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Editorial

ASSINADO ACORDO QUE GARANTE
ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA 2007-2013
O Parlamento Europeu aprovou durante a última sessão 
plenária de Estrasburgo e assinou, com o Conselho e a 
Comissão, o Acordo Interinstitucional que consolida definiti-
vamente o orçamento da União Europeia para o período de 
2007-2013, que consagra um acréscimo de 4 mil milhões de 
euros, a distribuir por diversas rubricas, em relação à decisão 
tomada pelo chefes de Governo na última Cimeira Europeia 
de Dezembro. “Ao dar o sim ao novo Acordo, o Parlamento 
Europeu deu também uma boa notícia à Europa, sobretudo 
depois do ambiente de crise de projecto e de liderança que 
tem marcado os últimos anos de vida europeia”, disse o depu-
tado Sérgio Sousa Pinto, autor do relatório para a Comissão 
dos Assuntos Constitucionais sobre a compatibilidade do 
Acordo Interinstitucional com os Tratados. 
A assinatura do acordo, sem o qual não seria possível aprovar 
os Regulamentos dos Fundos Estruturais, vai por isso permitir 
que os programas possam vir a ser implementados normal-
mente e mesmo com um aumento moderado até 2013.
O relator, o alemão Reimer Böge, no entanto, considera 
haverem ainda mais razões para saudar a aprovação do 
Acordo. Desde logo, aquela que é uma das suas realizações 
mais importantes: o de permitir que o Parlamento Europeu 
acompanhe de forma mais eficaz a execução dos programas 
e sugira alterações.
Garante-se também uma maior margem de manobra no âmbito 
dos processos orçamentais anuais, substituindo-se assim a rigi-
dez de um orçamento para sete anos pela possibilidade de uma 
avaliação anual dos programas, com margem financeira para 
lançar novas iniciativas e responder a desafios conjunturais.
Para o deputado Sérgio Sousa Pinto, um dos aspectos mais 
relevantes do Acordo é a participação de pleno direito do 
Parlamento Europeu na revisão das Perspectivas Financeiras 
prevista para 2009, que irá abranger todos os domínios do 

sistema de recursos e de despesas da União.
Por outro lado, fica garantido o apoio para emergências, no 
âmbito do Fundo de Solidariedade (catástrofes) e do Fundo 
de Globalização (para acudir a crises sociais), bem como as 
ajudas de emergência para países terceiros.
É reintroduzido o mecanismo do actual Acordo que prevê a 
possibilidade de fazer transitar as dotações não utilizadas dos 
dois exercícios precedentes, que a Comissão tinha suprimido 
na sua proposta.
Sérgio Sousa Pinto aponta ainda outra prioridade considerada 
fundamental para o Parlamento Europeu: a necessidade de, 
no futuro, os quadros financeiros passarem a ser estabele-
cidos por períodos de cinco anos, para corresponderem aos 
mandatos do Parlamento Europeu.

VERBAS COMUNITÁRIAS PARA O ALGARVE
INSUFICIENTES PARA O DESENVOLVIMENTO
Os 253 milhões de euros que foram anunciados para o Algarve 
para o próximo período de programação financeira 2007-2013 
são insuficientes para as necessidades da região, considera a 
deputada Jamila Madeira, que enviou uma carta a pedir escla-
recimentos sobre esta questão à Comissária responsável pelo 
Desenvolvimento Regional, Danuta Hubner.
A deputada, que tem insistido na necessidade da região não ser 
afectada pelo chamado “efeito estatístico”decorrente da adesão 
dos novos Estados-membros e que fez enriquecer artificialmente 
as regiões mais desfavorecidas da União, considera que existem 
algumas dúvidas quanto ao montante exacto de que o Algarve 
poderá vir a beneficiar. Na sua opinião, o Algarve pode vir a ser 
seriamente prejudicado se a Comissão não der uma explicação 
cabal sobre as verbas destinadas à região, de acordo com um 
esquema de repartição percentual dos fundos em função dos 
seus índices de riqueza relativa.
“Aquele valor de 253 milhões de euros só pode resultar de um 
mal entendido”, afirma a deputada. “A não ser assim – afirma 
– a região será tratada de forma muito pior do que qualquer 

outra região de Objectivo 2, 
deixando mesmo de estar em 
phasing out”.
Devido a esta situação, Jamila 
Madeira pede à Comissão 
para dar uma resposta ur-
gente, na medida em que 
estão em jogo os interesses 
do Algarve e das suas popu-
lações.
Ao intervir no plenário do Par-
lamento Europeu no debate 
que se realizou em Outubro 
passado, Jamila Madeira já 

havia chamado a atenção para o facto do “efeito estatístico” ir 
afectar algumas das 19 regiões da União Europeia, apelando 
para uma solução equilibrada que lhes permitisse manter a ele-
gibilidade enquanto se verificassem os problemas estruturais, de 
forma a não prejudicar o seu ritmo de desenvolvimento.

