
Entrevista
“Acordo sobre 
a Ronda de Doha é de 
importância decisiva”

Com o Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu 
tornou-se num agente relevante no que respeita a 
formulação da política comercial da União Europeia. 
O que significa isso em relação à "democratização" 
das políticas da UE? 
As mudanças processuais na definição da política comercial 
comum são muito significativas. Trata-se de um notável re-
forço do papel desempenhado pelo Parlamento Europeu que, 
sendo a única instituição directamente eleita, legitima assim 
a política da União. O deficit democrático que caracterizava 
esta área é finalmente vencido. A União Europeia torna-se 
uma democracia parlamentar de pleno direito.
Até agora, a política comercial escapava ao poder decisório 
do Parlamento. Nem tão-pouco havia um verdadeiro debate 
público sobre questões de comércio ou sobre a direcção que a 
União deveria escolher na definição da sua política comercial. 
Agora, todos os acordos comerciais e quase toda a legislação 
comercial serão sujeitos a decisão do Parlamento. 
Uma mudança destas poderá tornar tanto a aprovação de 
acordos de comércio como também o processo legislativo 
mais morosos e, algumas vezes, também mais difíceis. Mas, 
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Um português na presidência de uma 
Comissão do Parlamento Europeu

Vital Moreira é o único deputado português 
no Parlamento Europeu (PE) a presidir a uma 
comissão parlamentar, por sinal, uma das mais 
importantes. Desde que assumiu funções de 
Presidente da Comissão do Comércio Interna-
cional do PE em Julho de 2009, a formulação 
da política comercial da União Europeia foi 
substancialmente alterada por efeito do Trata-
do de Lisboa. De uma política maioritariamente 
desenhada e decidida pela Comissão Europeia 
sob o controle do Conselho de Ministros da 
União Europeia, onde estão representados os 
Estados-Membros, passou-se a um sistema no 
qual o Parlamento Europeu possui extensos 
poderes e responsabilidades de decisão.
A política comercial comum constitui um dos 
principais instrumentos das relações externas 
e de política económica da União Europeia. É, 
desde o início, uma competência exclusiva da 
União e representa a contrapartida da União 
Aduaneira entre os Estados-Membros da UE. 
A política comercial comum implica uma 
gestão uniforme das relações comerciais 
com os países terceiros, nomeadamente 
através de uma pauta aduaneira comum e de 
regimes comuns relativos às importações e 
às exportações. Por isso, o regime das rela-
ções comerciais externas deixou de ser uma 
competência nacional.

Uma importante alteração trazida pelo Trata-
do de Lisboa é substantiva: inclui no âmbito da 
política comercial comum o investimento es-
trangeiro directo, que agora se junta ao comér-
cio de mercadorias e serviços e aos aspectos 
comerciais da propriedade intelectual. 
Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a 
adopção de legislação comercial e a ratificação 
de acordos internacionais precisam do acordo 
do Parlamento Europeu. O PE está agora em 
pé de igualdade com o Conselho de Ministros 
no que toca a adopção de legislação comercial. 
Assim, estas duas instituições devem aprovar 
conjuntamente as medidas que "definem o 
quadro em que é executada a política comer-
cial comum", tratando-se do que o Tratado 
de Lisboa designa por "processo legislativo 
ordinário". 
No que diz respeito aos acordos de comércio 
internacionais, enquanto que a necessidade 
de um parecer favorável do Parlamento era a 
excepção no período pré-Lisboa, hoje nenhum 
acordo pode ser concluído pela União sem an-
tes obter a aprovação explícita do Parlamento, 
após a aprovação do Conselho de Ministros.
Todas estas questões são analisadas pela 
Comissão do Comércio Internacional antes 
de serem votadas no plenário do Parlamento 
Europeu. 

Vital Moreira com Pascal Lamy, director-geral da OMC
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um controlo parlamentar efectivo é necessário à sustentabi-
lidade de um apoio doméstico à política comercial comum. A 
aprovação parlamentar dará mais legitimidade e consistência 
à política comercial da UE.

