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LÍDERES EUROPEUS ACERTAM AGULHAS
SOBRE PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UNIÃO
O Primeiro-ministro José Sócrates, a 
chanceler alemã Angela Merkel, o pri-
meiro-ministro esloveno, Janez Jansa e 
os presidentes da Comissão Europeia e 
do Parlamento Europeu, Durão Barroso 
e Hans-Gert Pottering, encontraram-se 
em Sintra, na Penha Longa, para uma pri-
meira abordagem conjunta dos principais 
temas que estarão sobre a mesa durante 
a presidência portuguesa da União Eu-
ropeia, com uma atenção especial para 
a negociação de um novo tratado que 
substitua a proposta de Constituição Eu-
ropeia, que foi chumbada em referendo 
em França e na Holanda.
O Primeiro-Ministro português foi claro 
ao sublinhar que a União Europeia não 
pode perder tempo numa das questões 
mais relevantes para devolver a confian-
ça aos europeus e uma melhor funciona-
lidade às instituições comunitária. “Nós 
queremos que no próximo Conselho de 
Junho seja atingido um consenso, de 
forma a ficar claro qual o caminho que 
vamos percorrer para que a Europa seja 
dotada o mais rapidamente possível de 
um Tratado institucional”, afirmou José 
Sócrates.
O Primeiro-ministro afirmou que Portu-
gal irá “apoiar fortemente a presidência 
alemã na sua determinação de levar a 
sério o principal desafio que a Europa 

tem pela frente, que é uma solução para 
o tratado institucional”. José Sócrates 
disse ainda que o novo Tratado deverá 
permitir “uma maior eficiência da União, 
em benefício da economia europeia, das 
instituições e dos valores europeus”.
O Governo português tem insistido na 
necessidade de sair da cimeira de Ju-
nho, que encerra a presidência alemã, 
um roteiro claro que permita uma nego-
ciação mais fácil com os 27 Estados-
membros, o que de resto Angela Merkel 
se comprometeu a fazer, de forma a que 
o futuro tratado possa entrar em vigor 
antes das eleições europeias de 2009.

Já o presidente da 
Comissão Europeia, 
Durão Barroso, des-
dramatizou a ques-
tão da forma final 
que o Tratado terá, 
referindo que o que 
está em causa é do-
tar a União Europeia 
de um instrumento 
que lhe dê capaci-
dade para agir no 
mundo e implemen-
tar com eficácia as 
suas políticas.
Refira-se que o en-
contro que se reali-

zou na Penha Longa se insere no novo 
modelo de presidências tripartido, em que 
os Estados-membros apresentam um 
programa conjunto de forma a dar mais 
eficácia aos resultados obtidos, sem, no 
entanto, prejudicar alguns temas que 
cada presidência pretende privilegiar, 
como é o caso de Portugal com a realiza-
ção da Cimeira União Europeia/África.
Durante a presidência portuguesa da 
União haverá uma Conferência Intergo-
vernamental com o objectivo específico 
de tentar alcançar o consenso dos 27 
Estados-membros sobre um novo texto 
para o Tratado da União Europeia.

GRUPO PARLAMENTAR SOCIALISTA
APOIA PRESIDÊNCIA PORTUGUESA
O Grupo Parlamentar dos Socialistas 
no Parlamento Europeu e a Delegação 
Portuguesa estão em plena sintonia 
quanto aos principais dossiês que vão 
marcar a presidência portuguesa da 
União Europeia, que se inicia em 1 de 
Julho, garantindo, por isso, o seu apoio 
ao Governo de Lisboa para a chefia dos 
destinos da União Europeia durante o 
segundo semestre deste ano.
Esta posição decorre de uma reunião 
que se realizou entre a Delegação 
Portuguesa e a direcção do Grupo 
Parlamentar Socialista, liderados respec-
tivamente por Edite Estrela e por Martin 
Schulz, para analisar os temas da agen-
da da presidência portuguesa nas suas 
diversas vertentes, tanto internos como 
relativos à acção da União no mundo.
Assim, a necessidade de encontrar 
uma solução para o impasse em que 

se encontra a União Europeia devido 
à rejeição do Tratado Constitucional 
em França e na Holanda constitui um 
dos temas centrais da discussão, bem 
como a realização da Conferência Inter-
governamental que já está prevista para 
que a Europa possa dar uma resposta 
ao problema. Sobre este assunto, Edite 
Estrela disse estar “optimista quanto 
à capacidade dos Vinte e Sete para 
encontrar “uma solução rápida para 
desbloquear o impasse”. 
Também a consolidação da Europa social 
e o reforço das relações entre a União 
Europeia e África foram temas em desta-
que no encontro. Outros temas a merecer 
relevo foram o estabelecimento de laços 
fortes e a intensificação do diálogo com 
a América Latina e, em especial, com o 
Brasil, tendo os intervenientes manifes-
tado total confiança nas iniciativas que o 