PREPARAR O FUTURO 
Dois importantes factos merecem ser destacados de entre as 
variadas actividades que o Parlamento Europeu (PE) desenvol-
veu nas últimas semanas.

1. O Encontro Parlamentar sobre o Futuro da Europa, realizado 
em Bruxelas nos dias 8 e 9 de Maio, contou com a participação 
de deputados europeus, deputados dos Parlamentos nacionais 
dos 25 Estados-membros e também dos países candidatos à 
adesão. A Assembleia da República fez-se representar pelo seu 
Presidente e por membros da Comissão dos Assuntos Europeus 
pertencentes aos diferentes grupos políticos. 
“A União Europeia e as suas fronteiras”, “A globalização e mode-
lo económico e social europeu”, “Liberdade, segurança, justiça: 
que perspectivas?” e “Os futuros recursos financeiros da União 
Europeia” foram os quatro temas em debate nos respectivos 
grupos de trabalho, cujas conclusões foram apresentadas e 
debatidas em plenário. 
Mais de cinquenta anos depois de Schumann ter apresentado 
o seu plano de uma Europa de paz e cooperação dotada de 
instituições comuns (9 de Maio de 1950), os actuais dirigentes 
europeus procuram soluções para a crise política, económica e 
social que a globalização e a rejeição do Tratado Constitucional 
pela França e pela Holanda tornaram mais evidente. 
Para melhor corresponderem às expectativas dos 462 milhões 
de cidadãos europeus, as Instituições Europeias têm de promo-
ver e liderar o “debate do século” em torno dos três problemas 
vitais: fome, desemprego e imigração. Num mundo globalizado, 
tudo diz respeito a todos, seja a abundância seja a miséria. As 
soluções para os problemas da exclusão e da desigualdade 
entre os que têm muito (20% detêm 83% da riqueza mundial) 
e os que não têm nada (20% vivem com apenas 1,4%) não 
são responsabilidade exclusiva de um país ou mesmo de um 
continente, são responsabilidade de todos, sobretudo dos mais 
ricos e poderosos.

2. A aprovação das Perspectivas Financeiras para 2007-2013 foi 
outra decisão do PE importante para o futuro da Europa. O resul-
tado do acordo interinstitucional é globalmente positivo. Houve 
ganhos quantitativos (mais 4000 milhões de euros destinados a 
programas prioritários) e qualitativos, designadamente, reforço 
dos instrumentos de flexibilidade, aumento da taxa máxima de 
co-financiamento comunitário, inclusão do IVA nas despesas 
elegíveis e elegibilidade do investimento privado dos projectos 
de parceria público-privada. Ficou também a garantia de que 
não haverá financiamento comunitário para as empresas que 
se deslocalizarem de um país europeu para outro.
Este orçamento de 864.363 milhões de euros para sete anos 
não é o ideal, mas, tendo em conta o contexto económico da 
União Europeia, é realista e tem a vantagem de pôr termo a mais 
um impasse e permitir que cada Estado-membro tenha tempo 
para preparar, em tempo útil, os programas e regulamentos 
internos. 
Com o orçamento aprovado, a UE pode dedicar-se mais facil-
mente aos temas realmente decisivos para o seu futuro: cresci-
mento económico, emprego, política energética, alargamento, 
globalização e desenvolvimento.

Sérgio Sousa Pinto foi autor do relatório sobre a compatibilidade 
do Acordo Institucional com os Tratados

Jamila Madeira defende que o 
“efeito estatístico” não deve 
prejudicar o Algarve
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A Europa vista de Portugal
A importância 
do reforço da 
União Europeia 
 