Qual é o impacto destas alterações processuais na 
substância da política comercial da União Europeia? 
Com um maior envolvimento do Parlamento, espera 
uma agenda comercial mais politizada? 
Isto significa que a política comercial comum tornar-se-á, 
sem sombra de dúvida, mais politizada. Todos os grupos 
políticos europeus com assento parlamentar, incluindo 
aqueles que são contra a liberalização do comércio, terão 
oportunidade de expressar as suas opiniões sobre todos os 
acordos comerciais ou iniciativas legislativas. Os deputados 
ao Parlamento Europeu serão, presumivelmente, sujeitos a 
uma maior influência de grupos de pressão, como empresas, 
sindicatos ou ONGs. Em suma, haverá mais debate político 
sobre comércio.
Constitucionalmente, a União está comprometida com uma 
agenda de liberalização do comércio, mas outros princípios 
constitucionais da União – direitos humanos, boa governança, 
protecção ambiental, desenvolvimento sustentável – terão 
também de ser considerados na formulação da política 
comercial comum. O Tratado de Lisboa não deixa margem 
para dúvidas quanto à obrigação da política comercial co-
mum respeitar os "princípios e objectivos da acção externa 
da União".
Outra consequência óbvia desta prescrição constitucional é 
o aumento de proeminência de questões não comerciais nas 
negociações comerciais. Questões como direitos humanos, 
condições mínimas de trabalho, sustentabilidade ambiental, 
protecção dos consumidores, segurança alimentar, etc., terão 
um lugar mais destacado nas negociações com os nossos 
parceiros comerciais.
Por exemplo, nas recentes negociações do Acordo de Livre 
Comércio com a Colômbia, o Parlamento Europeu insistiu 
fortemente na questão dos direitos humanos naquele país e 
os resultados, na minha opinião, foram bastante satisfató-
rios: sob pressão dos parlamentares, a Comissão Europeia 
conseguiu assegurar uma cláusula muito sólida precisamente 
sobre essa questão, e que tem efeitos suspensivos do acordo 
no caso de haver uma manifesta violação de direitos humanos 
naquele país.

Quais são as matérias que passam pela sua Comissão 
com maior relevância para Portugal? 
A grande prioridade da União Europeia no seu conjunto e tam-
bém do Parlamento Europeu é a conclusão das negociações 
comerciais multilaterais que decorrem desde 2001 no quadro 
da Organização Mundial do Comércio (OMC), a chamada 
Ronda de Doha. A conclusão desta ronda seria vantajosa 
globalmente, incluindo naturalmente para a indústria e eco-
nomia portuguesas. No entanto, a dificuldade em conciliar 
os interesses dos 153 membros da OMC tem atrasado muito 
as negociações, daí a União Europeia estar actualmente a 
conduzir uma política comercial bilateral, mediante acordos 
bilaterais com parceiros de maior relevância. Estes acordos 
pretendem garantir acesso a mercados terceiros que favo-
reça a indústria europeia no estrangeiro. 
Um de esses acordos que terá com certeza mais visibilidade 
será o acordo de comércio livre entre a Coreia do Sul e a União 
Europeia. Estamos em via de adoptar legislação que permita 

