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Comissários passam exame
no Parlamento Europeu

 
Os 26 Comissários indigitados para 
assumir responsabilidades na próxima 
Comissão Europeia, presidida por Du-
rão Barroso, compareceram perante 
os eurodeputados entre os dias 11 e 
19 de Janeiro. As duras e prolongadas 
audições (ao todo 78 horas de pergun-
tas e respostas) que decorreram em 
Bruxelas e Estrasburgo permitiram aos 
deputados das várias Comissões parla-
mentares apurar o grau de preparação 
e o conhecimento dos Comissários 
indigitados para as diferentes pastas. 
Trata-se de um exigente e rigoroso 
exercício perante os eurodeputados 
que colocam, em sessões de três horas, 
dezenas de perguntas sobre os respec-
tivos pelouros testando assim a visão 
para o sector e a competência técnica e 
política dos indigitados. Representa por 
isso um importante papel de controlo 
do PE sobre a futura Comissão.
 Em geral, os candidatos passaram o 
“exame” e, de acordo com uma primeira 
avaliação global dos deputados, é pos-
sível afirmar que os futuros Comissá-
rios apresentam perfis indicados para 
os respectivos pelouros. No entanto, 
Rumiana Jeleva, Comissária proposta 
pela Bulgária e indigitada para a Coo-
peração Internacional, Ajuda Humani-
tária e Resposta a Situações de Crise, 
da família política do PPE, acabou por 
resignar. 
A sua audição, a mais procurada pela 
comunicação social, foi polémica e 
com muitas das questões centra-
das nas actividades empresariais da 
candidata e na sua declaração de 
interesses financeiros. Por outro lado, 

muitos deputados consideraram as 
suas respostas pouco claras e muito 
imprecisas. Assim, e antes de a Comis-
são parlamentar do Desenvolvimento 
emitir a avaliação sobre a candidata e 
a sua competência para o exercício das 
funções, já Rumiana Jeleva retirava a 
sua candidatura e apresentava também 
a sua demissão do cargo de Ministra 
dos Negócios Estrangeiros que ocupava 
até então.
 O governo búlgaro apresentou de ime-
diato outro nome, Kristalina Georgieva, 
Vice-Presidente do Banco Mundial 
desde Março de 2008. O PE vai agora 
proceder à sua audição. Entretanto, a 
Conferência dos Presidentes recebeu 
da parte das Comissões parlamentares 
pareceres favoráveis à nomeação dos 
restantes 25 Comissários indigitados. 
Para tomar posse, cada um dos mem-
bros do futuro Colégio de Comissários 
necessita de “nota positiva” nas audi-
ções e do voto de aprovação do plenário 
do Parlamento Europeu, agendado para 
o dia 9 de Fevereiro, em Estrasburgo. 
 Se for confirmado pelo PE, o novo 
executivo comunitário contará com 6 
Comissários da família política dos So-
cialistas Europeus - Catherine Asthon, 
Vice-Presidente da CE e Alta Repre-
sentante para as Relações Externas, 
Joaquín Almunia, Vice-Presidente da 
CE e Comissário para a Concorrência, 
Maroš Šefcovic, Vice-Presidente da CE 
responsável pelas Relações Interins-
titucionais e Administração, László 
Andor para o Emprego, Assuntos So-
ciais e Inclusão, Maria Damanaki na 
pasta da Pesca e Assuntos Marítimos, 

e Štefan Füle no Alargamento e Política 
de Vizinhança. 
Os deputados socialistas portugueses 
acompanharam activamente o proces-
so de “exame” aos indigitados e cada 
um participou em várias audições. Os 
eurodeputados do PS interpelaram os 
Comissários designados sobre vários 
temas de relevância para o futuro da 
Europa e para Portugal. As questões 
relacionadas com o acesso ao crédito 
na UE, o comércio internacional, os 
direitos à maternidade e à paternidade, 
o futuro da PAC, o reforço dos meios 
europeus para lutar contra incêndios 
e secas, as regiões ultraperiféricas, 
o reconhecimento das qualificações 
profissionais, a necessidade de a UE 
reforçar o apoio à investigação e ao de-
senvolvimento, as relações da UE com 
outros países, a luta contra vários tipos 
de doenças, foram alguns dos temas 
que os deputados socialistas portugue-
ses abordaram nas suas interpelações 
aos Comissários indigitados. 

Processo conclui 
a 9 de Fevereiro
Depois de ouvida a candidata búlgara, 
os resultados das audições são todos 
transmitidos ao Presidente do PE 
e examinados pela Conferência dos 
Presidentes. Depois, o Presidente da 
CE apresenta, na sua globalidade, o 
Colégio de Comissários designados e 
o respectivo programa no decurso da 
sessão plenária. O PE procede a um voto 
de aprovação da Comissão Europeia no 
seu conjunto, que está previsto para 9 
de Fevereiro.
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UMA EUROPA 
MAIS FORTE

hega ao fim o processo de audições dos Comissários 
Europeus pelo Parlamento Europeu. 