O modelo social europeu é uma 
questão de enorme importância 
política, face às profundas altera-
ções que as sociedades sofreram. 
Essa questão é normalmente encarada sob o prisma da 
sustentabilidade financeira, como se esta fosse um fim em 
si mesmo, ao invés de instrumento para garantir todos os 
benefícios que um sistema de protecção social promove e 
garante, que são de um enorme préstimo.
Desde logo, a segurança face à adversidade. Segurança re-
lativa, é certo, mas segurança que permite encarar o futuro 
com alguma tranquilidade, o que constitui condição prévia 
para garantir bem-estar social e bons desempenhos em 
termos de produtividade. Foi isso que percebeu Bismark, 
ainda no século XIX, quando fez aprovar o primeiro sistema 
social público obrigatório.
Mas também um outro grande benefício: o da solidariedade 
entre pessoas e o da solidariedade entre gerações, promo-
vendo a coesão e a justiça social. Na verdade, cada um de 
nós não é uma ilha. É ele e os outros, mais a sua circuns-
tância. E esse ser ele e os outros é o que distingue uma 
sociedade de pessoas e entre pessoas de uma qualquer 
sociedade autofágica cujo único objectivo é o do sucesso 
individual à custa do insucesso dos outros.
A dimensão dos debates marcados a propósito do refe-
rendo de uma Constituição para a Europa e a vitória do 
“não” na França e na Holanda, chamaram bem a atenção 
para a importância política do modelo de Estado social. 
Sobretudo em França, a Directiva Bolkestein e as soluções 
que a mesma previa para o entendimento dos serviços 
de interesse geral, foi o factor próximo que determinou a 
vitória do “não”.
Mas é importante não esquecer, que as ameaças ao 
modelo de Estado Social ao qual os europeus tanta impor-
tância atribuem, advêm de uma globalização sem regras 
e desregulada.
Uma globalização, como há pouco lembrava Michel Rocard, 
onde impera um capitalismo profundamente mutado, que 
assenta “na precarização do trabalho, uma intervenção ma-
ciça de accionistas reagrupados em fundos de investimento 
– estes, acrescento eu, profundamente engordados pela 
privatização da protecção social nos países onde ela vigora 
– na exigência de rendimentos bolsistas desmesurados, 
sub-protecção generalizada que permite explorar mais bru-
talmente a mão-de-obra, frenesim de descobrir novas zonas 
de proveitos, designadamente nos serviços públicos”.
O modelo económico preponderante põe, efectivamente, 
em causa o exercício dos Direitos Humanos tais como os 
entendemos, porque cria condições para que floresçam os 
fenómenos de exclusão, de pobreza e de desigualdades 
sociais cada vez mais profundas.
Este modelo tende mesmo a criar um quadro social novo: 
é que a exclusão não será um fenómeno cujas vítimas são 
sobretudo os não habilitados, mas passam a ser também 
todos aqueles que, apesar de terem elevados níveis acadé-
micos e formação profissional, deixaram de ser competitivos 
ou de ter entrada no mercado de trabalho num mundo onde 
o esmagamento dos princípios e dos Direitos Humanos 
fundamentais deixou de constituir problema.
Ora, fazer face a este estado de coisas exige dimensão. 
Não é qualquer país isolado e de per si que pode alterar as 
regras do jogo. Muito menos um país com a dimensão de 
Portugal. No contexto geográfico em que nos inserimos, só 
apostando no reforço da construção europeia poderemos 
obter escala para sustentar o nosso ideário e para construir 
a sociedade que queremos.
Uma sociedade que promova o desenvolvimento sus-
tentável assente numa profunda cultura de respeito e 
defesa dos Direitos Humanos, em relações económicas 
saudáveis e promotoras de elevados níveis de emprego e 
mais igualdade social, assegurando a defesa e protecção 
do ambiente.
*Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde da AR

Maria de Belém*

DIA DA EUROPA CELEBRADO 
EM REFLEXÃO SOBRE O FUTURO
Nunca o Dia da Europa, assinalado no passado dia 9 de Maio, foi 
tão importante para a União Europeia reflectir sobre o seu futuro. 
O “não” no referendo ao Tratado Constitucional em França e na 
Holanda lançou a Europa num impasse, sendo agora necessário um 
novo impulso para que os europeus se possam rever plenamente 
nos objectivos e missões da União Europeia. Foi neste sentido que 
o Parlamento Europeu organizou, em Bruxelas, um grande debate 
nos dias 8 e 9 de Maio sobre o futuro da Europa nas suas várias 
dimensões interna e externa, no qual intervieram os deputados 
portugueses Edite Estrela, Sérgio Sousa Pinto e Ana Gomes e em 
que participaram também representantes dos parlamentos nacionais. 
No Centro Cultural de Belém, onde o primeiro-ministro José Sócrates 
foi o principal orador, houve igualmente uma jornada de debates que 
contaram com a presença de Manuel dos Santos, vice-presidente do 
Parlamento Europeu.
Edite Estrela sublinhou que a Europa enfrenta hoje vários desa-
fios, não apenas decorrentes da globalização, mas também das 
alterações climáticas, das crises energéticas e do envelhecimento 
demográfico, os quais “reclamam maior capacidade de resposta 
da União”. Quanto ao Tratado Constitucional, em relação ao qual a 
Europa está agora em período de reflexão para tentar descortinar 
o que fazer com ele, a deputada sublinhou a necessidade de se 
sair do impasse criado pelos referendos negativos na França e na 
Holanda, dizendo estranhar que sejam sistematicamente esquecidos 
os referendos positivos em Espanha e no Luxemburgo e a ratificação 
nos parlamentos de mais treze países.
Também Sérgio Sousa Pinto aludiu ao impasse por que passa actu-
almente o processo de construção europeia, tendo apelado a uma 
reflexão profunda sobre os custos da “não-integração”. O deputado 
referiu ainda os egoísmos nacionais e a falta de liderança política na 
União, que resultam do facto de alguns Estados-membros “estarem 
convencidos de que o actual status quo é suficiente para garantir o 
lugar que presentemente ocupam na economia mundial ou o lugar 
a que aspiram no quadro europeu”.
Ana Gomes, por sua vez, abordou o tema da segurança e defesa, 
assinalando ser esta uma das áreas “onde o aprofundamento do 
projecto europeu mais prossegue”, defendendo que a política externa 
e de segurança comum tem um grande potencial para aproximar os 
cidadãos da União. “A Europa – afirma – tem responsabilidades a 
assumir no mundo e os cidadãos europeus querem claramente assu-
mi-las. Cabe agora aos líderes traduzirem esses desafios em oportu-
nidades e em medidas que aprofundem a Europa de defesa”.