à indústria europeia proteger-se em caso de um afluxo ex-
cessivo de produtos sul-coreanos que lhe seja prejudicial. Os 
membros do Parlamento Europeu envolvidos na negociação 
desta legislação têm tido em atenção os interesses das várias 
partes interessadas para que o mecanismo de protecção seja 
o mais eficiente e exequível possível para as nossas indús-
trias. No meu entender, o resultado final será positivo para a 
indústria e para a agricultura portuguesa. 
Um dos mais importantes aspectos em que Portugal e mui-
tos outros países europeus têm interesse é na protecção 
das "indicações ou denominações de origem territorial", que 
são a imagem de marca e de qualidade de tantos produtos 
europeus (vinhos e queijos). É um ponto que não pode ser 
esquecido nos acordos comerciais, sendo uma das questões 
contenciosas nas negociações da ACTA (acordo contra a 
contrafacção) que neste momento decorrem.
Outro assunto de grande relevo para Portugal é a questão da 
indicação do país de origem para certos produtos originários 
de países terceiros, o chamado "made-in". Os objectivos 
pretendidos por esta proposta de regulamento que está a 
ser analisada pela minha Comissão são evitar a utilização de 
marcas de origem falsas ou enganosas; melhorar a informa-
ção ao consumidor sobre a origem de determinados produtos; 
colocar os produtores europeus em pé de igualdade com os 
seus parceiros comerciais (nomeadamente Canadá, China, 
Japão e EUA) que já impõem aos produtos que importam a 
marcação de origem. No entanto a proposta actual não reúne 
consenso, por isso teremos de ser vigilantes para garantir que 
serve os interesses da indústria e dos consumidores europeus 
e portugueses.
Finalmente, outra questão que sei ser particularmente rele-
vante para Portugal é a dos Instrumentos de Defesa Comer-
cial, ou seja as medidas de "anti-dumping" e anti-subvenções 
que permitem proteger os produtos europeus de práticas 
comerciais abusivas de países terceiros. Como sabe, estas 
questões foram objecto de um debate complicado há alguns 
anos, com a ala mais liberal a querer desmantelar os ditos 
instrumentos. No final a oposição levantada pela maioria dos 
Estados Membros, entre os quais Portugal, foi de tal ordem 
que a Comissão se viu obrigada a recuar com a proposta de 
reforma. Teremos de aqui também ser vigilantes de forma 
a garantir que qualquer revisão destes instrumentos não é 
feita num sentido laxista. A importância deste matéria levou-
me a organizar ainda este ano em Portugal (no Porto) uma 
conferência internacional sobre o tema.

luís Paulo Alves 
consegue que 

SiNAGA volte a 
reexpedir

O Parlamento Europeu aprovou recente-
mente o relatório do Deputado Luís Paulo 
Alves sobre "Medidas Especificas no domínio 
Agrícola a favor das Regiões Ultraperifé-
ricas" por 592 votos a favor, 53 contra e 
12 abstenções. No caso dos Açores, há a 
salientar a possibilidade para a SINAGA 
de voltar a poder reexportar açúcar. Desde 
2009 os Açores estavam proibidos de reex-
pedir açúcar visto que a derrogação anterior 
tinha chegado ao fim. 
A SINAGA passa agora a poder durante os 
próximos 5 anos reexpedir 10 mil toneladas 
correspondentes a um potencial ganho de 
um milhão de euros para a Região. Lembre-
se que o compromisso assumido em 2006 foi 
de conceder como última derrogação até à 
reforma do Açúcar de 2009, a possibilidade 
de reexpedir um total de 7500 toneladas 
degressivas durante 4 anos. A capacidade 
exportadora de açúcar é assim reforçada 
como contributo decisivo para promover 
um quadro favorável de desenvolvimento da 
cultura de beterraba no âmbito da diversifi-
cação agrícola dos Açores. 

"A posição inicial da Comissão, do Conselho 
bem como de muitos deputados europeus 
era de total intransigência quanto a novas 
possibilidades de derrogação devendo este 
meu relatório ser adoptado em processo 
simplificado sem modificação do regula-
mento em causa. À luz desta realidade e do 
resultado final - 10 000 toneladas durante 5 
anos - só por má fé é que não se pode aceitar 
que o resultado final das negociações é ex-
celente para os Açores", afirmou o Deputado 
açoriano. 
"Há por último que referir que com a aprova-
ção deste relatório, para além da oportuni-
dade dada à diversificação agrícola, restabe-
lecendo as possibilidades de reexpedição que 
estavam proibidas, é também aqui importante 
não esquecer, que graças à sua adopção, con-
seguiremos, num período de crise económica 
duríssima, dar um contributo decisivo para 
reestruturar e manter nos Açores não so-
mente largas dezenas de postos de trabalho 
como também o know how técnico ligado à 
actividade da fileira agro-industrial do açú-
car", concluiu o eurodeputado socialista.