Este processo, que já se verificara há 5 anos, é muito exi-
gente e constitui uma prova difícil para todos os membros 
propostos para a nova Comissão Europeia. As Comissões 
Parlamentares analisam o perfil de cada candidato em 
detalhe e colocam-no perante as mais complexas questões 
relativas ao seu percurso pessoal e político bem como as 
relacionadas com o portfolio para que está designado.
Entre 26 nomes propostos, apenas um não reuniu o consen-
so suficiente dos membros do Parlamento Europeu, o da 
candidata indigitada pelo Governo Búlgaro. Em tempo útil, a 
própria candidata se retirou e foi substituída por uma outra 
candidata prontamente indicada pelo executivo de Sófia. 
Recorde-se que idêntico caso se tinha verificado há cinco 
anos com um candidato indicado pelo Governo Italiano. 
Todos os restantes apresentaram curriculum, know-how e 
determinação suficientes para obter a confiança da maioria 
dos deputados europeus, evidentemente com graus muito 
diversos de prestações.
Destes factos pode inferir-se a importância política deste 
procedimento. A submissão destes candidatos ao escrutínio 
do Parlamento Europeu não é apenas uma formalidade ou 
uma excentricidade europeia. Constitui um pilar essencial 
que reforça politicamente a Comissão no seu todo. O co-
légio de Comissários, Presidente incluído, indigitado pelos 
27 Estados-membros submete-se e recebe uma votação 
maioritária do Parlamento Europeu. O mesmo acontece 
mais tarde com o seu Programa. 
O equilíbrio de Poderes entre a Comissão Europeia, o Con-
selho Europeu e o Parlamento Europeu é hoje maior do que 
jamais tinha acontecido na Europa desde o Tratado de Roma 
em 1958. Este equilíbrio não se conseguiu pela diminuição 
de ninguém. Antes pelo fortalecimento da Europa.
Na Legislatura em curso, teremos todos a responsabilidade 
de colocar em funcionamento o novo quadro político e 
institucional que resultou do Tratado de Lisboa e entrou 
em vigor em 1 de Dezembro passado. Uma grande respon-
sabilidade e um aliciante desafio para levar os cidadãos a 
perceberem e acreditarem cada vez mais nesta Europa.
Deputados, Comissários e Estados-Membros, todos os 
agentes europeus, estão desde já convocados para esta 
empolgante jornada. Com o Tratado de Lisboa em vigor, o 
novo Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rom-
puy, e a Alta Representante da União para os Negócios Es-
trangeiros e a Política de Segurança, Catherine Ashton, em 
funções, cumpridos os procedimentos e empossada a nova 
Comissão Europeia, é tempo de arregaçarmos as mangas e 
enfrentarmos mais uma etapa da construção europeia com 
determinação e a confiança no futuro.
  Na Sessão Plenária de Janeiro, o Presidente do Governo de 
Espanha, Jose Luis Rodriguez Zapatero, que apresentava 
o Programa da Presidência Espanhola, foi claro e todos o 
apoiaram ao apontar as prioridades da política europeia. 
Primeira de todas a Recuperação Económica, mas seguida 
pari passu pelo Combate às Alterações Climáticas e pelo 
desenvolvimento da qualidade das Universidades Euro-
peias. Boas pistas, para mais consensuais entre todas as 
famílias políticas da Europa. A Europa pode retomar a sua 
marcha! 

C

Foto de uma das 
audições. O belga 
Karel De Gucht, 
indigitado para 
o Comércio, na 
audição conduzida 
pelo Presidente 
da Comissão 
de Comércio 
Internacional do PE, 
Vital Moreira.
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AS AUDIçõES DOS COMISSáRIOS InDIgITADOS  
Catherine Asthon, Reino Unido, 
Vice-Presidente da CE e Alta 
Representante para as Relações 
Externas
 

A trabalhista Catherine 
Asthon, proposta pelo Rei-
no Unido, deverá chefiar as 
Relações Externas da UE. 
Na sua audição perante 
os eurodeputados afirmou 
ser necessário credibili-
zar a política externa da 
União. “O Afeganistão, o 
Paquistão, o Irão, o Médio 

Oriente, a Somália e o Iémen estarão certamen-
te entre as principais prioridades”, afirmou. 
Em nome da Comissão de Comércio Inter-
nacional do PE, a que preside, Vital Moreira 
interveio na audição pública da Comissária 
indigitada para Alta Representante para as 
Relações Externas, Catherine Ashton, tendo-a 
interpelado sobre o relacionamento e a coor-
denação da sua futura pasta com os temas de 
comércio internacional. 
Ana Gomes também interpelou Catherine 
Ashton: “Muitos de nós pensamos que, se não 
houver uma alteração radical de atitude do 
regime iraniano em relação ao dossier nucle-
ar, devem ser impostas sanções inteligentes, 
concebidas para enfraquecer o regime e não 
sacrificar o povo. E como esta questão está 
directamente relacionada com a situação de 
direitos humanos no país, podia dizer-me quais 
as medidas que a UE deveria tomar para ajudar 
as pessoas que lutam pela democracia e pela 
liberdade no Irão, designadamente no sentido 
de quebrar o controlo que o regime exerce sobre 
a informação e os media?”.  

Joaquín Almunia, Espanha, Vice-
Presidente da CE, Concorrência 
 

O Comissário indigitado 
para a pasta da Concorrên-
cia, o socialista espanhol, 
Joaquín Almunia, defendeu 
uma concorrência justa na 
UE para fazer face à crise 
económica e financeira que 
a Europa ainda atravessa. 
Almunia que foi responsá-
vel pelos Assuntos Econó-

micos na anterior CE, ex-Ministro dos Governos 
do PSOE, afirmou a necessidade de se manter a 
disciplina orçamental e de ter em consideração 
os interesses dos cidadãos afectados pela crise. 
“Somos contra os paraísos fiscais”, sublinhou, 
reforçando a importância da concorrência numa 
estratégia coordenada de saída da crise. A Depu-
tada Elisa Ferreira interpelou Almunia sobre a 
necessidade de garantir que os bancos facilitam 
crédito aos cidadãos e sobre os meios da CE à 
disposição do futuro Comissário para executar a 
política de concorrência.