De assinalar a presença em Bruxelas do presidente da Assembleia 
da República, Jaime Gama e do coordenador do PS para os As-
suntos Europeus, Armando França, além de deputados de outros 
grupos parlamentares.

O Dia da Europa em Lisboa

Também no Centro Cultural de Belém se realizou um debate para 
assinalar o Dia da Europa, que contou com a participação de José 
Sócrates e do deputado Manuel dos Santos, vice-presidente do 
Parlamento Europeu. Para o deputado é necessária maior vontade 
política para que a União Europeia ultrapasse a crise em que se en-
contra e para reforçar a sua integração sem pôr em causa princípios 
estruturantes, como a coesão social.
Comentando a tese do presidente da Comissão Europeia, Durão 
Barroso, que defende a concretização de uma política de resultados 
para que depois possa ser lançado o debate institucional, o deputado 
socialista afirma que “não basta obter progressos no crescimento 
económico, sendo fundamental que eles se traduzam também 
numa diminuição significativa do desemprego e no aumento da 
coesão social”.
Manual dos Santos defendeu também a “comunitarização” de alguns 
aspectos das políticas sociais, (à semelhança daquilo que existe no 
âmbito da justiça e segurança), de forma a salvaguardar a estrutura 
central do modelo social europeu.

ARTICULAR FINANÇAS PÚBLICAS
COM  MELHORIAS ECONÓMICAS
“A consolidação das finanças públicas na Europa é fundamen-
tal, mas só é eficaz se for sustentável e totalmente articulada 
com o fortalecimento da economia europeia e das capacidades 
dos seus cidadãos”, afirmou a deputada Elisa Ferreira no ple-
nário de Estrasburgo, num debate sobre o estado das finanças 
públicas na União Económica e Monetária. 
Para a deputada, o equilíbrio das contas não é um fim em si 
mesmo, mas algo “que deve contribuir para o combate aos 
principais problemas que a Europa hoje enfrenta”, como o 
fraco crescimento económico, o nível persistente e elevado do 
desemprego e a insuficiente utilização da capacidade produtiva 
instalada.
De forma a ultrapassar estes problemas, Elisa Ferreira defende 
que é necessário haver maior compatibilidade entre o equilíbrio 
das finanças e o relançamento da competitividade europeia que, 
por sua vez, “deve estar no centro das preocupações políticas 
europeias”. Daí o apelo à concentração do investimento público 
e privado na inovação, educação e desenvolvimento de novas 
competências, de acordo com a Estratégia de Lisboa.
A deputada considera também fundamental a clarificação dos 
conceitos e práticas contabilísticas dos organismos estatísticos 
dos Estados-membros. “A sanidade das finanças públicas só in-
teressa se for sustentável a médio prazo, o que frequentemente 
requer medidas de carácter estrutural. Operações conjunturais 
na base de medidas extraordinárias ou de contabilidade 
criativa têm de desaparecer, porque retiram credibilidade e 
minam a confiança de investidores e consumidores”, afirma 
a deputada.

PROTECÇÃO DE CRIANÇAS ROMENAS
DISCUTIDA EM AUDIÇÃO PÚBLICA
Os progressos realizados na protecção de crianças órfãs e 
com deficiências mentais ou físicas na Roménia, foi o tema de 
uma audição pública promovida pela deputada Ana Gomes, 
no Parlamento Europeu, em Bruxelas.
A audição, que decorreu no mesmo dia em que foi conhecido 
o relatório sobre os progressos realizados pela Roménia 
no caminho para a adesão à União Europeia, contou com 
a participação de dez jovens que viveram em instituições 
romenas a maior parte das suas vidas e beneficiaram das 
reformas do sistema, com peritos internacionais e com a 
actual e a anterior secretária de Estado romena para a 
Protecção de Crianças.
A generalidade dos participantes sublinharam que a legislação 
aprovada em 2002 pela Roménia, em conformidade com 
as recomendações europeias e da UNICEF, restringindo o 
recurso à adopção internacional, foi decisiva para incentivar 
o investimento na reforma do sistema de protecção de crian-
ças através da adopção doméstica e da assistência familiar. 
Segundo os participantes, estes são também os factos que 
respondem às campanhas falsas que acusam o sistema 
romeno de manter as mesmas práticas que existiam nos 
tempos de Ceascescu.
Ana Gomes elogiou o “extraordinário progresso” verificado 
naquele domínio na Roménia, sem deixar de afirmar, no 
entanto, que “ainda há muito a fazer no que toca à melhoria 
das condições de crianças com deficiências que ninguém quer 
adoptar, assim como no combate ao tráfico, que deve incluir 
a punição exemplar dos responsáveis”.