Governo português pretende promover 
nestas áreas.
A luta contra a pobreza no mundo, a 
Agenda de Desenvolvimento e a Ronda 
de Doha, o processo de paz no Médio 
Oriente, as situações no Kosovo e no 
Afeganistão, a promoção dos Direitos 
Humanos são temas que farão igualmen-
te parte da agenda da União no próximo 
semestre.
A Delegação do PS no Parlamento Euro-
peu sublinhou como prioritário o impulso 
que o Governo Português pretende dar 
à construção de uma política marítima 
europeia com base no Livro Verde que a 
Comissão apresentou.
Na reunião saiu ainda o compromisso dos 
socialistas europeus de defender a língua 
portuguesa nas instituições comunitárias 
e de preservar o multilinguismo como um 
dos valores da União.

A conclusão das negociações sobre o novo Tratado esteve no centro
das atenções dos líderes europeus, que reuniram na Penha Longa

O FUTURO 
DA EUROPA

Nunca se falou tanto do futuro da Europa como nos 
últimos anos e, provavelmente, nunca tantos cidadãos 
tiveram tantas dúvidas sobre o futuro da Europa. O que 
até parece natural, uma vez que, em apenas três anos, 
a Europa quase duplicou o número de Estados-Mem-
bros e, consequentemente, viu aumentado o número 
de cidadãos e alargado o colégio de comissários e os 
membros do Conselho. Mais países, mais pessoas e 
mais heterogeneidade. Com os inevitáveis aspectos 
positivos e negativos. 
Os últimos alargamentos foram um enorme desafio 
europeu superado com indiscutível êxito. A abertura 
a países de dimensão, cultura e características tão 
variadas como são a Polónia, a Eslovénia, Chipre ou 
Malta representa uma mais-valia para a Europa e mais 
democracia e desenvolvimento para os novos Estados-
Membros. O alargamento é mutuamente enriquecedor. 
Não há dúvidas quanto a isso, pelo menos quanto ao 
princípio em si, ainda que possa haver divergências 
quanto ao tempo e ao modo, ou seja, em relação ao 
ritmo, ao calendário, às prioridades e aos candidatos.
Alargar é, pois, a decisão certa, uma vez que cor-
responde ao projecto dos fundadores e materializa o 
sonho de Jean Monnet. É consensual. Mas também 
é ponto assente que, com o actual figurino, a tomada 
de decisão é demasiado lenta, seja no Conselho 
seja na Comissão. Convenhamos que é muito mais 
difícil obter a unanimidade entre 27 que entre 15. Um 
executivo com 27 elementos não pode funcionar com 
destreza e eficiência. Não é um órgão executivo co-
eso, é uma assembleia com diferentes necessidades 
e, porventura, com prioridades contraditórias. Neste 
contexto, é fácil emergiram e frutificarem os egoísmos 
nacionais, dificultando ainda mais a defesa dos inte-
resses comuns e a afirmação da Europa no mundo. É 
um problema institucional que urge resolver. Também 
por isto é importante chegar a um consenso sobre o 
novo Tratado.
Independentemente do nome (Tratado Constitucio-
nal ou outro) e do texto (mais ou menos extenso e 
mais ou menos ambicioso), o que é preciso é que 
os 27 cheguem rapidamente a uma matriz comum 
(que concilie a posição dos Estados-Membros que já 
ratificaram o Tratado Constitucional com a daqueles 
que o rejeitaram) que seja apoiada pela Comissão e o 
Parlamento Europeu, para que seja possível cumprir 
o prazo de 2009 e, sobretudo, possa dar um sinal de 
confiança aos cidadãos europeus e represente um 
marco de grande afirmação da União perante os par-
ceiros internacionais. É também por aqui que passa o 
futuro da Europa. 
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Visto de Portugal UNIÃO DEVE APOIAR MAIS
O TURISMO NA EUROPA

PARLAMENTO DEFENDE MELHOR HABITAÇÃO
EM TODOS OS ESTADOS-MEMBROS
O Parlamento Europeu aprovou na 
sessão plenária de Bruxelas um relatório 
em que apela aos Estados-membros 
para adoptarem as disposições legisla-
tivas adequadas no sentido de propor-
cionar uma melhor habitação, com mais 
qualidade e a preços acessíveis. Neste 
contexto, a deputada Jamila Madeira, 
membro da Comissão de Desenvol-
vimento Regional, considerou que a 
Europa, em colaboração com as auto-
ridades nacionais, regionais e locais, 
deve empenhar-se na erradicação dos 
guetos nas cidades.
Para a deputada, que interveio na dis-
cussão do relatório sobre “Habitação 
e Política Regional”, a União Europeia 
pode apoiar de forma mais eficaz o 
combate aos problemas causados pela 
criação de guetos nos aglomerados 
urbanos, não só nas grandes capitais, 
mas também nas cidades de pequena 
e média dimensão.
Conforme refere o relatório em discus-
são, muitas cidades europeias têm gra-
ves problemas no domínio da habitação, 
como a oferta excessiva ou insuficiente 
em função da região ou do país, situ-
ações sociais graves, custos elevados 
para compra e manutenção de casas e 
mau estado do parque imobiliário.
Para Jamila Madeira, a União deve in-
centivar a revitalização dos centros das 
cidades, não só numa perspectiva de 
preservação histórica, mas de recupe-