Viviane Reding, Luxemburgo, Vice-
Presidente da CE , Justiça, Direitos 
Fundamentais e Cidadania
 
A Comissária do Luxemburgo indigitada para a 
pasta da Justiça, Direitos Fundamentais e Ci-
dadania referiu que, ao longo dos últimos anos, 
a justiça tem sido negligenciada em favor da 
segurança e acrescentou que esta situação de-
verá ser agora equilibrada, ao abrigo do Tratado 
de Lisboa. Questionada sobre a protecção dos 
dados pessoais e a possível utilização de scanners 
corporais nos aeroportos, a ex-eurodeputada 
do PPE respondeu que “não deixaremos que 
ninguém nos imponha regras que violem direitos 
fundamentais”.

Antonio Tajani, Itália, Vice-Presidente da 
CE, Indústria e Empresas
 
O Comissário indigitado para a pasta da Indústria 
e Empreendedorismo apresentou as suas priori-
dades para o sector, afirmando que “a indústria 
deve continuar a ser o pilar da nossa política e 
da nossa economia”. O italiano do PPE, Antonio 
Tajani, Vice-Presidente responsável pelos Trans-
portes na CE cessante, referiu-se às PME como “a 
nossa força industrial” e defendeu que, para evi-

tar uma crise social ainda mais grave, as mesmas 
devem ser apoiadas, nomeadamente através da 
implementação da Carta Europeia das PME e da 
garantia de que os 30 mil milhões de euros dispo-
nibilizados pelo Banco Europeu de Investimento 
“são efectivamente entregues a PME”. 

Maroš Šefcovic, Eslóvaquia, 
Vice-Presidente da CE, Relações 
Interinstitucionais e Administração 
 

O Comissário eslovaco 
indigitado para a pasta 
das Relações Interinsti-
tucionais e Administração 
apresentou como principais 
prioridades a implementa-
ção do Tratado de Lisboa, 
designadamente no que se 
refere ao desenvolvimento 
da cooperação com os par-

lamentos nacionais e ao funcionamento do poder 
de iniciativa dos cidadãos, a criação rápida do 
serviço Europeu de Acção Externa e uma melhor 
cooperação entre as instituições. Socialista e ex-
Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi Comissá-
rio responsável pela Educação na anterior CE.

László Andor, Hungria, Emprego, 
Assuntos Sociais e Inclusão
 

“A crise económica com 
que nos confrontamos ac-
tualmente é a mais grave 
desde a Grande Depressão. 
Os mais vulneráveis foram 
afectados. Quero evitar 
mais perdas de emprego na 
UE”, afirmou o Comissário 
indigitado para a pasta 
do Emprego e Assuntos 

Sociais. Entre as suas prioridades, o socialista 
húngaro sublinhou a Estratégia 2020 que deve-
rá suceder à Estratégia de Lisboa, as medidas 
destinadas a fazer face ao envelhecimento da 
população, a luta contra a pobreza, a revisão de 
legislação europeia como a directiva do tempo de 
trabalho. Edite Estrela interpelou o Comissário 
designado sobre a intenção da futura CE relativa-
mente à necessidade de rever a actual directiva 
da maternidade. A Deputada questionou László 
Andor sublinhando que actualmente a UE não 
dispõe de legislação comunitária sobre a licença 
de paternidade. “A legislação sobre maternidade, 
paternidade e parentalidade existe em vários 
Estados-Membros”, afirmou. “Mas não foi pro-
duzida legislação sobre a licença de paternidade 
a nível europeu”. “É favorável a uma revisão da 
directiva da maternidade que inclua o direito à 
licença de paternidade?”, questionou a Deputada. 
Andor concordou com a necessidade de legislação 
sobre a matéria e adiantou que precisa ainda de 
algum tempo para apurar se deverá haver uma 
proposta legislativa autónoma para a licença de 
paternidade ou se este ponto será integrado numa 
directiva mais alargada.

Olli Rehn, Finlândia, Assuntos 
Económicos e Monetários 
 
O Comissário indicado para a pasta dos Assuntos 
Económicos e Monetários, Olli Rehn, tem como 
principais objectivos encontrar uma saída estra-
tégica para a crise e reequilibrar as finanças pú-
blicas, “criando condições para o desenvolvimento 
do emprego, da prosperidade, do crescimento e 
da estabilidade”. Ex-Comissário do Alargamento, 
ex-eurodeputado do Grupo Liberal, Olli Rehn foi 
questionado sobre os mecanismos de coorde-
nação e supervisão garantindo que utilizará os 
instrumentos previstos no Tratado de Lisboa para 
melhorar a coordenação na zona euro e aprofun-
dar a supervisão preventiva entre os países. 

Michel Barnier, França, 
Mercado Interno e Serviços
 
Dar um novo impulso ao mercado interno e 
regulamentar melhor o sector dos serviços 
financeiros são as duas principais prioridades 
apontadas por Michel Barnier. Questionado sobre 
a dimensão social do mercado único e a sua po-
sição relativamente à regulamentação do sector 

financeiro na Europa, o Comissário indigitado para 
a pasta do Mercado Interno e Serviços garantiu 
que “a essência do mercado interno se concentra 
naqueles que o vivem quotidianamente, ou seja, 
os cidadãos, os consumidores e as empresas”. 
“Devemos retirar lições desta crise. O sector 
financeiro europeu tem interesse numa regula-
mentação inteligente e eficaz”, acrescentou o 
ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros e ex-Co-
missário da Política Regional, Vice-Presidente do 
PPE. Correia de Campos interpelou o candidato, 
referindo que “contrariamente ao que Michel 
Barnier referiu nas suas respostas escritas ao PE, 
não podemos referir a Directiva Serviços como 
um bom exemplo de Mercado Interno”. Para o 
Deputado, é importante saber como reagirá o 
Comissário designado “quando uma directiva 
futura, tão importante como o do reconhecimento 
das qualificações profissionais, se confrontar 
com a relutância de muitos Estados-membros: 
promove a sua alteração? Pressiona os países? 
Ou encomenda um relatório de avaliação?”. Mi-
chel Barnier assumiu o compromisso de realizar 
um trabalho exaustivo junto dos Estados-mem-
bros, deslocando-se ao terreno para reuniões ao 
mais alto nível, de forma a assegurar a efectiva 
transposição das directivas dos Serviços e das 
Qualificações Profissionais.