Edite Estrela, Sérgio Sousa Pinto, Ana Gomes e Manuel dos 
Santos intervieram nas celebrações do Dia da Europa
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AUTOMÓVEIS VÃO TER ATÉ 2009
SISTEMA DE SOCORRO INTELIGENTE
A União Europeia quer introduzir até 2009 um sistema de 
socorro inteligente em todos os automóveis que circulam 
nas estradas dos Estados-membros, designado “eCall”, de 
forma a reduzir o número de mortes em cerca de 5 a 10 por 
cento e até 15 por cento a gravidade das lesões, em virtude 
da diminuição de tempo que se leva a comunicar o acidente 
e a ser localizado.
O relatório foi aprovado na última sessão plenária de Bruxelas 
e tem como objectivo principal reduzir o tempo de espera pe-
los serviços de emergência, através de um sistema instalado 
nos veículos que, via satélite, envia o apelo à central mais 
próxima com informações precisas sobre o local do acidente. 
Pretende-se que este dispositivo seja introduzido em todas as 
marcas e tipos de automóveis registados na União Europeia, 
podendo ser activado manualmente ou, em caso de acidente 
grave, automaticamente.
Ao intervir em plenário sobre este tema, o deputado Emanuel 
Jardim Fernandes considerou tratar-se de “um passo impor-
tante no combate ao flagelo da mortalidade nas estradas 
europeias, melhorando os equipamentos de socorro e auxílio 
a feridos resultantes de desastres automóveis”.
O relatório aprovado pelo Parlamento Europeu insiste com 
os Estados-membros que ainda não o fizeram que assinem 
o mais rapidamente possível o Memorando de Entendimento 
sobre o “eCall”, para que este possa estar plenamente im-
plantado em 2009. Este Memorando de Entendimento tem 
como objectivo garantir que o sistema funcione em todos os 
Estados-membros da União Europeia em benefício, desde 
logo, de mais de 100 milhões de pessoas que todos os anos 
se deslocam para outro país.
Tendo em conta que muitas tecnologias novas podem ser 
dispendiosas e que os compradores de automóveis novos, 
particularmente os da gama mais baixa, nem sempre estão 
dispostos ou têm condições para pagar o seu custo integral, 
os deputados convidam todas as partes interessadas a coo-
perar na definição dos incentivos para acelerar a introdução 

do sistema “eCall”, como, por exemplo, a ligação aos regimes 
de seguros.
O serviço “eCall” será baseado no número de emergência único 
europeu, o 112, que foi recentemente generalizado na União, 
garantindo deste modo a interoperabilidade em toda Europa. 
A fim de melhorar a localização das chamadas de emergência, 
aquele número terá um complemento, o E112, que permitirá a 
localização imediata da chamada da emergência.
Ao referir-se à implementação do sistema em cada Estado-
membro, Emanuel Jardim Fernandes afirmou que deveria 
efectuar-se uma análise custo/benefício “clara a ajustada no 
que respeita às regiões ultraperiféricas portuguesas, france-
sas e espanholas da União, de forma a que o “eCall” possa 
também nelas ter um impacto positivo”.
Refira-se que em 2005 morreram nas estradas europeias 
41.600 pessoas.

SOCIALISTAS EXIGEM A BARROSO
EXPLICAÇÕES SOBRE AGRO-AMBIENTAIS
A Comissão Europeia tem de explicar claramente a sua 
posição oficial quanto à questão do pagamento das medidas 
agro-ambientais em Portugal, depois de várias declarações 
públicas contraditórias efectuadas nas últimas semanas 
pelo gabinete do Presidente da Comissão, Durão Barroso, e 
pela Comissária responsável pela Agricultura. A exigência é 
feita pelos deputados Capoulas Santos e Edite Estrela, que 
dirigiram à Comissão uma pergunta prioritária em nome da 
delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu.
“Como justifica a Comissão esta ingerência do gabinete do 
Presidente Barroso num diferendo entre o Governo nacional 
e uma associação de agricultores?”, questionam os deputa-
dos.
Os deputados assinalam na sua pergunta “a gravidade das 
notícias” vindas a público, de acordo com as quais a Comis-

sária responsável pela Agricultura, Mariann Fischer Boel 
considerou decisões relativas à gestão das medidas agro-
ambientais como uma competência do Governo português e 
uma questão de natureza interna, enquanto que um membro 
do gabinete de Durão Barroso afirmou que o Presidente da 
Comissão estava muito preocupado e que considerava haver 
incumprimento por parte do Estado português.
“Qual é, afinal, a posição da Comissão Europeia sobre este 
assunto?”, interrogam, realçando a divergência aparente-
mente existente no seio da Comissão e, “mais grave ainda, a 
ingerência do gabinete do Presidente nos assuntos internos 
de um Estado-membro”.
Capoulas Santos e Edite Estrela concluem afirmando ser 
“absolutamente necessário que a Comissão esclareça esta 
situação com a máxima urgência”.