Vital Moreira com Karel De Gucht, Comissário do Comércio



A Deputada Elisa Ferreira considera que a 
Europa deve reforçar o projecto de União Eco-
nómica e Monetéria face à crise que actual-
mente atravessa. Num debate recentemente 
em plenário sobre questões relacionadas 
com a governação económica, a eurode-
putada afirmou que "a UE e o euro são um 
processo de integração, não são uma mera 
cooperação interpaíses. São um processo 
inacabado que, neste momento, ou se reforça 
ou corre seriíssimos riscos de desaparecer". 
"Foram tomadas as medidas de salvação 
mínimas num clima de emergência, mas não 
nos enganemos, as condições de pressão, 
os interesses directos dos principais países 
membros, o carácter doloroso das decisões, 
a sua lentidão, fragilizaram a imagem do 
euro e da UE perante os cidadãos e perante o 
mundo", afirmou. 
Elisa Ferreira destacou três áreas prioritá-
rias em que é necessário agir. "Primeiro, é 
importante consolidar os instrumentos que 
foram lançados neste clima de emergência; 
é preciso criar um fundo monetário europeu; 
é preciso avançar com Eurobonds; é preciso 
avançar com a arquitectura de supervisão e 
regulação europeia e é preciso avançar com 
uma dimensão europeia na gestão das crises 
bancárias". 
"Depois é importante perceber que não há 
uma moeda forte se a economia é fraca; o 
crescimento de 1% previsto para a União 
Europeia é insustentável", e deixou o alerta: 
"A Estratégia 2020 não é mais do que um 
conjunto de boas ideias se não tiver meios de 
concretização". 
"Terceiro: a consolidação fiscal é importante, 
mas não pode coexistir com divergências 
crescentes entre os Estados-Membros que 
compõem a União; a política de convergência 
tem de ser urgentemente revisitada", afirmou 
dirigindo-se ao Comissário dos Assuntos Eco-
nómicos e Monetários.

� | Nº 59 | JUNHO 2010ACtUAliDADE

Elisa Ferreira insta UE a reforçar 
integração económica e monetária 

CrISE fINaNCEIra Na agENDa 
Da DElEgaçãO DO PE aOS 
EStaDOS UNIDOS 
 
A Deputada Elisa Ferreira integrou recentemente uma Delegação 
do Parlamento Europeu que se deslocou a Washington e Nova 
York. A Delegação composta por Deputados membros da Comis-

são sobre a crise financeira, económica e social do PE manteve 
contactos com representantes do FMI e do Banco Mundial. O 
intenso programa incluiu ainda encontros com representantes da 
Administração Obama, congressistas norte-americanos, membros 
da Reserva Federal e de entidades reguladoras, banqueiros, diplo-
matas, académicos, jornalistas, representantes da Bolsa de Nova 
York e empresários. A crise financeira, a necessidade de reformar 
o sistema regulador e a cooperação transatlântica estiveram no 
centro dos debates.

Edite Estrela integra Delegação do PE 
ao Brasil e Argentina para estreitar 
relações entre UE e Mercosul  

Uganda: Ana Gomes 
na Conferência de Revisão 
do Estatuto de Roma do tPi

A Deputada Edite Estrela inte-
grou a Delegação para as Re-
lações com os Países do Mer-
cosul do Parlamento Europeu 
que se deslocou recentemente 
ao Brasil e à Argentina. O re-
lançamento das negociações 
entre a UE e o Mercosul esteve 
no centro do intenso progra-
ma de encontros que incluiu 
reuiões com representantes 
governamentais, parlamenta-
res, diplomatas e académicos 
de ambos os países. 
A Delegação do PE participou 
na sessão inaugural do XVII 
Fórum Brasil-Europa, que per-
mite a políticos, diplomatas e 
especialistas debater ques-
tões relacionadas com o pro-
cesso de integração europeia 
e abarcar os principais temas 
da relação entre ambas as re-
giões. Este ano o Fórum foi dedicado ao tema 
"Clima, Energia e Meio Ambiente na agenda 
política entre o Brasil e a União Europeia", 
tendo Edite Estrela sido oradora no painel 
dedicado aos "Desafios e experiências entre 
o Brasil e a UE no contexto pós-Cimeira de 
Copenhaga". 
A eurodeputada socialista e membro da Co-
missão do Ambiente do PE fez um balanço 
crítico da Cimeira de Copenhaga de Dezembro 