günther Oettinger, Alemanha, 
Energia
 
Na audição do Comissário indigitado para a pasta 
da Energia as questões prenderam-se com a 
segurança no aprovisionamento de energia, a 
eficiência energética, o papel da energia nucle-
ar e a pobreza energética. Günther Oettinger, 
ex-Primeiro-ministro conservador do Estado de 
Baden-Wurttemberg garantiu que irá trabalhar 
na “europeização da nossa política energética”. 
No que se refere à segurança e à solidariedade 
em matéria energética, o responsável alemão 
sublinhou a necessidade de garantir que as 
matérias-primas estão acessíveis “a todos os 
mercados nacionais e clientes industriais, em 
condições idênticas”.

Maria geoghegan-Quinn, Irlanda, 
Investigação, Inovação e Ciência
 
“A UE deve transformar-se numa verdadeira união 
de inovação”, afirmou Máire Geoghegan-Quinn, 
Comissária indigitada para a pasta da Investiga-
ção, Inovação e Ciência. Nesse sentido, sublinhou, 
a minha tarefa será “colocar a investigação, a 
inovação e a ciência no centro das políticas euro-
peias”. Criar uma cultura de inovação, consolidar 
a Área de Investigação Europeia e fazer face a 
desafios como as alterações climáticas foram 
algumas das principais prioridades apresentadas 
pela Comissária proposta pela Irlanda. Correia 
de Campos intereplou Geoghegan-Quinn sobre 
os problemas de sobrecarga administrativa asso-
ciados com os sexto e sétimo Programas-Quadro, 
referindo que estes têm fomentado a insatisfação 
na comunidade científica e o afastamento da 
indústria, e em particular das PME, numa altura 
em que a Europa tem uma necessidade premente 
de melhorar a sua prestação no que respeita à 
inovação e à geração de emprego qualificado. O 
Deputado salientou ainda a insuficiência dos ins-
trumentos europeus de financiamento de I&D.

Dacian Ciolos, Roménia, 
Agricultura
 
“Os agricultores europeus querem estabilidade 
e previsibilidade, os consumidores europeus 
querem alimentos seguros e saudáveis, os con-
tribuintes europeus querem garantias de que o 
seu dinheiro é utilizado de forma eficaz”. Para o 
Comissário indigitado, que sublinhou a necessi-
dade de proceder à reforma da PAC, a principal 
prioridade do seu mandato será o futuro desta 
política após 2013. O político romeno defendeu 
igualmente que a reforma da PAC deve permitir 
reequilibrar a forma como os auxílios são pres-
tados às regiões, aos agricultores e aos Esta-
dos-Membros. O Deputado Capoulas Santos 
interpelou Dacian Ciolos sobre o futuro da PAC, 
em especial no que diz respeito à necessidade de 
corrigir as disparidades na atribuição das ajudas, 
actualmente ancoradas no critério histórico, o 
que exigirá grande coragem política para levar 

a cabo negociações a 27 no sentido de introduzir 
maior equidade entre agricultores, regiões e 
Estados-Membros. Ficou reiterada a necessida-
de de garantir a continuidade dos pagamentos 
directos aos agricultores para salvaguardar um 
nível de rendimentos adequado. A resposta do 
candidato a Comissário foi inequívoca: “o critério 
histórico deve ser colocado na história”. Dacian 
Ciolos abre assim a porta para uma verdadeira 
reforma da PAC, com a possibilidade de fundar a 
atribuição das ajudas em novos critérios. 

Cecilia Malmström, Suécia, 
Assuntos Internos

A Comissária proposta pela Suécia, indigitada 
para os Assuntos Internos, referiu-se à imi-
gração como uma necessidade da UE e acres-
centou que “é necessário que os trabalhadores 
migrantes saibam que, quando se encontram 
na Europa, têm direitos”. Questionada sobre as 
medidas destinadas a evitar o terrorismo, Mal-
mström garantiu que se trata de uma das suas 
prioridades. Foi Ministra dos Assuntos Europeus 
e eurodeputada do Grupo Liberal.

Maria Damanaki, grécia, Pesca e 
Assuntos Marítimos
 

“Existe um excesso de 
pesca dramático”, alertou 
a candidata indigitada para 
a pasta dos Assuntos Ma-
rítimos e Pescas. Segun-
do Maria Damanaki, uma 
das prioridades do seu 
mandato é inverter esta 
tendência através da mo-
dernização dos recursos 

existentes, nomeadamente navios equipados 
com instrumentos que permitam a devolução 
adequada das capturas excedentes. A Comis-
sária indigitada pela Grécia destacou o facto de 
a entrada em vigor do Tratado de Lisboa colocar 
as pescas no processo legislativo ordinário, o que 
confere mais poderes ao PE nesta matéria. A so-
cialista grega afirmou que a reforma da Política 
Comum das Pescas terá como principal objecti-
vo garantir mais eficácia ao sector e encontrar 
“o equilíbrio adequado” entre os interesses dos 
consumidores e pescadores.