ração da economia local e dinamização 
dos centros urbanos.
Embora a União Europeia não tenha 
competências directas em matéria de 
habitação, pode desempenhar um pa-
pel essencial através do modelo social 
europeu que preconiza e de políticas 
sectoriais com incidência naquele do-
mínio. “Esta visão tem vindo a evoluir e 
hoje acreditamos que os instrumentos 
financeiros europeus ao dispor dos 
Estados-membros devem permitir que 
se criem parcerias público-privadas e 
que se invista de forma estruturada na 
construção onde a eficiência energética 
e a construção amiga do ambiente se-
jam critérios essenciais”, afirma Jamila 
Madeira.

Na perspectiva da 
revisão em 2009 
dos regulamentos 
relativos à política 
de coesão, o Par-
lamento Europeu 
pretende que se 
relance o debate 
tendente a tornar 
extensíveis a to-
dos os Estados-
membros os fun-
dos comunitários 
para a renovação 
da habitação so-
cial, presentemente 
previstos só para 

certos países, uma vez que “a carência 
de alojamento constitui um elemento 
crítico comum a toda a Europa”. O novo 
regulamento do FEDER tornou elegíveis 
as despesas com a habitação apenas 
para os Estados que aderiram à União 
após 1 de Maio de 2004, num certo 
número de casos específicos.
Jamila Madeira defende ainda que a 
construção a preços controlados, fruto 
da iniciativa das autoridades públicas em 
conjugação com os esforços com o sec-
tor privado, poderá limitar a especulação 
desenfreada que muitas vezes segrega 
os cidadãos e os obriga a refugiarem-se 
em bairros completamente desregulados 
e sem estruturas sociais que lhes permi-
tam viver condignamente.

A União Europeia deve assumir de forma 
mais determinada uma função de apoio, 
de coordenação e de complemento das 
acções dos Estados-membros em maté-
ria de turismo, designadamente através 
de programas comunitários no quadro 
das intervenções estruturais, afirmou o 
deputado Emanuel Jardim Fernandes 
numa conferência internacional subordi-
nada ao tema “A Economia do Turismo 
em Ilhas: Modelos e Estratégias de De-
senvolvimento”, que decorreu em Ponta 
Delgada, por iniciativa do Observatório 
Regional do Turismo.
O deputado, que interveio no painel sobre 
“A União Europeia e o Turismo”, defendeu 
que o sector seja objecto de orientações 
e políticas por parte da União, mesmo 
levando em linha de conta o facto deste 
ser um domínio de competência dos Es-
tados-membros. Na sua opinião, a União 
deve dotar-se de estruturas mais eficazes 
e de meios financeiros mais adequados, 
devendo apostar na promoção do “desti-
no Europa” e na criação de mecanismos 
de maior cooperação e informação entre 
as estruturas do sector nos diferentes 
Estados-membros e das suas regiões.
Entre as iniciativas da Comissão Euro-
peia para implementar uma política de 
turismo renovada, como consta da res-
pectiva comunicação publicada em 2006, 
destaque para uma melhor utilização dos 
apoios previstos nos vários instrumentos 
financeiros. Com efeito, para o período 

de 2007-2013, os fundos estruturais e ou-
tros programas comunitários irão apoiar 
financeiramente o desenvolvimento de 
empresas, serviços e infra-estruturas de 
turismo. 
“O FEDER – afirma o documento – apoia-
rá modelos de turismo mais sustentáveis 
para realçar o património cultural e 
natural, desenvolverá acessibilidades e 
as infra-estruturas relacionadas com a 
mobilidade e promoverá tecnologias de 
informação e comunicação, PME ino-
vadoras, redes e viveiros de empresas, 
serviços de maior valor acrescentado, 
estratégias de turismo transfronteiras 
conjuntas e intercâmbio interregional de 
experiências”.
No âmbito do Fundo Social Europeu, 

são f inanciadas 
as iniciativas com 
potencial de cria-
ção de emprego no 
sector. Entre outras 
actividades, o FSE 
financia projectos 
que visam progra-
mas de educação 
e formação, com o 
intuito de aumentar 
a produtividade e a 
qualidade do empre-
go e dos serviços no 
sector do turismo. 
O FSE presta ainda 
formação específi-