“O 'eCall' é um passo importante no combate à mortalidade nas 
estradas europeias”, afirma Emanuel Jardim Fernandes

Um tempo de 
mudança

Com a aprovação das Perspectivas 
Financeiras para o período de 2007-
2013, foi aparentemente ultrapassada 
uma fase delicada da crise política que 
a Europa atravessa.
É certo que o valor final dos recursos, 
definido no Acordo Interinstitucional, é 

praticamente idêntico ao que tinha sido aprovado no Conselho 
Europeu de Dezembro do ano passado - o que contraria as 
repetidas propostas do Parlamento e da Comissão para obter 
recursos financeiros mais avultados - mas também é verdade 
que, na ausência de um quadro orçamental estabilizado, as 
instituições europeias teriam extrema dificuldade em funcionar.
Entretanto, o conselho de ministros europeu para os assuntos 
económicos chegou a acordo sobre uma nova proposta, apre-
sentada pela Comissão, relativa à livre circulação de serviços, 
no espaço da União Europeia, que se aproxima das posições 
defendidas pelo Parlamento Europeu.
Está, assim, em vias de ficar enterrada a famosa Directiva 
Bolkestein que tanta polémica provocou e que, para alguns, 
esteve mesmo na origem da recusa, por parte dos cidadãos 
franceses, há cerca de um ano, do projecto de Tratado Cons-
titucional.
Por outro lado, a dinâmica política que a Comissão Europeia 
parece pretender imprimir à sua acção, nomeadamente no 
domínio das políticas de informação e comunicação, da dina-
mização da Estratégia de Lisboa e da identificação de áreas 
comuns que possam e devam ter um tratamento mais comu-
nitário, também se insere neste "movimento" para ultrapassar 
a crise política existente.
Subsiste, contudo, o problema do Tratado Constitucional, ou 
seja o problema principal que acabou por estar na origem da 
crise existente.
Contudo, também neste domínio, parece que o bom senso 
está a ganhar terreno e a maioria já começou a perceber 
que dificilmente se imporá uma vontade, mesmo que esta-
tisticamente maioritária, contra o real desejo de uma parcela 
significativa dos cidadãos europeus.
Espera-se, por isso, que o próximo Conselho Europeu, nesta 
linha de raciocínio e pragmatismo, prolongue o período de 
reflexão sobre o Tratado Constitucional até ao fim do actual 
mandato, ou seja, até à realização de novas eleições para o 
Parlamento Europeu e à substituição da Comissão Europeia.
Estas vontades e todos estes factos, em conjunção com os 
inegáveis indícios de alguma recuperação económica, de-
monstram que as crises políticas europeias, mesmo a actual, 
independentemente da sua dimensão e complexidade, podem 
ser ultrapassadas.
É necessário, no entanto, para tal que sejam preenchidos com 
eficácia os dois verdadeiros défices que debilitam a União Eu-
ropeia: o défice de cidadania e o défice da vontade política.
O défice de cidadania não radica, principalmente, na falta 
de informação (embora por vezes ela exista) mas assenta, 
sobretudo, na desconfiança com que os cidadãos encaram 
as Instituições Comunitárias.
O défice de vontade política traduz as derivas egoístas no pla-
no nacional que, por vezes, caracterizam a actuação política 
de alguns dos Estados-membros da União Europeia.
O Parlamento Europeu tem sido, nesta época de dificuldades, 
mas rica de reflexões, uma instituição exemplar, pois sempre 
tem colocado o interesse comum acima de qualquer interesse 
nacional, por mais legítimo que aparente ser.

*Vice-Presidente do Parlamento Europeu

 

Manuel dos Santos*
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PARLAMENTO APROVA ESTRATÉGIA
DE COMBATE A CATÁSTROFES NATURAIS