Karel De gucht, Bélgica, 
Comércio
 
O Comissário indigitado para o Comércio, o libe-
ral belga Karel De Gucht, foi questionado sobre 
o desenvolvimento das negociações de Doha, os 
acordos regionais de livre comércio, as barreiras 
comerciais e as medidas contra a contrafacção 
e o dumping. Ex-Comissário do Desenvolvimento 
e Ajuda Humanitária, Karel De Gucht respondeu 
que a UE deve melhorar o seu desempenho na 
luta contra as práticas anti-concorrenciais ou 
de proteccionismo. De Gucht afirmou ter como 
prioridades o sistema de comércio multilateral, 
os acordos de livre comércio, as relações regio-
nais, as barreiras não pautais e a celebração 
de um Acordo de Comércio Anti-Contrafacção. 
Na qualidade de Presidente da Comissão de 
Comércio Internacional, Vital Moreira conduziu 
a audição de Karel de Gucht que se prolongou 
por três horas. Em declarações ao canal de te-
levisão do PE, Vital Moreira considerou “ter-se 
tratado de uma audição muito importante, já que 
o Comércio é uma parte fundamental das com-
petências da União e porque o Tratado de Lisboa 
veio conferir mais poderes ao PE na definição e 
condução da política comercial  europeia”.

Janez Potocnik, Eslovénia, 
Ambiente
 
Mais eficiência na utilização dos recursos, mais 
biodiversidade e melhor aplicação da legislação 
ambiental, são as prioridades de Janez Potocnik, 
Comissário indigitado para a pasta do Ambiente. 
Questionado sobre a política da água da UE, a 
implementação da directiva REACH, as nanotec-
nologias, a directiva para a protecção do solo na 
UE e a Rede Natura 2000, o Comissário proposto 
pela Eslovénia salientou que pretende colocar o 
ambiente “no topo da agenda política”. 
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Deputados ouviram Vitor 
Constâncio, candidato 
a Vice-Presidente do BCE 

O Governador 
do Banco de 
Portugal, Vítor 
Constâncio , 
participou re-
centemente 
num debate 

com deputados da Comissão de 
Economia e Assuntos Monetários 
do Parlamento Europeu acerca 
da sua candidatura ao lugar de 
Vice-Presidente do Banco Central 
Europeu. As suas explanações so-
bre o Sistema Monetário Europeu, 
o papel do BCE e, em especial, a 
predisposição que demonstrou 
para uma relação muito próxima 

e transparente com o Parlamento 
Europeu impressionaram positiva-
mente os deputados presentes. 
Para Elisa Ferreira, que assistiu aos 
debates com os três candidatos, a 
prestação de Vítor Constâncio foi 
muito positiva: “Constâncio im-
pressionou-nos com o seu conheci-
mento, experiência e competência 
em matérias sobre as quais tem 
trabalhado ao longo de toda a sua 
vida. Do ponto de vista europeu, 
julgo que nenhum dos deputados 
poderia verdadeiramente desejar 
melhor. Caso seja escolhido pres-
tará um bom serviço ao projecto 
Europeu, numa fase complexa 

e de saída da maior crise que a 
União Europeia viveu desde a sua 
fundação. A sua competência 
orgulha o País”. 
A realização destes debates com 
os três candidatos constituíu um 
forte contributo para aprofundar 
as relações entre o PE e o BCE e 
reforçar, desta forma, a demo-
cracia europeia. Estes debates 
no Parlamento Europeu, ainda 
que tivessem apenas um valor 
informal no processo de decisão, 
confirmaram a força da candidatu-
ra de Vítor Constâncio ao cargo de 
Vice-Presidente do Banco Central 
Europeu.   

DOSSIÊ

AS AUDIçõES DOS COMISSáRIOS InDIgITADOS  
Siim Kallas, Estónia, 
Transportes
 
O candidato estónio, indigitado para a pasta 
dos Transportes, afirmou que “a livre circula-
ção é uma das liberdades fundamentais dos 
cidadãos europeus e os transportes modernos 
contribuem em grande medida para o exercício 
dessa liberdade”. Referindo-se aos interesses 
económicos do único sector que não conseguiu 
reduzir as emissões ao longo dos últimos anos, 
Siim Kallas, ex-Primeiro-Ministro da Estónia, 
sublinhou a necessidade de “encontrar o 
equilíbrio adequado entre regulamentação e 
rentabilidade”. 

Johannes Hahn, áustria, 
Desenvolvimento Regional 
 
O Comissário austríaco indigitado para a pasta 
do Desenvolvimento Regional defendeu uma 
abordagem estratégica e integrada da política 
regional, opondo-se a todas as tentativas de 
nacionalização da mesma. Johannes Hahn, 
ministro federal para a Ciência e a Investiga-
ção desde 2007, do PP da Áustria, insistiu na 
necessidade de investir mais em educação e 
em criatividade como forma de impulsionar a 
competitividade e a inovação. Luís Paulo Al-
ves questionou Johannes Hahn sobre a forma 
como pensa “concretizar o novo artigo 349 
do Tratado sobre o funcionamento da UE que 
determina a necessidade de ajustar as políticas 
europeias às necessidades das RUP, em parti-
cular na mitigação dos seus constrangimentos 
e na utilização do seu potencial no quadro de 
uma nova estratégia para estas regiões”. O 
Comissário indigitado referiu que “as Regiões 
Ultraperiféricas enriquecem a Europa e terão 
toda a minha atenção”, reconhecendo ainda 
que “a política regional é um sucesso para a 
integração europeia”. 

neelie Kroes, Holanda, 
Agenda Digital
 
A liberal holandesa indigitada para a pasta da 
Agenda Digital afirmou que as suas principais 
prioridades incluem mais investimento no 
desenvolvimento de tecnologias da informa-
ção e da comunicação, e de infra-estruturas 
que garantam o acesso e a operacionalidade 
de 100% de banda larga. Consciente dos 
problemas relacionados com o cibercrime, a 
Comissária proposta pela Holanda garantiu que 
quer tornar a Europa o local mais seguro para 
os utilizadores da Internet, mas não defende 
a criação de uma entidade reguladora da UE, 
preferindo mais cooperação e o reforço do pa-
pel da Agência Europeia de Redes e Sistemas 
de Informação. 