ca, combinada com pequenos prémios de 
arranque, a microempresas de turismo.
Estão previstas também medidas no 
âmbito do FEADER - Fundo  Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural, dada 
a importância acrescida que o turismo ru-
ral ganhou nos últimos anos, e no Fundo 
Europeu das Pescas, onde há medidas 
específicas para o ecoturismo, de forma 
a regenerar áreas dependentes da pesca 
que perderam atractividade e necessitam 
de diversificar as suas actividades e criar 
alternativas de emprego.
Referência ainda para o possível apro-
veitamento para a valorização do turis-
mo do futuro programa Leonardo da 
Vinci e do Programa-Quadro para a 
Competitividade e Inovação”.

A União deve promover o “destino Europa”, defende o 
deputado Emanuel Jardim Fernandes

Jamila Madeira interveio na discussão do relatório sobre 
“Habitação e Política Regional”

DO MEU PAÍS 
VÊ-SE A EUROPA
Do meu país vê-se a Europa. 
Gostava que da Europa se visse o 
meu país.
Do meu país vê-se uma Europa onde 
há países onde as pessoas são bem-
educadas há muitas gerações. Onde 
o território é ordenado, as estradas 
seguem traçados naturais, e as 
cidades são limpas e organizadas. Onde há monumentos 
bem conservados, redes de escolas e de hospitais bem 
pensadas, e casas com livros lá dentro. Onde as pessoas 
têm tempo para trabalhar e valorizar-se, tempo para amar e 
conviver, tempo para cultivar-se e divertir-se, e tempo para 
dormir e descansar. Onde os transportes públicos andam a 
horas, os funcionários que atendem o público são correctos 
e corteses, e o Estado existe para o cidadão, e não o cidadão 
para o Estado. Onde as pessoas que de lá são julgam que 
o seu lugar é o centro do mundo, que o resto do mundo é o 
lugar aonde se vai, porque o seu país é o lugar onde se está. 
Onde as pessoas falam a sua língua, sem sequer admitirem 
que as pessoas dos outros países possam falar línguas que 
elas não entendem. 
Do meu país vê-se uma Europa que não é o meu país.
Dessa Europa vê-se um país que é o meu.
E o meu país tem mais de metade da população que não 
foi além da escolaridade mínima; que nunca na vida leu 
um livro; que não vai ao cinema, ao teatro, a concertos, a 
bailados, ou a museus; que não compra livros nem discos. 
Que se está nas tintas para quem governa, ignora quem a 
representa, desconhece os seus direitos mas também os 
seus deveres. Que acha que viver em democracia é cons-
truir a casinha conforme quer e entende, é nada fazer sem 
receber subsídios que remedeiam mas não se reproduzem, 
é dizer que a culpa é “deles” porque ela – essa bendita mais 
de metade da população do meu país – nunca se sente 
responsável por nada. 
O país das “femmes de ménage” em Paris, dos operários 
escravizados no Reino Unido e na Islândia, e dos juízes que 
nos tribunais superiores acham – julgam! – que há circuns-
tâncias que justificam que uma criança seja maltratada pelos 
seus familiares ou educadores. 
O meu país em também uma elite que entende que a nossa 
língua, porque é língua de gente pobre e mal instruída, tem 
que ser mascarada de inglesices para sobreviver, o que nos 
últimos anos fez mais pela descaracterização da Língua que 
foi de Camões, do que séculos e séculos de obscurantismo 
e falta de escola.  
Este é o país que aquela Europa persiste em ver. 
Mas é – também – o país que inventou o Multibanco, que o 
sistema financeiro europeu quer agora destruir. Que inventou 
a Via Verde, que vamos vendo aparecer pelos outros países 
sem que no entanto em parte alguma se diga que é coisa 
“made in Portugal”. Que em trinta anos construiu milhares de 
escolas, hospitais, bibliotecas, auditórios e centros culturais; 
milhares de quilómetros de estradas; centenas e centenas 
de rotundas, que vão pelo menos funcionando para os 
arquitectos e escultores locais como antigamente as igrejas 
serviam para os músicos ou para os artistas do entalhe: 
como oferta de trabalho. 
Daquela Europa vê-se sobretudo um país que confunde 
auto-estima com afirmações bacocas do tipo “temos o maior 
salão sem colunas da Europa” e “o maior arco em pedra do 
planeta”, de que só nós temos a palavra “saudade”, ou que 
Fátima é “o altar do mundo”. 
Daquela Europa vê-se um país que eu não quero que seja 
o meu. 
Não se vê, no entanto, o país que eu quero que seja o meu.  
Porque o meu país que eu desejo e queria que os outros 
vissem, não existe. 
E não é porque eu seja pessimista, ou porque tenhamos às 
costas vários séculos de obscurantismo católico e cinquenta 
anos de fascismo (Espanha também os teve, uns e outros); ou 
porque de vez em quando alguém nos vem recordar aquela 
frase atribuída a Júlio César, para quem os lusitanos seriam um 
povo que não se sabia governar mas não se deixava governar 
por outros (o que, basta olhar para a nossa economia ou para 
a nossa finança, está bem de ver que não é verdade). 
Afinal, da Europa vê-se um país que eu não sei qual seja. 
E nós, por cá, todos bem.

