforma das Ajudas de Estado para o período 2005-2009,
vêm colocar de novo a tónica na possibilidade de apoios às
PME, alargando simultaneamente o domínio de actividades
inovadoras contempladas, através do apoio a “start-ups”
tecnológicas, ao capital de risco tecnológico e à experimentação
de novas soluções de mercado.

EUROPA DETERMINANTE PARA PAZ EM ACEH
A Missão de Monitorização da União Europeia em Aceh, que
contou com o envolvimento de países da região, teve um papel
muito positivo e determinante para que fosse garantida a
implementação do acordo de paz firmado pela Indonésia e o
Movimento de Libertação de Aceh, a 15 de Agosto de 2005.
Esta conclusão foi enunciada no debate promovido pela
deputada Ana Gomes, em conjunto com a ONG “International
Crisis Group” e outros representantes da Comissão e do
Conselho. Os participantes consideraram também ser imperioso
garantir que este caso de sucesso da política europeia de
segurança e de defesa tenha continuidade, designadamente
quando ocorrerem na província as próximas eleições em Maio
ou Junho. No entanto, existem ainda incertezas quanto ao
estatuto de autonomia da região, o desarmamento e
reintegração de antigos combatentes e a participação dos
partidos políticos de Aceh no processo eleitoral indonésio.

BOMBEIROS ALGARVIOS EM BRUXELAS
Um grupo de comandantes de corporações de bombeiros do
Algarve esteve no final de Janeiro no Parlamento Europeu a
convite da deputada Jamila Madeira, numa iniciativa conjunta
com o Governo Civil de Faro, com o propósito de discutir
questões relacionadas com os fogos florestais e as regras
aplicáveis ao Fundo de Solidariedade da União Europeia.
“Através desta visita, os bombeiros algarvios tiveram a
possibilidade de cooperar com os deputados e de discutir as
questões que estão agora em cima da mesa relacionadas com
a problemática das catástrofes”, disse, acrescentando que se
tratou também de uma forma de “reconhecimento pelo esforço
e trabalho absolutamente meritório que tiveram no passado
recente”. Os bombeiros reuniram também com os deputados
Edite Estrela e Capoulas Santos, relatores do Parlamento
Europeu para as catástrofes naturais.

TRANSPORTES NAS ULTRAPERIFERIAS
O Livro Branco da Comissão Europeia para os transportes
terá um capítulo especialmente dedicado às regiões
ultraperiféricas. A garantia foi dada pelo comissário Jacques
Barrot, responsável pelos Transportes, aquando de um debate
na Comissão dos Transportes do Parlamento Europeu ao ser
interpelado pelo deputado Emanuel Jardim Fernandes. O
deputado questionou o comissário sobre as prioridades e a
estratégia de coordenação para as políticas no domínio dos
transportes a nível nacional e europeu. Quando às prioridades
no domínio dos transportes, a Comissão disse que irá prosseguir
as metas entretanto definidas, se necessário recorrendo a
parcerias público-privadas, como forma de contornar a falta
de recursos próprios suficientes.

OPÇÃO MILITAR EM ABERTO PARA IRÃO
O recurso a uma solução militar para resolver o conflito que
actualmente opõe a comunidade internacional ao Irão por
causa do seu programa nuclear “deve ser evitado, mas não
excluído”, afirmou o deputado Manuel dos Santos. O deputado,
que falava à margem do debate sobre este tema que se realizou
no plenário do Parlamento Europeu mostrou-se convicto dos
propósitos belicistas que estarão por detrás da opção nuclear
iraniana, mas sublinhou que “uma atitude coerente, cuidada e
eficaz da comunidade internacional, liderada pela União
Europeia, poderá ainda ser suficiente para evitar o pior”.

PARLAMENTO DEFENDE LIBERDADE
E CONDENA DESTRUIÇÃO DE EMBAIXADAS

UNIÃO DEVIA TER IMPOSTO EUROPEU
A União Europeia devia criar um imposto europeu como forma de
ultrapassar a escassez de recursos relativamente às ambições e
objectivos de concretização das suas políticas, afirmou o deputado
Manuel dos Santos numa reunião que a Comissão dos Orçamentos
do Parlamento Europeu realizou em Lisboa com várias comissões
especializadas da Assembleia da República.
Participando nestas reuniões na qualidade de vice-presidente do
Parlamento Europeu, Manuel dos Santos defendeu a criação de
um imposto europeu, embora sem deixar de considerar que, de
momento, por falta de esclarecimento das opiniões públicas
nacionais, isso pudesse originar dificuldades quanto à sua aceitação.
Para o deputado, as alternativas existentes, como a criação de um
novo imposto de base ambiental ou a cobrança de uma parte do
IVA, “exigem um esforço de harmonização fiscal que  por agora
parece impossível”.
“Os recursos financeiros da União não podem ser considerados
como um fim em si mesmo, mas antes como um instrumento ao
serviço da concretização das políticas europeias”, afirmou.
Manuel do Santos considera que, neste momento, “o mais
importante é progredir num consenso que permita aprofundar a
integração e alargar espaço para a intervenção de políticas
comunitárias”.
Já quanto à discussão sobre as perspectivas financeiras, o deputado
considerou “aceitável” o quadro orçamental aprovado em Dezembro
passado, dadas as actuais circunstâncias de crise política e
económica da Europa.
Na sua opinião, o acordo interinstitucional para as perspectivas
financeiras, que ficará concluído até Março de 2006, “acabará por
reproduzir, com poucas alterações, a proposta apresentada pelo
Conselho Europeu em Dezembro, até porque foi o que se verificou
em relação aos acordos de 1988, 1992 e 1999”.
Considerou ainda que a situação não é absolutamente negativa,
sobretudo “tendo em conta a defesa dos interesses de Portugal”.