Connie Hedegaard, Dinamarca, 
Clima
 
A Comissária dinamarquesa, indigitada para a 
pasta do Clima, fez uma apresentação das suas 
prioridades para o mandato. “Podem falar muito 
sobre o que correu mal em Copenhaga, mas não 
podem culpar os europeus nem os dinamarque-
ses pelo facto de um determinado número de 
países não ter querido chegar a acordo”. Ministra 
do Clima e da Energia, membro do partido con-
servador, considera “fundamental que todas as 
economias, incluindo os EUA, a China, a Índia, o 
Brasil e a Rússia, compreendam as suas respon-
sabilidades nesta matéria”. 
 

Štefan Füle, República Checa,  
Alargamento e Política de Vizinhança 
 

O Comissário proposto 
pela República Checa 
apresentou as suas po-
sições relativamente à 
pasta do Alargamento e 
da Política de Vizinhança, 
para a qual foi indigitado. 
Štefan Füle, ex-Ministro 
dos Assuntos Europeus, 
distinguiu claramente as 
duas políticas e desmen-

tiu as especulações existentes sobre a possi-

bilidade de alguns países candidatos à adesão 
se transformarem apenas em “parceiros”, no 
âmbito do programa da política de vizinhança. 

John Dalli, Malta, Saúde e Protecção 
dos Consumidores
 
John Dalli, indigitado para a pasta da Saúde e 
Protecção dos Consumidores garantiu que os 
consumidores e os pacientes estarão no centro do 
seu trabalho. Dalli defendeu uma rotulagem clara 
e informativa que permita “informar devidamente 
os cidadãos”, para que os mesmos possam tomar 
decisões informadas sobre os bens e serviços”. O 
Comissário proposto por Malta quer reforçar a 
prevenção de doenças. Ministro da Política Social, 
ex-ministro da Indústria e das Finanças, membro 
do Partido Nacionalista de Malta, John Dalli foi 
instado por Edite Estrela a clarificar quais as 
doenças a que a futura CE dará prioridade.
 

Andris Piebalgs, Letónia, 
Desenvolvimento
 
O Comissário indigitado para a pasta do Desen-
volvimento, Andris Piebalgs, foi questionado so-
bre os objectivos da política de desenvolvimento, 
a luta contra a pobreza, a eficácia do auxílio 
prestado, o impacto das alterações climáticas 
nos países em desenvolvimento e a coordenação 
entre os diferentes legisladores da UE. Piebalgs 
foi responsável da Energia na CE, é da família 
política do PPE. 

Janusz Lewandowski, Polónia, 
Orçamento e Programação Financeira
 
O conservador polaco Janusz Lewandowski, 
indigitado para a pasta do Orçamento e Pro-
gramação Financeira debateu várias questões 
com os Deputados: a criação de um imposto 
europeu, a revisão e o eventual prolongamento 
do orçamento plurianual da UE, e as irregulari-
dades detectadas na aplicação dos fundos da 
UE. “A Europa não está preparada para um im-
posto europeu”, afirmou Janusz Lewandowski, 
que acabou por admitir que não é contra esse 
imposto e que está aberto a novas soluções de 
financiamento orçamental.

Algirdas Šemeta, Lituânia, Fiscalidade, 
União Aduaneira e Luta contra a Fraude
 
O Comissário proposto pela Lituânia foi ques-
tionado sobre a reforma do Organismo de Luta 
Antifraude, as irregularidades na utilização dos 
fundos, a tributação empresarial, as fraudes 
cometidas em matéria de IVA, os paraísos 
fiscais, os impostos “verdes” e as alfândegas 
electrónicas. “A luta contra todos os tipos de 
fraude estará no centro da minha actividade 
diária”, garantiu este ex-Ministro das Finanças 
(PPE) que exerceu as funções de Comissário 
para o Orçamento na CE cessante. 

Androulla Vassiliou, Chipre, Educação, 
Cultura, Multilinguismo e Juventude
 
A Comissária cipriota indigitada para a pasta da 
Educação, Cultura, Multilinguismo e Juventude 
sublinhou a importância da formação e da mobi-
lidade, tendo em vista o desenvolvimento de um 
ambiente que promova a cultura e a criatividade. 
“Conhecer línguas estrangeiras é um instrumen-
to para uma vida melhor”, referiu, afirmando que 
“é nossa obrigação garantir a todas as crianças 
educação e formação adequadas”. Liberal, An-
droulla Vassiliou foi Comissária para a Saúde.
 

Kristalina georgieva, Bulgária, 
Cooperação Internacional, Ajuda 
Humanitária e Resposta a Situações de 
Crise

Proposta pelo governo búlgaro após a desistên-
cia de Rumiana Jeleva, Georgieva foi indigitada 
para a pasta da Cooperação Internacional, 
Ajuda Humanitária e Resposta a Situações de 
Crise. Desempenha, desde Março de 2008, as 
funções de Vice-Presidente do Banco Mundial. 
A sua audição será a 3 de Fevereiro.

