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A Comissão apresentou a sua vi-
são para o futuro da agricultura 
europeia. Justifica-se uma nova 
reforma da PAC?
As principais regras da actual PAC, 
aprovadas em 2003, terminam em 
2013, data em que termina também o 
período de “phasing-in” imposto no acto 
de adesão aos países do alargamento. 
O novo modelo de PAC, cuja discussão 
agora se inicia, será assim aplicável a 
partir de 2014 aos 27 que, desde 2004, 
convivem na prática com duas “PACs” 
distintas: uma aplicável aos “velhos” e 
outra aos “novos” Estados-membros.
Em 2013 termina também o actual 
período de programação financeira e, 
com o actual volume financeiro desti-
nado à agricultura o modelo que vigora 
é inaplicável. Além disso, a actual PAC 
é extremamente injusta porque a sua 
aplicação tem consequências muito 
desiguais para os agricultores e para 
os Estados-membros. Portugal, devido 
ao seu clima, às suas produções e à sua 
estrutura fundiária é particularmente 
maltratado. Além disso, prevalecem 
critérios para atribuição de apoios que 
o tempo tornou obsoletos, e, por outro 
lado, o mundo de hoje enfrenta desafios 
a que, a PAC, tal como está, não é capaz 
de responder. Uma mudança é por isso 
não só necessária como inevitável 

Qual a sua primeira reacção ao do-
cumento de orientação sobre o fu-
turo da PAC apresentado pela CE?
Trata-se, como é dito, de apenas um 
documento de orientação. Não de pro-
postas legislativas concretas. Nele es-
tão contidas as ideias gerais que a Co-
missão propõe. É um documento que 
do ponto de vista teórico vai no bom 
sentido e que acolhe mesmo algumas 
das principais linhas de força defendi-
das pelos socialistas europeus. Uma 
PAC mais amiga do ambiente, com um 
papel importante para garantir um 
adequado auto-aprovisionamento ali-
mentar, mantendo um sistema de aju-
das aos agricultores baseado em novos 
critérios, remuneradores dos serviços 
prestados pelos agricultores à socie-
dade. O documento proclama também 
a vontade de tornar a PAC mais justa e 
equitativa e mais capaz, ao 

Nova reforma da PAC 
é uma oportunidade 

para Portugal
 

A Comissão Europeia (CE) aprovou dia 18 
de Novembro último a sua Comunicação 
“A PAC no horizonte de 2020: responder 
aos desafios do futuro em matéria de 
alimentação, recursos naturais e territo-
riais”, que constitui a sua posição preli-
minar sobre o futuro da política agrícola 
comum (PAC) para o período após 2013. 
Este documento de orientação tão espe-
rado pelo mundo agrícola contém algu-
mas pistas quanto ao que pode vir a ser o 
futuro desta política, devendo passar pelo 
escrutínio do Parlamento Europeu (PE), 
que assim adoptará a sua posição a enviar 
à CE para a fase de preparação das pro-
postas legislativas.  
Vale a pena referir alguns aspectos do 
contexto que acompanhará as negocia-
ções institucionais deste processo, que 
se traduzem em condicionantes políticas 
e financeiras para uma configuração da 
PAC capaz de responder às exigências 
dos cidadãos em matéria de segurança 
no aprovisionamento alimentar, ambien-
te e equilíbrio territorial. A novidade em 
termos de relacionamento institucional 
foi trazida pelo Tratado de Lisboa, que 
reforça a competência legislativa do PE 
em matéria de agricultura, o que na prá-
tica significa que o Conselho de Ministros 
deixa de ter o monopólio sobre as decisões 
finais para dividir esta responsabilidade 
com o PE. Por esta razão, a instituição que 
é a voz dos cidadãos europeus será alvo 
de uma auscultação mais cuidada do que 
no passado durante todo o processo não-
legislativo e legislativo. 
A crise económica e financeira e o alar-
gamento dos objectivos da UE - como a 
Estratégia 2020, a governação económi-
ca, entre outros - estrangulam o seu orça-
mento global, resultado da incapacidade 
real dos Estados-Membros de contribuir 
para o seu reforço e por outro lado colo-
cando pressão sobre as actuais rubricas 
orçamentais, nomeadamente a fatia or-
çamental da agricultura que corresponde 
actualmente a cerca de 41% do orçamen-
to geral da UE. As negociações sobre o 
dossier da PAC irão decorrer simultane-
amente às negociações do novo Quadro 