passado, e elogiou (o papel de potência emer-
gente e) as iniciativas assumidas pelo Brasil 
com o objectivo de se alcançar um acordo 
ambicioso para a redução das emissões de 
CO2, na próxima Conferência da Convenção da 
ONU para as Alterações Climáticas, a realizar 
no final deste ano no México. 
Em Buenos Aires, os eurodeputados manti-
veram encontros com membros do Governo, 
deputados e empresários de diversas áreas.   

 Ana Gomes integrou uma delegação do 
Parlamento Europeu (PE) que se deslocou 
a Kampala, Uganda, entre 30 de Maio e 2 
de Junho, para a Conferência de Revisão do 
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Inter-
nacional (TPI). 
Além de encontros com representantes 
de diversos países e ONGs empenhadas no 
reforço da jurisdisção do Tribunal Penal In-
ternacional, Ana Gomes discutiu os desafios 
que se colocam ao Tribunal com o Procurador 
Luis Moreno Ocampo e com o Presidente do 
Tribunal Sang-Hyun Song. E participou activa-
mente em debates organizados à margem da 
Conferência que tiveram como principais ora-
dores o actual Secretário-Geral da ONU, Ban 
Ki Moon e o seu predecessor, Kofi Annan.
Num painel da Conferência, presidido por Ken-
neth Roth, Director da ONG "Human Rights 
Watch", dedicado aos problemas resultantes 
da articulação entre Justiça e Paz, Ana Go-
mes sublinhou o apoio determinado do PE à 
acção do Tribunal, que começou a funcionar 
em 2002, como mecanismo fundamental no 
combate à impunidade e na prevenção de cri-
mes de guerra, crimes contra a humanidade 
e genocídio. 
A Deputada expressou apoio à orientação 
determinada pelo Secretário-Geral da ONU 
de, tirando consequências do disposto no Es-
tatuto de Roma (constitutivo do TPI), passar 
a excluir amnistias em quaisquer acordos de 
paz negociados sob a égide da ONU, subli-

nhando, porém, ser fundamental para levar 
a julgamento os indivíduos já acusados pelo 
TPI que os Estados Parte do Estatuto de 
Roma (que incluem os 27 Estados Membros 
da UE) se empenhem em cooperar na captura 
e entrega de indivíduos ao TPI. 
Ana Gomes considerou não ser aceitável 
adiar a execução dos mandatos de captura 
a pretexto de não prejudicar negociações de 
paz em curso, como alguns Estados africanos 
defendem  para o Presidente do Sudão, Omar 
El Bashir, indiciado por crimes cometidos 
no Darfur. "Por detrás desse argumento es-
condem-se Chefes de Estado e de Governo 
que temem este precedente, por terem no 
cartório atrocidades semelhantes cometidas 
contra os seus próprios povos", denunciou.          
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o fim de vários anos, a Delegação Socialista 

no Parlamento Europeu retoma este mês o

bom hábito de reunir em Jornadas Parlamentares.

A intenção é de voltar a reunir com uma frequência 

regular e diversificando geograficamente estas 

ocasiões. Pretendemos que sejam momentos de 

reflexão interna, mas também ocasião para noticiar 

e debater assuntos europeus mais significativos para 

os cidadãos.

A escolha da Região Autónoma da Madeira para esta 

próxima reunião preenche vários requisitos. Primeiro, 

depois dos trágicos incidentes de Fevereiro passado, 

importa realçar que a Região está a reagir e a recu-

perar. Depois devemos significar que essa resposta 

foi um exemplo inequívoco da solidariedade europeia. 

Queremos também conhecer os trabalhos e planos de 

Recuperação em curso.