DIRECTIVA SOBRE PIROTECNIA
CARECE DE MAIOR CLARIFICAÇÃO

A Directiva sobre os produtos de pirotecnia exige maior
clarificação e rigor quanto a determinados aspectos relacionados
com o mercado e as indústrias que lhe estão associados,
considerou o deputado Joel Hasse Ferreira, na Comissão do
Mercado Interno.
O deputado, que está a elaborar o relatório sobre aquela nova
Directiva, afirmou que as diferentes especificidades de cada
Estado-membro e de cada mercado no que concerne aos fogos
de artifício, nomeadamente  à sua produção e utilização para
fins amadores ou profissionais, devem ser devidamente
consideradas no novo diploma, assim como a não colocação de
entraves ao princípio da livre circulação de mercadorias.
Para Hasse Ferreira, há ainda outros factores a ter em conta
no domínio dos fogos de art i f ício que se encontram
deficitariamente expostos na proposta da Comissão Europeia.
Entre esses factores está o facto de a maior parte destes artigos
serem importados, a necessidade de clarificação dos standards
de categorização; o facto de não estar previsto um verdadeiro
mercado interno para todas as categorias de artigos; aspectos
relacionados com a segurança no local de trabalho e a defesa
das indústrias, de forma a não serem prejudicadas aquelas que
receiam que haja uma proibição que não seja uniforme para os
diversos artigos.
No que toca aos artigos de pirotecnia usados nos sistemas de
segurança no ramo automóvel, o deputado destacou a
necessidade de uma melhor especificação do tipo de produtos
abrangidos, visto os sistemas de segurança, pela sua
complexidade, incorporarem elementos que nada têm a ver
com pirotecnia, e o facto de neste domínio não existir um
consumidor directo, mas antes empresas intermediárias que
apresentam artigos de pirotecnia no seu produto final.

A liberdade de expressão e a independência da imprensa são
direitos universais que devem ser exercidos “com
responsabilidade pessoal e no respeito pelos direitos e pelas
sensibilidades dos outros”. É este o teor de uma Resolução
aprovada no plenário de Estrasburgo na sessão de Fevereiro a
propósito da polémica que se gerou devido à publicação das
caricaturas de Maomé e dos tumultos que se seguiram em
diversos países islâmicos. No documento aprovado, os
deputados manifestam solidariedade à Dinamarca e condenam
a destruição de embaixadas de Estados-membros da União
Europeia e as ameaças contra pessoas individuais.
Para o Parlamento Europeu, a liberdade de expressão e a
independência da imprensa, enquanto direitos universais, “não
podem ser prejudicadas por qualquer indivíduo ou grupo que
se sinta ofendido pelo que foi dito ou escrito”.
Apesar de expressar a sua solidariedade para com aqueles
que se sentiram ofendidos pelas caricaturas de Maomé, o
Parlamento Europeu chama a atenção para o facto de poder ser
intentada “uma acção judicial contra qualquer tipo de conduta ofensiva
no quadro da actual legislação europeia” e lamenta que “grupos
extremistas organizados, tanto na Europa como no mundo
muçulmano, tenham aparentemente interesse em intensificar as
actuais tensões e utilizar os cartoons como pretexto para incitação à
violência e à discriminação”.
Os deputados criticam o facto de “alguns governos não terem sido
capazes de impedir a violência e de outros terem aparentemente
tolerado ataques violentos”, apelando aos países em que estes
incidentes se produziram que “mostrem claramente e na prática que
no futuro não voltarão a ser admitidos”.
Ao intervir em plenário, a deputada Edite Estrela, presidente da
Delegação Portuguesa no PE, considerou que tanto é nosso dever
respeitar e defender a liberdade de expressão, como de condenar
veementemente todas as formas de violência. “É necessário bom
senso e fazer tudo para evitar que os problemas se arrastem”,
considerou, acrescentando que “se deve fazer um esforço para
tentar travar os extremismos de ambos os lados”.
O Parlamento Europeu lamenta ainda que a propaganda anti-semita
e anti-israelita que recomeçou e aumentou em alguns países árabes
e no Irão, recordando que neles “são publicados regularmente

cartoons degradantes e humilhantes de judeus, o que revela que
não aplicam os mesmos critérios a todas as comunidades religiosas”.
Salientam ainda que em muitos dos países onde houve manifestações
e actos de violência por causa das caricaturas, verifica-se que a
liberdade de expressão e de reunião são regularmente violadas.
Neste sentido, manifestam a sua solidariedade para com os jornalistas
da Jordânia, Egipto e Argélia que, corajosamente, reproduziram e
comentaram sem rodeios os cartoons. Porém, condenam a sua
detenção e exortam os respectivos governos a absolvê-los de todas
as acusações.
Quanto ao boicote, o Parlamento Europeu afirma que este contradiz
o facto de os acordos comerciais serem sempre celebrados com a
União Europeia no seu conjunto e manifesta o pleno apoio e
solidariedade à Dinamarca e aos países e populações vítimas “desta
situação difícil e sem precedentes”, recordando a cláusula de
solidariedade inscrita no artigo 11º do Tratado da União Europeia.
Por fim, o Parlamento Europeu recorda que a Assembleia
Parlamentar Euro-Mediterrânica constitui o fórum adequado para
cooperar com os parceiros da margem sul do Mediterrâneo e solicita
que a sessão do mês de Março trate prioritariamente as questões
relacionadas com as consequências da publicação das caricaturas
do profeta Maomé.

A embaixada da Dinamarca em Damasco foi violentamente atacada