Recuperação Económica central 
para a Presidência Espanhola da UE

A Deputada 
Edite Estrela 
manifestou a 
José Luis Ro-
driguez Zapa-
tero o apoio e 
solidariedade 

dos Socialistas Portugueses à 
Presidência Espanhola da UE. 
No debate que decorreu na úl-
tima sessão plenária do Parla-
mento Europeu, em Estrasburgo, 
com a presença do Primeiro-
Ministro espanhol, Edite Estrela 
afirmou que “José Luis Rodri-
guez Zapatero continua a sur-
preender as mulheres europeias 
com medidas muito inovadoras 
e progressistas. Desde logo, 
com a formação de um governo 
verdadeiramente paritário, mas 
também pela forma determina-
da como introduziu na agenda 
política nacional e europeia os 

temas da igualdade de género e 
o respeito pelo Outro”. 
Na sua intervenção no debate com 
Rodriguez Zapatero, a Presidente 
dos Socialistas Portugueses no 
PE felicitou o líder espanhol pelo 
“ambicioso programa de acção, 
mais concretamente no que diz 
respeito à violência de género 
que é uma chaga social”. Edite 
Estrela salientou a criação de um 
Observatório Europeu sobre Vio-
lência de Género, “uma proposta 
vanguardista que as mulheres 

europeias apoiam e aplau-
dem”. “As mulheres estão 
com Zapatero!”, disse. 
O Primeiro-Ministro Rodri-
guez Zapatero apresen-
tou aos eurodeputados as 
prioridades da Presidência 
semestral da UE assumida 
pela Espanha a 1 de Janei-
ro. A recuperação econó-

mica, a redução da dependência 
energética da UE, o desenvolvi-
mento dos automóveis eléctricos 
para combater as alterações cli-
máticas e a melhoria da qualida-
de das universidades europeias 
foram algumas das prioridades 
destacadas por Zapatero duran-
te a sua intervenção. Os líderes 
dos Grupos concordaram, em 
particular, que a recuperação 
económica deve estar no topo da 
lista de prioridades da Presidên-
cia Espanhola da UE.

“Tratado de Lisboa reforça papel 
da UE na cena internacional”, 
afirma Correia de Campos
 

O Deputado 
C o r r e i a  d e 
Campos par-
ticipou esta 
s e m a n a  n a 
Reunião Inter-
parlamentar 

UE-Chile que juntou em Bruxelas 
eurodeputados e parlamentares 
chilenos. O eurodeputado socialis-
ta, co-responsável pelo Relatório 
sobre as implicações da entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa na 
Política Externa da União Europeia, 
defendeu a importância do novo 
documento fundamental para a 
afirmação externa da Europa na 
cena internacional. 
A reunião permitiu uma primeira 
troca de pontos de vista sobre 
o Relatório tendo o Deputado 
afirmado, perante este fórum 
interparlamentar, que “o Tratado 
de Lisboa dá um passo em frente 
no sentido de uma representação 
única da UE, contendo importantes 
inovações que dão à União instru-
mentos e meios para desenvolver 

a sua política externa de forma 
coerente”. 
Correia de Campos deu como 
principal exemplo o facto de a 
política externa e de defesa passar 
a ser gerida por um Alto Represen-
tante da União para os Negócios 
Estrangeiros e para a Política 
de Segurança que é igualmente 
vice-presidente da CE, pasta para 
a qual está indigitada a britânica 
Catherine Asthon. O Deputado 
referiu igualmente que a UE ad-
quire Personalidade Jurídica o 
que lhe permite agora ser parte 
numa convenção internacional ou 

membro de uma organização 
internacional. 
Outra mais valia consagrada 
no Tratado de Lisboa prende-se 
com a posição do Parlamento 
Europeu, formalmente refor-
çada, na política de comércio 
externo da UE já que o Conselho 
deverá partilhar os seus poderes 
com o PE, através do processo 
legislativo de co-decisão. Por ou-
tro lado, “o Tratado de Lisboa dá 

um passo essencial no desenvol-
vimento de uma defesa europeia 
introduzindo a cláusula da defesa 
mútua”, sublinhou o Deputado que 
mencionou ainda a introdução de 
uma cláusula de solidariedade 
que impõe à UE e a cada Estado-
Membro o dever de prestar auxílio 
a um Estado-Membro vítima de 
uma catástrofe de origem humana 
ou natural ou vítima de um ataque 
terrorista. 
O deputado integrou recentemen-
te a delegação do PE ao Panamá e 
ao Chile onde se encontrou com a 
então presidente Bachelet.

ACTUALIDADE



A Deputada Ana Gomes 
interveio sobre o Irão na 
sessão plenária do PE, em 
Estrasburgo. Segundo a De-
putada socialista, “a ques-
tão nuclear iraniana é das 
mais importantes da política 

internacional contemporânea. Tudo deve ser 
feito para impedir que o regime iraniano, que 
tão nocivo tem sido para a paz e a segurança 
no Médio Oriente, tenha acesso à arma nu-
clear. Mas o papel da UE nas relações com o 
Irão não se pode esgotar na questão nuclear. 
A Europa deve ser consistente na promoção 
dos valores universais dos direitos humanos, 
por que tantos estão a arriscar a vida nas 

ruas de Teerão. Sem nunca pôr em causa o 
direito soberano do povo decidir sobre o seu 
próprio destino, é imperativo que a UE tome 

iniciativas que reforcem os que se batem 
pela liberdade e democracia no Irão. Espe-
ramos que a Alta Representante avance com 
iniciativas criativas que contribuam para a 
abertura política do Irão. Nada contribuirá 
mais para a segurança do Médio Oriente, da 
Europa e do mundo do que uma democracia 
iraniana, construída por iranianos. Este tem 
de ser um objectivo a assumir pela UE”. 
Sobre o Iraque, a Deputada sublinhou: 
“Tal como as condições de segurança, as 
conquistas democráticas do povo iraquiano 
ainda têm de ser consolidadas e expandidas. 
A recente confirmação pela Comissão de 
Eleições da exclusão das listas de cerca 
de 500 políticos sunitas, não favorece a 