Financeiro Plurianual 2014-2020 e a de-
fesa de um orçamento agrícola adequado 
implica demonstrar a legitimidade deste 
mesmo orçamento perante os contribuin-
tes, identificando as mais valias desta 
política não apenas para os agricultores 
europeus mas também para os cidadãos 
europeus. 
É ainda de referir a realização das elei-
ções presidenciais francesas no primeiro 
semestre de 2012 e o seu potencial de 
contaminação do jogo político, já que a 
França figura entre os principais benefi-
ciários da actual chave de repartição das 
ajudas da PAC.
Segundo Capoulas Santos, coordenador 
dos socialistas europeus para as questões 
agrícolas, os princípios enunciados no do-
cumento da CE poderão vir a ser positivos 
para Portugal se vierem a ser confirma-
dos em medidas concretas, tendo desta-
cado o fim anunciado do critério histórico 
como princípio orientador da equidade na 
redistribuição dos recursos financeiros. A 
CE propõe ainda o reforço do critério am-

biental na atribuição das ajudas directas 
e o estabelecimento de limites máximos 
por exploração individual, discriminando 
positivamente em função da intensidade 
do trabalho assalariado, bem como a sim-
plificação administrativa dos pagamentos 
para os pequenos agricultores. No que diz 
respeito à regulação dos mercados, anun-
ciam-se a readaptação dos mecanismos já 
existentes e a criação de um novo instru-
mento de estabilização de rendimentos 
para fazer face à volatilidade dos preços, 
sem porém precisar quais os seus con-
tornos. Por fim, em termos de política de 
desenvolvimento rural, surgem com espe-
cial ênfase os investimentos relacionados 
com o reforço da competitividade, a pro-
moção da inovação, com vista à promoção 
do emprego rural e fazer face ao desafio 
das alterações climáticas.   
O PE deverá adoptar a sua Resolução sobre 
este tema em Junho de 2011. A apresenta-
ção das propostas legislativas pela CE está 
prevista para meados de Julho de 2011 e a 
entrada em vigor a partir de 2014. 
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comunicação do Comissário da Agricultura, Dacian Ciolos, 
sobre os princípios gerais da Política Agrícola Comum para o 