Luiz Fagundes Duarte
Deputado. Coordenador 
do PS na Comissão da 
Educação
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MERCOSUL PRECISA DE ADQUIRIR
DIMENSÃO SUPRANACIONAL
“Para que a integração do Mercosul tenha 
êxito, terá de se passar por uma fase su-
pranacional”, afirmou o deputado Sérgio 
Sousa Pinto, presidente da Delegação do 
Parlamento Europeu para as Relações 
com o Mercosul, na sessão inaugural do 
Parlamento do Mercosul, em Montevideu. 
O deputado acrescentou ainda que a in-
tegração económica coloca desafios que 
“só podem ser resolvidos no âmbito de 
uma negociação e integração política”.
O Mercosul é um bloco regional que tem 
como membros a Argentina, Uruguai, 
Brasil, Paraguai e Venezuela e o seu 
Parlamento, que terá essencialmente 
funções de consultoria, será composto 
por 90 parlamentares, 18 por país.
A delegação do Parlamento Europeu che-
fiada por Sérgio Sousa Pinto, além de ter 
assistido à sessão inaugural do novo Par-
lamento no contexto da sua deslocação 
ao Uruguai e ao Paraguai, analisou com 
as autoridades daqueles dois países o 
estado das negociações para um Acordo 
de Comércio Livre UE-Mercosul. 
Entre os encontros da delegação do 
Parlamento Europeu, que considera que 
a América Latina e o Mercosul devem 
ser crescentemente vistos como aliados 
estratégicos da União Europeia, destaque 
para as reuniões com o Presidente da 
República do Paraguai, Nicanor Frutos e 
com o Ministro dos Negócios Estrangei-
ros do Uruguai, Reinaldo Gargano.

A intervenção do novo presidente do 
Parlamento, o senador paraguaio Al-
fonso Nunez, deu nota das dificuldades 
que existem na afirmação do bloco e 
mesmo no relacionamento entre os seus 
membros. “Este Parlamento – disse Al-
fonso Nunez – foi criado para incentivar a 
participação activa dos actores políticos e 
sociais dispostos a superar a inoperância 
e a ineficiência que chegaram ao extre-
mo, inclusive de permitir e não evitar que 
dois membros fundadores do Mercosul 

tenham desenvolvido um conflito de 
enorme magnitude, que afecta todos os 
países participantes e que erroneamente 
o reduziu a um espaço bilateral”.
Refira-se que a criação de um Parla-
mento do Mercosul tem como principal 
objectivo aprofundar a construção deste 
bloco político, com uma dimensão que se 
pretende afirmar num caminho suprana-
cional, de forma a acelerar a integração 
regional, à semelhança do que acontece 
com a União Europeia.

PARLAMENTO APOIA INTEGRAÇÃO 
REGIONAL DA AMÉRICA CENTRAL
O processo de integração regional 
centro-americano mereceu pleno apoio 
do vice-presidente do Parlamento Euro-
peu, Manuel dos Santos, que participou 
na XXII Reunião Ministerial do Diálogo 
de São José, que se realizou em São 
Domingos, República Dominicana.
No seu discurso, Manuel dos Santos 
afirmou que a estratégia da União Eu-
ropeia para a América Central assenta 
em três eixos: consolidação do Estado 
de Direito, integração regional e coesão 
social.
“Sendo a União Europeia um exemplo 
típico de uma integração regional com 
êxito, ela não podia deixar de incentivar 
os países centro-americanos a prosse-

guirem a via da integração regional”, 
afirmou.
Para o deputado, o futuro Acordo de 
Associação entre a União Europeia e 
a América Central, não poderá ignorar 
a situação dos países do istmo e as 
assimetrias de desenvolvimento entre 
ambas as regiões. Segundo afirmou, “o 
Parlamento Europeu deseja recordar e 
proclamar que a América Central deve 
ser para a União Europeia muito mais 
que uma zona de comércio livre”. 
Manuel dos Santos recordou também 
o apoio do Parlamento Europeu à 
abertura das negociações para o 
Acordo de Associação sublinhando 
que o objectivo prioritário do processo 

será o de propiciar o desenvolvimento 
sócio-económico da América Central. 
Segundo refere, o Acordo deverá ser 
global e equilibrado e basear-se em 
três capítulos: político e institucional, de 
forma a reforçar o diálogo democrático; 
cooperação para o desenvolvimento 
económico e social; e comercial, com 
a instauração progressiva de uma zona 
de comércio livre.
Em relação ao diálogo político, o 
Parlamento Europeu considera que 
deve incluir áreas como a governação 
democrática, a paz, a segurança e a 
gestão de conflitos, além de outros 
temas como a luta contra a pobreza e 
as migrações.