reconciliação nacional, pode pôr em cau-
sa o processo eleitoral e pode reacender 
conflitos. São também desanimadoras 
as notícias sobre a aplicação da pena de 
morte. Os responsáveis europeus têm de 
empenhar-se em convencer as autoridades 
iraquianas a aboli-la. O reforço da EULEX é 
também importante neste sentido. É vital 
que o governo iraquiano corrija a “Lei das 
ONGs”, de forma a permitir que a sociedade 
se organize livremente. É imperativo que 
a União Europeia promova a interacção 
entre ONGs iraquianas e europeias: uma 
sociedade civil livre e dinâmica é uma con-
dição indispensável para a consolidação da 
democracia no Iraque”.
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“É imperativo que a UE tome iniciativas 
que reforcem os que se batem pela liberdade no Irão”, 

afirma Ana gomes 
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Foi aprovado na última ses-
são plenária do Parlamento 
Europeu, em Estrasburgo, 
o relatório sobre a “Sus-
pensão temporária dos di-
reitos autónomos da Pauta 
Aduaneira Comum sobre as 

importações de um determinado número de 
produtos industriais nas regiões autónomas 
dos Açores e da Madeira”, do qual o Deputado 
Luís Paulo Alves era responsável pelo Grupo 
Socialista Europeu. 
O Deputado Açoriano que solicitou a apro-
vação célere em processo simplificado, 
congratula-se pela decisão expressiva do PE 

com 628 votos a favor e apenas 17 contra, 
evidenciando um claro apoio do Parlamento 
às regiões dos Açores e da Madeira. A sus-

pensão temporária dos direitos permite aos 
operadores económicos locais nos Açores e 
na Madeira importar um determinado núme-
ro de matérias-primas, peças, componentes, 
produtos acabados, maquinaria e equipa-
mentos, com isenção de direitos, abrangen-
do sectores tais como pesca, agricultura, 
indústria e serviços, e proporciona uma 
conjuntura favorável para um investimento 
a longo prazo por parte de investidores, visto 
prolongar-se por 10 anos. 
Esta medida visa reforçar a competitivi-
dade dos operadores económicos locais 
(fabricantes, distribuidores, grossistas 
e retalhistas) e, dessa forma, assegurar 

emprego mais estável nestas regiões ul-
traperiféricas da União e assim superar as 
desvantagens económicas que se fazem 
sentir nestas zonas, decorrentes da sua 
situação geográfica. 
Em declarações à LUSA, RTP e SIC, Luís 
Paulo Alves afirmou que “estas medidas 
contribuirão para ajudar as PME e os agricul-
tores locais, de modo a que possam investir e 
gerar empregos nas regiões ultraperiféricas”. 
“No contexto da crise económica actual, a 
necessidade da existência de medidas espe-
cíficas para estimular a actividade económi-
ca e estabilizar o emprego são primordiais”, 
concluiu o Deputado.  

ACTUALIDADE

Vital Moreira em várias iniciativas 
no âmbito da Presidência da Comissão 

de Comércio Internacional
Vital Moreira presidiu 
à reunião mensal da 
Comissão de Comér-
cio Internacional do 
Parlamento Europeu, 
onde esteve presente 
o Ministro espanhol da 

Indústria, Turismo e Comércio, que 
apresentou as prioridades da Presidên-
cia Espanhola do Conselho da UE para a 

política comercial comum.
Ainda na qualidade de Presidente da 
Comissão de Comércio Internacional, 
Vital Moreira recebeu o Embaixador da 
Colômbia junto da União Europeia e o 
Vice-Ministro colombiano para os assun-
tos laborais, e também  representantes 
de  sindicados colombianos, para uma 
troca de pontos de vista sobre a celebra-
ção de um acordo de livre comércio entre 

a União Europeia e a Colombia e sobre a 
eventual concessão do “Sistema de Pre-
ferências Generalizadas” a esse país.
Vital Moreira recebeu igualmente o 
Representante do Banco Mundial junto 
da UE, tendo sobre a mesa a discussão 
das implicações do Tratado de Lisboa na 
política comercial europeia e o estreitar 
da cooperação entre o Banco Mundial e o 
Parlamento Europeu.

Decorre neste momento na 
Comissão das Pescas do PE 
a reflexão preliminar sobre a 
reforma da Política Comum 
das Pescas, com o objecti-
vo sobretudo de revelar as 
sensibilidades dos eurode-

putados relativamente aos temas chave, que, 
resumidamente, se podem situar em torno da 
necessidade de compatibilizar a viabilidade da 
actividade pesqueira com a preservação dos 
recursos haliêuticos. É importante referir que 
esta discussão tem lugar sob Presidência Es-
panhola da UE, representando a Espanha uma 
frota de pesca cuja proeminência é inquestio-

nável em termos de capacidade e capturas, 
presidência esta iniciada face a uma nova era 
institucional em que o PE é chamado à mesa 
das negociações com o Conselho, decidindo 
em total pé de igualdade sobre o conteúdo 
final dos textos legislativos. A gestão dos 
direitos de pesca é uma questão fracturante. 
Sob o mote da eficácia na preservação dos 
recursos, as discussões deixam adivinhar 
uma tendência para abrir a porta à comuni-
tarização de instrumentos alternativos ao 
sistema de TACs e quotas, nomeadamente 
através das quotas individuais transferíveis. 
A opinião de Capoulas Santos é clara quanto a 
esta questão: “Se a conservação dos recursos 

pesqueiros é uma prioridade inquestionável e 
incontornável, não posso comprometer-me 
com a generalização de um mecanismo que 
se traduziria pela mercantilização de um bem 
que é público e pela inevitável concentração 
das licenças de pesca nos operadores com 
maior poder económico”. O Deputado defende 
a manutenção do princípio da estabilidade 
relativa, na base do sistema actual, admitindo 
no entanto, afirma, que “possa ser possível 
introduzir adaptações e actualizações no 
sistema que, sendo certo que vigora há mais 
de duas décadas, tem permitido uma gestão 
global equilibrada dos recursos e um acesso 
proporcional das diferentes frotas”.

Capoulas Santos participa no debate 
sobre Política Comum das Pescas