Os acontecimentos de Fevereiro, como todos os 

desastres motivados por intempéries, foram um 

momento de enorme dor e despertaram os habituais 

sentimentos de impotência humana perante a força 

dos elementos. Mas também geraram um movimento 

de união e solidariedade que, seguramente, os madei-

renses vão reter na memória. 

Eu tenho orgulho de pertencer a um país que res-

pondeu de forma tão pronta e adequada à dimensão 

do problema, mas tenho também um profundo reco-

nhecimento por nos inserirmos num espaço político, 

económico e social como a União Europeia, em que a 

dimensão social e solidária são valores primordiais.

A resposta à tragédia, imediata e sem hesitações, 

num esforço comum entre a Região, a República e 

a União Europeia, não apaga os acontecimentos de 

Fevereiro. Mas este espírito de comunhão deve per-

manecer na execução dos trabalhos de recuperação. 

A Região Autónoma da Madeira tem uma imagem 

internacional como destino de férias, que deve e pode 

ser assegurada por critérios de grande exigência em 

matéria de Ordenamento do Território e de respeito 

ambiental, garantindo aos cidadãos um verdadeiro 

Desenvolvimento Sustentável. Estamos decerto 

unidos também neste propósito.

Vamos nestas Jornadas reafirmar que a Madeira 

também é Europa!

Eurodeputados do PS 
em Jornadas Parlamentares 
na Madeira

Capoulas Santos interpela Comissária 
Damanaki em defesa da pequena pesca

Correia de Campos apresenta medidas 
para facilitar comércio electrónico na UE
 

Os Socialistas Portugueses no Par-
lamento Europeu organizam as suas 
Jornadas Parlamentares nos dias 25 e 
26 de Junho na Madeira. A Delegação 
Socialista Portuguesa no PE pretende 
assim reafirmar a sua solidariedade 
para com a Região atingida pelas in-
tempéries de Fevereiro e acompanhar 
os trabalhos e planos de recuperação 
em curso. Os eurodeputados do PS 
querem testemunhar in loco a res-
posta determinada dos madeirenses 
bem como o exemplo de solidariedade 

e ajuda prestada pelos portugueses, 
pelas autoridades regionais e nacionais 
e pela UE. A agenda de trabalhos das 
Jornadas Parlamentares prevê um 
intenso programa de encontros com 
o Presidente e membros do Governo 
Regional, autarcas das povoações atin-
gidas, membros da Assembleia Legis-
lativa e o representante da República 
na Região. Os Socialistas Portugueses 
têm previsto visitar vários locais onde 
decorrem obras de reconstrução. Os 
espaços de reflexão destas Jornadas 

que decorrem no Hotel Porto Mare, no 
Funchal, serão dedicados às questões 
relacionadas com o ordenamento do 
território, reconstrução e solidarie-
dade europeia. Nos painéis estarão 
presentes especialistas, académicos, 
os eurodeputados do PS, o líder do PS/
Madeira, Jacinto Serrão, o Presidente 
da Comissão dos Assuntos Europeus 
da Assembleia da República, Vitalino 
Canas e a coordenadora do PS na Co-
missão dos Assuntos Europeus da AR, 
Ana Catarina Mendes.

Capoulas Santos questionou a Comissá-
ria europeia das Pescas, Maria Damanaki, 
sobre os termos em que a CE pretende 
enquadrar a atribuição de quotas indivi-
duais transferíveis (QIT), questão cen-
tral que se coloca ao futuro da politica 
comum da pesca (PCP) no âmbito dos 
mecanismos de gestão e distribuição dos 
direitos de pesca. 
O sistema de QIT consiste na atribuição 
de quotas de pesca a empresas armado-
ras que estas podem utilizar ou vender. 
"Na prática significa mercantilizar o 
próprio direito de pescar, privatizando um 
bem que é comum e com consequências 
inevitavelmente nefastas", afirmou 
Capoulas Santos, chamando a atenção 
para o risco de concentração destes 
direitos nas empresas com maior poder 
económico e os efeitos adversos para a 
pequena pesca e para as comunidades 