Sérgio Sousa Pinto chefiou a delegação do PE para as Relações com o Mercosul, que 
marcou presença na sessão inaugural do seu Parlamento, em Montevideu

O MOMENTO
DA VERDADE
A questão principal que se coloca 
à União Europeia, neste mo-
mento, tem a ver com o desafio 
institucional.
É necessário encontrar, definir 
e acordar, com rapidez, uma 
base de consenso que permita 

melhorar o funcionamento e a eficácia das instituições, 
porque isso é do interesse imediato dos cidadãos 
europeus.
 A União Europeia é muito importante para todos, não 
apenas porque é uma história de sucesso que já dura 
há cinquenta anos, mas, sobretudo, pelo que ainda 
pode dar a favor dos cidadãos do Velho Continente.
Mas os europeus esperam, hoje,  da Europa, resulta-
dos concretos no plano económico, no plano social, nos 
domínios da diversificação cultural, na área ambiental, 
na luta contra a desigualdade de oportunidades e no 
aprofundamento da democracia.
Querem também mais coerência, melhor e mais com-
preensível legislação, regras de funcionamento mais 
claras e operacionais, uma política única para intervir 
nos conflitos mundiais e regular a globalização e uma 
diferente repartição de poderes e de competências 
entre os níveis comunitário, nacional e local.
Foi, aliás, com estes objectivos que se elaborou o pro-
jecto de Tratado Constitucional que, embora aprovado 
e ratificado por uma larga maioria de países, não pode 
entrar em vigor devido aos resultados negativos dos re-
ferendos realizados em França e nos Países Baixos.
Temos de sair, de imediato, deste impasse, pois o 
período de reflexão está esgotado e prolongá-lo não 
daria qualquer saúde ao projecto europeu.
O Futuro da Europa é, por agora, o futuro imediato do 
projecto institucional europeu.
Mas há princípios de que se  não pode abdicar e não 
podemos, jamais, ajoelhar perante interesses minori-
tários e egoístas.
Não podemos abdicar de encontrar um modelo de 
presidências mais estável.
Não podemos desistir de definir uma política externa e 
de segurança comum com um comando único que seja 
politicamente responsabilizável e democraticamente 
controlado.
Não podemos dispensar regras de funcionamento mais 
compreensíveis pelos cidadãos  que operacionalizem 
a tomada de decisões numa União alargada a vinte e 
sete países.
Não podemos continuar com a incompreensível estru-
tura actual de uma Europa construída sobre três pilares 
de valor desigual e acentuada simetria.
Não podemos adiar a consagração institucional dos 
direitos fundamentais, sejam eles os "velhos" ou os 
chamados novos direitos.
E, enfim, não podemos viver sem a consagração da 
personalidade jurídica da União Europeia.
Se for possível mobilizar todos os Estados-membros 
para este projecto de mudança, tanto melhor.
Se não conseguirmos este objectivo, não podemos 
hesitar no uso de vias originais e excepcionais, con-
sagradas nos tratados existentes, para ultrapassar o 
impasse.
O êxito da criação do euro e o sucesso da definição 
de um área de circulação livre para as pessoas, de-
monstram que, em certos casos, não se pode esperar 
demais e não se deve pactuar com a indefinição.

Manuel dos Santos
Vice-presidente do 
Parlamento Europeu
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COOPERAÇÃO POLICIAL TRANSFRONTEIRIÇA
O projecto de relatório sobre a cooperação policial transfron-
teiriça entre Estados-membros da União Europeia, sobretudo 
na luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada, foi 
apresentado em audição pelo seu autor, o deputado Fausto 
Correia. Na audição, organizada pela Comissão das Liberda-
des Públicas do Parlamento Europeu, o deputado destacou 
vários pontos importantes do relatório que se pronuncia 
sobre os mecanismos de reforço da cooperação policial 
na União e novos sistemas de prevenção e reacção contra 
infracções criminais, no âmbito daquilo que estabelece o 
Tratado de Prüm. Fausto Correia sublinhou a necessidade 
de uma maior harmonização das condições de acesso às 
bases de dados de ADN e impressões digitais, limitando-se 
às situações de investigação de ofensas criminais graves. O 
relatório de Fausto Correia deverá ser aprovado na sessão 
plenária de Junho.
 