O Parlamento Europeu aprovou na sessão plenária de Maio os 
relatórios que irão tornar a União Europeia mais eficaz no combate 
às catástrofes naturais, através de uma melhor coordenação entre 
países e de meios mais apropriados para enfrentar fenómenos 
como os incêndios florestais, a seca e as inundações. Entre 
os três relatórios aprovados, dois são de deputados socialistas 
portugueses, designadamente de Edite Estrela e de Capoulas 
Santos, respectivamente em nome das comissões de Ambiente e 
de Agricultura. O outro relatório é do espanhol Galeote Quecedo, 
pela Comissão de Desenvolvimento Regional, na qual foi relatora-
sombra mais uma socialista portuguesa, Jamila Madeira.
No relatório de Edite Estrela, aprovado com 450 votos a favor 
e 38 contra, a deputada faz apelo a uma concentração dos 
mecanismos e soluções a nível nacional e regional e também a 
uma melhor concertação entre eles, de forma a que as acções 
de combate a catástrofes seja mais eficaz. Entre as propostas 
que constam do seu relatório, destaque para a inclusão como 
despesa susceptível de financiamento comunitário a construção 
de infra-estruturas e a aquisição de equipamento tecnológico de 
combate aos incêndios, incluindo meios aéreos, a inclusão da 
seca severa nos mecanismos de apoio do Fundo de Solidarie-
dade da União Europeia, a criação de um Observatório Europeu 
da Seca, Desertificação e Inundações e o reforço da cooperação 
ao nível da protecção civil entre Estados-membros.
Por sua vez, Capoulas Santos, cujo relatório foi aprovado com 
397 votos a favor e 70 contra, considerou insuficiente a interven-
ção pública em relação às reais necessidades, e defendeu novos 
instrumentos para fazer face às calamidades de grande porte que 
assolam recorrentemente a agrossilvicultura.
Entre esses instrumentos, destaque para a criação de um 
sistema europeu de protecção contra calamidades agrícolas, 
co-financiado pela União através do FEADER, a criação de um 

seguro público de âmbito europeu e de um sistema de resseguro 
acessível a todos os Estados-membros, a criação de um sistema 
de estabilização de preços ou de rendimentos, consoante se 
mantenham ou não as características do regime de pagamento 
único actualmente em vigor e a introdução de uma cláusula de 
flexibilidade no orçamento comunitário com o objectivo de dotar 
o Fundo de Solidariedade de recursos financeiros resultantes das 
verbas da PAC que anualmente não sejam utilizadas. No âmbito 
do próximo período de programação financeira, o deputado 
defendeu também a criação de um programa comunitário de 
protecção da floresta contra incêndios.
Quanto ao relatório da Comissão de Desenvolvimento Regional 
aprovado pelo Parlamento Europeu, defende-se que se proceda 
a um levantamento exaustivo das zonas mais vulneráveis à 
ocorrência de secas prolongadas e incêndios, bem como dos 
meios disponíveis, de forma a que as acções sejam coordenadas 
mais eficazmente.
O Parlamento Europeu defende também que a Comissão deve 
apresentar uma proposta de Directiva relativa à prevenção e 
gestão dos incêndios na União Europeia, de forma a optimizar 
os recursos comunitários e nacionais existentes, e outra sobre a 
gestão dos riscos de seca.
Ao intervir sobre este relatório, Jamila Madeira, relatora-sombra 
da Comissão de Desenvolvimento Regional para as catástrofes 
naturais, considerou ser urgente reduzir a fragilidade de determi-
nadas regiões mais vulneráveis a situações de calamidade, como 
o Algarve, em relação à seca e aos fogos florestais. A deputada 
considera ainda fundamental um aumento da cooperação euro-
peia no domínio da protecção civil, “não apenas para haver uma 
resposta rápida às áreas afectadas, mas também no sentido de 
ser proporcionada maior capacidade de prevenção e de actuação 
face a situações de emergência”.

FUNDO DE SOLIDARIEDADE EUROPEU
MOTIVA DECLARAÇÃO DE VOTO
“Os deputados portugueses do Grupo Parlamentar Socialista 
Europeu, abstiveram-se na votação do relatório sobre o Fundo 
de Solidariedade da UE porque, apesar deste Fundo ser um 
instrumento da maior importância para a política de solidarie-
dade europeia, não foi objecto das reformas necessárias para 
o tornar mais eficaz e operativo quanto aos seus objectivos.
Por outro lado, e não obstante terem sido acolhidas propos-
tas favoráveis à inclusão da seca no relatório em apreciação, 
nomeadamente algumas que tinham sido formuladas por 
nós próprios, não é dada a devida atenção aos fenómenos 
da seca extrema e das altas temperaturas, às catástrofes 
naturais que têm assolado diversos países europeus, 

nomeadamente do Sul da Europa, as quais, por serem de 
desenvolvimento lento, são raramente perceptíveis num 
curto espaço de tempo.
Consideram, igualmente, que a eliminação do critério 
regional do âmbito do Regulamento, passando apenas a 
constar como critério político, é claramente insuficiente. Esta 
alteração foi uma perda para o objectivo de recuperar (com 
o apoio deste instrumento) a coesão económica, social e 
territorial nas zonas afectadas.
Queremos sublinhar, apesar de tudo, que foram obtidas al-
gumas evoluções na doutrina e, com isso, o reconhecimento 
da sua especificidade.” 