pesqueiras. 
A CE tem vindo a defender os benefícios 
deste sistema como forma de responder 
às preocupações de sustentabilidade dos 
recursos. Capoulas Santos considerou 
"questionável" esta relação de "aparen-
te" proporcionalidade entre as QIT e as 

vantagens quanto ao nível de exploração 
dos recursos, "uma vez que a consequên-
cia imediata da sua introdução se traduz 
na redução da frota sem uma adequada 
compensação e sem que tal implique 
uma redução do esforço de pesca."  
Capoulas Santos questionou a Comissá-
ria quanto aos termos de consagração 
de QIT na futura PCP visando satisfazer 
o objectivo de redução da frota a custo 
zero. Em resposta, Maria Damanaki 
admitiu vir a defender a adopção deste 
modelo apenas a nível nacional, rea-
firmando o princípio da estabilidade 
relativa na repartição das quotas entre 
os Estados-membros, não sendo no en-
tanto suficientemente explícita quanto 
ao seu carácter voluntário ou obrigatório 
e o que tal possa representar para a 
atribuição ou eliminação de apoios ao 
abate da frota.  

O Deputado Correia de Campos apre-
sentou uma série de propostas com o 
objectivo de reforçar a confiança dos 
consumidores europeus no comércio 
electrónico efectuado no espaço comu-
nitário. A Comissão do Mercado Interno 
e da Protecção dos Consumidores do 
Parlamento Europeu debate actualmen-
te o Relatório sobre a realização do mer-
cado interno do comércio electrónico e o 
eurodeputado foi designado pelo Grupo 
Socialista Europeu para acompanhar 
este dossiê. 
O comércio electrónico é uma força vital 
da internet e um catalisador importan-
te para a realização dos objectivos da 
Estratégia UE 2020 para o mercado 
interno. Mas a livre circulação de bens 
na Europa é gravemente prejudicada 
por conjuntos fragmentados de regras 
nacionais. Assim, os números referen-
tes à situação do comércio electrónico 
na UE demonstram que em 2009 um 
consumidor em cada três, na Europa, 
comprou pelo menos um item em linha, 
mas apenas 7% dos consumidores 
europeus ousarem fazê-lo noutro Esta-
do-Membro. 
O Parlamento deverá defender medidas 
que favoreçam o acesso dos utilizadores 
à internet na Europa e que permitam 
ultrapassar a fragmentação do mercado 
em linha e superar a fragmentação das 
regras sobre protecção dos consumido-

res. Neste sentido, Correia de Campos 
pretende reforçar a protecção jurídica 
dos utilizadores no comércio electrónico 
transfronteiras. Concretamente, de-
fende a procura do maior denominador 
comum em matéria de informações pré-

contratuais no comércio electrónico, 
de forma a assegurar a transparência 
e a confiança para o consumidor e o 
vendedor. 
Correia de Campos propõe à Comissão 
que alargue as regras que governam os 
contratos à distância de modo a cobrir 
também os contratos celebrados entre 
os consumidores e comerciantes pro-
fissionais nos leilões em linha e defende 
que sejam utilizados os instrumentos 
financeiros existentes para projectos 
destinados a aumentar a confiança dos 
utilizadores no comércio electrónico, 
incluindo campanhas educativas e de 
informação e projectos que verifiquem 
na prática os serviços em linha. O Re-
latório da Comissão parlamentar do 
Mercado Interno deverá ser aprovado 
pelo plenário em Setembro.

COrrEIa DE CamPOS PrESIDE CONfErêNCIa 
SObrE tEmaS ENErgétICOS
 
O Deputado Correia de Campos presidiu no início do mês, no Parlamento Europeu, 
à conferência "Prospectiva no Sector Energético" co-promovida pelo painel STOA 
(Avaliação de Opções Científicas e Tecnológicas) e a rede EFONET, uma Acção 
de Coordenação, financiada ao abrigo do Sétimo Programa Quadro Europeu de 
Investigação. Esta rede tem como objectivo desenvolver modelos energéticos 
futuros e proporcionar à Comissão Europeia uma base científica para a formula-
ção de políticas para o sector.
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