RELATÓRIO SOBRE POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA
A Comissão de Assuntos Económicos e Monetários do 
Parlamento Europeu aprovou o relatório de Elisa Ferreira 
sobre a “Política de Concorrência em 2005”, que consagrou 
as mais importantes propostas de acção apresentadas pela 
deputada. No seu relatório, Elisa Ferreira enfatizou a neces-
sidade de articular a política de concorrência com a política 
de coesão, associando as regiões menos desenvolvidas no 
processo de “catching up”, tendo-se manifestado contra a 
aparente barganha entre Estados-membros de subsídios a 
empresas que nalguns casos têm vindo a ocorrer. Foi ainda 
consagrado o apoio ao projecto de criação de uma base co-
mum para a matéria colectável consolidada na União, como 
forma de redução da carga administrativa e de eventuais 
distorções de concorrência. Em relação ao mercado de 
energia, mostrou-se favorável a um reforço da cooperação 
entre reguladores nacionais, nomeadamente quando estejam 
em causa operações transfronteiriças.

TRAVAR CORRIDA AO ARMAMENTO ESPACIAL
É necessário impedir uma corrida ao armamento no espaço, 
se preciso for alargando a proibição legal da colocação de 
armas de destruição maciça no espaço a todas as armas, 
defendeu a deputada Ana Gomes numa conferência conjunta 
da Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu 
e da Sub-Comissão de Defesa. Subordinada ao tema “Con-
tribuição do Espaço para a Política Europeia de Segurança e 
Defesa”, a deputada considerou que a “colocação no espaço 
de tecnologias de comunicação e observação e de recolha de 
informação para a Política Europeia de Segurança e Defesa 
é útil e legítima, se levada a cabo num espírito de utilização 
pacífica do espaço”. Ana Gomes participou também numa 
conferência sobre o desarmamento nuclear, que juntou eu-
rodeputados, académicos e especialistas em desarmamento, 
com destaque para Gareth Evans, ex-primeiro-ministro da 
Austrália e presidente do “International Crises Group”.
 
REDE DAS CIDADES DO VINHO
O projecto da Rede Portuguesa de Cidades do Vinho foi lança-
do no início de Maio, no Cartaxo, com o objectivo de valorizar 
o potencial económico e cultural das cidades e regiões produ-
toras de vinho, tendo contado com a participação do deputado 
Capoulas Santos. Na conferência que marcou o evento, o 
deputado aproveitou para falar sobre a reforma do sector do 
vinho, actualmente em discussão e que poderá ser encerrado 
durante a presidência portuguesa da União. O sector tem um 
enorme impacto económico e social em Portugal, que é o quin-
to maior produtor vinícola da União, ocupando 227 mil activos. 
O deputado defende que não deve ocorrer nenhum arranque 
de vinhas legais enquanto persistirem as vinhas ilegais cujo 
total na União atinge os 68 mil hectares.

MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS MAIS COESÃO
Os serviços públicos com elevado nível de qualidade, abertos 
e transparentes, com condições de acesso iguais para todos, 
constituem elementos essenciais para garantir o progresso no 
sentido de maior coesão social na União Europeia, afirmou o 
deputado Joel Hasse Ferreira num seminário promovido pela 
UGT subordinado ao tema “Reforçar a União Europeia com 
mais Europa Social”. Para o deputado, os Serviços Sociais 
de Interesse Geral constituem um dos pilares fundamentais 
para o modelo social europeu e são essenciais não só para 
a coesão social, mas também para a coesão económica e 
territorial da União Europeia, para além de serem fontes de 
externalidades positivas. 

SOCIALISTAS PORTUGUESES NA COMISSÃO
SOBRE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
O Parlamento Europeu aprovou a cons-
tituição de uma Comissão Temporária 
sobre as Alterações Climáticas, tendo 
em conta a “necessidade urgente de 
adoptar medidas concretas a todos 
os níveis” para dar resposta a este 
problema.
A Comissão é composta por 60 mem-
bros, e dela fazem parte como mem-
bro efectivo Edite Estrela e, como 
suplentes, Elisa Ferreira e Capoulas 
Santos, uma representação idêntica 
à de delegações como a alemã ou a 
espanhola.
Com um mandato inicial de 12 me-
ses, a Comissão terá como missão 
formular propostas sobre a futura 
política integrada da União Europeia 

relativamente às alterações climáticas 
e coordenar a posição do Parlamento 
Europeu no que se refere à negocia-
ção do enquadramento internacional 
para a política em matéria de clima 
após 2012.
No tocante às alterações climáticas, 
deverá avaliar a situação, bem como 
propor acções adequadas a todos os 
níveis, coadjuvados pela avaliação 
do respectivo impacto financeiro e 
do custo da inacção. Entre as suas 
competências consta ainda a missão 
de estabelecer um inventário dos pro-
gressos recentes e das perspectivas 
em matéria de combate às alterações 
climáticas.
A decisão de criar uma Comissão 