MELHORAR DIRECTIVA SOBRE PIROTECNIA
Todas as possibilidades de melhorar o diploma sobre os 
artigos de pirotecnia propostas pela Comissão Europeia que 
visem colmatar as deficiências da legislação respectiva são 
merecedoras de análise, afirmou o deputado Joel Hasse 
Ferreira durante um encontro com os representantes da 
indústria nacional daquele sector, que decorreu em Lisboa. 
O deputado afirmou que, quando se desencadear o processo 
de transposição da Directiva a nível nacional, estará “igual-
mente disponível para apoiar todos os esforços no sentido 
de Portugal vir a ter uma legislação mais adequada no do-
mínio da colocação no mercado de artigos de pirotecnia”. O 
deputado discutiu algumas das propostas de alteração mais 
relevantes que apresentou para a Directiva, sublinhando que 
ela deverá colmatar as insuficiências de diversos quadros 
jurídicos nacionais.

MULTILINGUISMO COM CRITÉRIOS
A criação de uma sociedade multilingue, em que cada indi-
víduo tenha a possibilidade de aprender, pelo menos, mais 
duas línguas para além da sua de origem, “constitui um dos 
objectivos mais importantes para a aproximação entre os 
cidadãos dos diferentes Estados-membros da União Euro-
peia. Esta consideração foi feita pela deputada Edite Estrela 
no plenário de Estrasburgo a propósito de um debate sobre 
uma proposta da Comissão Europeia para a introdução de 
um Indicador Europeu de Conhecimentos Linguísticos ao 
nível dos Estados-membros, inserido no programa “Educação 
e Formação 2010”. Para a deputada, a promoção do multi-
linguismo e da aprendizagem de novos idiomas não pode 
ser feita com a atribuição a algumas línguas de um estatuto 
privilegiado, em detrimento de outras. Em causa está o facto 
daquele indicador, numa primeira fase, incluir apenas o in-
glês, francês, alemão, espanhol e italiano, deixando de parte 
o português, a sexta língua mais falada a nível mundial.
  
DELEGAÇÃO PARA AS RELAÇÕES COM O IRÃO
O deputado Paulo Casaca insurgiu-se contra a mudança do 
nome oficial de da “Delegação para as Relações com o Irão” 
para “Delegação para as Relações com a República Islâmica 
do Irão, o que acabou por motivar um voto em plenário, atra-
vés do qual o Parlamento Europeu rejeitou maioritariamente 
aquela pretensão, manifestada na sequência da eleição do 
presidente Mahamoud Ahamadinejad e defendida também 
pela Conferência de Líderes Parlamentares. Para o deputa-
do, a recusa em causa, “pouco frequente”, constitui “um sinal 
claro das opiniões de uma vasta maioria de parlamentares, 
que discordam das políticas de apaziguamento praticadas 
pelas lideranças europeias em relação à ditadura islamo-fas-
cista do Irão”. Por outro lado, Paulo Casaca esteve entre os 
dias 23 e 26 de Maio em Israel, no âmbito de uma delegação 
do Parlamento Europeu, para contactos com responsáveis 
por questões relacionadas com políticas anti-terrorismo, anti-
proliferação e segurança.

FUNDO DE EMERGÊNCIA PARA PESCADORES
A União Europeia devia criar um fundo de emergência para 
auxiliar os pescadores comunitários em virtude do brutal au-
mento que se verificou no gasóleo marítimo nos últimos três 
anos, o qual passou de 190 euros por metro cúbico em 2003 
para 500 euros em 2006, defendeu o deputado Capoulas 
Santos numa audição pública promovida pela Comissão 
de Pescas do Parlamento Europeu. Para o deputado, esse 
fundo poderia ser disponibilizado sem quaisquer encargos 
adicionais para o orçamento comunitário, através de verbas 
não utilizadas noutros programas postos à disposição dos 
Estados-membros. 

DESENVOLVIMENTO E PAZ NO MUNDO
“O desenvolvimento sustentável deve ser visto como condi-
ção indispensável para a segurança e a paz globais, incluindo 
para a luta contra o terrorismo”, afirmou a deputada Ana 
Gomes no 61º Encontro Interparlamentar União Europeia 
- Estados Unidos da América, que juntou em Viena os mem-
bros do Parlamento Europeu e do Congresso Americano. 
Parafraseando a Estratégia Europeia de Segurança, Ana 
Gomes sublinhou que “certos Estados estão presos num 
círculo vicioso de conflito, insegurança e pobreza que urge 
quebrar”. A deputada defendeu a necessidade de “as políticas 
de desenvolvimento da Europa e dos Estados Unidos assen-
tarem numa estratégia de empowerment das mulheres”.

Edite Estrela e Capoulas Santos foram autores dos relatórios sobre as catástrofes naturais para as Comissões Parlamentares de 
Ambiente e Agricultura do Parlamento Europeu