com esta missão assume particular 
importância no momento em que a 
União Europeia fez da luta contra as 
alterações climáticas uma das suas 
prioridades políticas.
A Comunidade internacional prepara-
se para lançar as negociações sobre 
o período pós-Quioto na Conferência 
das Nações Unidas que terá lugar em 
Bali, em Dezembro, pelo que caberá à 
futura presidência portuguesa da União 
e à Comissão Europeia a coordenação 
da posição dos 27 no evento.
Refira-se ainda que a União pretende 
assumir a liderança mundial na redução 
das emissões de gases com efeito de 
estufa tendo avançado com objectivos 
ambiciosos.

FUTURO ORÇAMENTO COMUNITÁRIO
VAI CONDICIONAR POLÍTICAS DA UNIÃO 
O debate sobre o futuro do 
orçamento comunitário será 
o debate sobre o futuro 
das políticas comunitárias 
e a importância relativa que 
cada uma delas terá, afir-
mou Vasco Cal responsável 
da Comissão Europeia pela 
programação financeira e 
orçamento, numa audição 
promovida pelo deputado 
Paulo Casaca, que se rea-
lizou em Lisboa, no Centro 
Jean Monet.
Subordinada ao título “A 
Próxima Revisão do Orça-
mento Europeu: propostas 
e desafios”, a audição teve 
como principal objectivo 
alertar para um debate da 
maior importância e que 
será decisivo para a defini-
ção do orçamento da União 
Europeia após 2013.
Segundo Paulo Casaca, membro da 
Comissão dos Orçamento do Par-
lamento Europeu, estão em causa 
questões como a contribuição dos 
Estados-membros para o orçamento 
comunitário, os montantes e a es-
trutura da futura política agrícola e o 
chamado “cheque britânico”, temas 
que, a pedido do Conselho Europeu de 
Dezembro de 2005, vão ser reexami-
nados com vista à reforma da estrutura 
e do financiamento do orçamento da 
União Europeia.
Para Vasco Cal, não se trata apenas 
de tomar decisões sobre as prioridades 
políticas, mas também de aumentar 
a qualidade e a eficácia da despesa 
pública europeia e nacional. Vasco Cal 
considera que, por exemplo, é possível 
a União Europeia e os Estados-mem-
bros terem melhores finanças públicas 
se identificarem políticas comunitárias 
em que podem ter despesas comuns, 
como já acontece no âmbito da política 
de defesa. “Identificar alguns sectores 
em que os Estados-membros podem 

fazer despesas em comum é a melhor 
forma de se conseguir melhor despesa 
nacional e europeia”, disse.
Pedro Rodrigues, adjunto da Secretaria 
de Estado do Ministério da Finanças, 
abordou sobretudo a qualidade das 
finanças públicas dos Estados-membros 
e da União Europeia, sublinhando os 
dois grandes desafios que a Europa 
enfrenta: o envelhecimento das popu-
lações e a globalização. O envelhe-
cimento populacional, na medida em 
que constitui um risco para a susten-
tabilidade das finanças públicas dos 
Estados-membros, devido à enorme 
pressão sobre os orçamentos e respec-
tiva composição. E a globalização, uma 
vez que coloca um travão aos Estados-
membros no lado das receitas e implica 
algum nível de limitação ao crescimento 
económico. Estes factores associados, 
refere, implicam uma pressão sobre 
o sistema fiscal, razão pela qual são 
necessárias “profundas reformas” a 
nível dos diversos sistemas públicos 
para assegurar a sua sustentabilidade 
no futuro.

Paulo Casaca, por sua vez, disse que 
os recursos próprios da União Euro-
peia carecem de uma grande reforma, 
porque já revelaram as suas limitações 
e mesmo algumas injustiças. Referiu, 
por isso, o imposto sobre o carbono, 
relativamente ao qual deve haver maior 
harmonização, mas sem que isso im-
plique que a União fique dependente 
dele, e o IVA, que já é um grande im-
posto europeu e que deveria ser melhor 
ponderado no âmbito da reforma do 
orçamento comunitário.
O processo de revisão e discussão do 
orçamento comunitário terá início entre 
Julho e Setembro deste ano através da 
apresentação de um documento que se 
centrará nas futuras prioridades políti-
cas da União e no papel do orçamento 
comunitário, quer na vertente da despe-
sa, quer na vertente da receita. Outros 
documentos que serão fundamentais 
neste debate são a publicação, antes 
do início do Verão, do Quarto Relatório 
da Coesão e um documento de reflexão 
sobre “o controlo da saúde” da política 
agrícola comum.

Paulo Casaca promoveu uma audição sobre a próxima revisão do orçamento europeu