pós-2013 lançou por toda a Europa uma nova centelha de esperan-
ça para os pequenos e médios agricultores, ao sublinhar o seu papel 
insubstituível no futuro da agricultura europeia. Uma esperança que 
precisa entretanto ser concretizada. A nova PAC tem de permitir uma 
agricultura sustentável e competitiva em todo o território da União. 
Deve por isso conter soluções para as diversas agriculturas e para a 
diversidade territorial das nossas comunidades rurais, que necessitam 
de respostas especificas e cujo vigor da sua actividade não é compa-
ginável com mercados sem regulação, nem com os actuais desequilí-
brios na distribuição de valor na cadeia alimentar, que ao contrário do 
que dizem os defensores do mercado livre e a realidade demonstra, não 
se auto-regulam.
As novas politicas, para que cumpram este objectivo de uma agricul-
tura em toda a Europa, devem conter respostas especificas para as 
Regiões, como os Açores, que vivem de uma agricultura exportadora, 
alicerçada numa produção de leite e lacticínios que representa mais 
de 30% da produção Nacional mas que fica a uma distância por mar de 
mais de 2000 km dos seus principais mercados consumidores e tem 
igualmente que resolver exigências logísticas de dupla armazenagem. 
Sem a protecção que o sistema de quotas (que a União decidiu desman-
telar) lhe confere, reservando-lhe um lugar para a sua participação 
nos mercados, a produção leiteira açoriana ficará numa enorme desi-
gualdade competitiva face a todas as outras que se situam na vizinhan-
ça dos seus principais mercados. Do nível e da adequação das repostas 
concretas dependerá, claramente, a continuidade de uma agricultura 
dinâmica em todas as regiões da Europa.
Neste quadro assume particular importância a revisão do POSEI, um 
regime específico para as regiões ultraperiféricas, essencial para a 
agricultura nos Açores. Este é o instrumento certo para concebermos 
os programas adequados às nossas condições especificas de abasteci-
mentos e de produções agrícolas. 
O POSEI deve ter a flexibilidade de se adaptar à evolução natural da 
realidade, considerando o próprio desenvolvimento de dinâmicas pro-
dutivas que o programa possibilitou, bem como, à alteração das po-
liticas comunitárias. Estes desenvolvimentos  requerem a evolução 
correspondente das respostas financeiras deste programa, por forma 
a manter a coerência com os objectivos que presidiram à sua criação,  
ou seja, fazer face a um conjunto de constrangimentos, perfeitamente 
identificados, que são de natureza permanente. A revisão do POSEI 
deverá por isso ter, também em conta, que os sobrecustos que enfren-
tamos não colocam apenas as nossas populações em desvantagem 
nos abastecimentos, mas colocam igualmente os nossos produtores 
em enorme desvantagem face aos seus concorrentes, que produzem 
na vizinhança dos nossos principais mercados. Numa altura em que a 
PAC se orienta cada vez mais para os mercados, este aspecto terá que 
ser, também, cada vez mais considerado.

Edite Estrela insta UE a reforçar 
instrumentos comunitários 

de prevenção e resposta 
a catástrofes naturais

 

mesmo tempo, de proteger 
os agricultores face às crises 
de mercado e à volatilidade dos 
preços e de responder aos desa-
fios das alterações climáticas e 
do combate à desertificação das 
áreas rurais. 
Infelizmente, o documento é 
tão positivo do ponto de vis-
ta dos princípios e objectivos 
enunciados quanto vago e ambí-
guo quanto às medidas preconi-
zadas para os alcançar. Há um 
aspecto central que me suscita 
especial preocupação. Trata-se 

da contradição entre o objec-
tivo proclamado de promover 
maior equidade e justiça entre 
agricultores e países e, simul-
taneamente, do ensaio para a 
criação de um mecanismo vi-
sando impedir que os que mais 
ganham possam vir a sofrer 
grandes perdas e que os que 
mais perdem actualmente pos-
sam vir a ganhar alguma coisa 
de substancial. 

 nestes termos, quais são 
as suas perspectivas para o 

desfecho desta negociação?
Este é um processo que acaba 
de iniciar-se com a apresenta-
ção deste documento de orien-

tação a que o Parlamento Eu-
ropeu (PE) irá responder com 
um relatório de iniciativa onde 
manifestará os seus pontos de 
acordo e desacordo. Será muito 
importante a posição do PE para 
influenciar a Comissão quanto 
ao conteúdo das propostas le-
gislativas que esta irá apresen-
tar no final do primeiro semes-
tre de 2011. Recorde-se que o 
processo de decisão terá por 
base estas propostas e ocorrerá 
à luz das novas regras introdu-
zidas pelo Tratado de Lisboa que 

confere poder de decisão ao PE 
em pé de igualdade com o Con-
selho. O modelo final de PAC 
que vier a ser aprovado terá as-
sim de resultar do acordo entre 
o Conselho e o PE. Pela primeira 
vez na história de mais de meio 
século de PAC, a decisão final 
não caberá só aos ministros da 
agricultura mas a estes, em pé 
de igualdade com os deputa-
dos europeus. Um processo de 
decisão sem dúvida mais com-
plexo mas seguramente mais 
democrático.

A Deputada Edite Estrela apelou, em 
Estrasburgo, à UE para que reforce os 
instrumentos comunitários de preven-
ção e de resposta às catástrofes natu-
rais. Falando como porta-voz do Grupo 
Socialista Europeu, no debate em plená-
rio do Parlamento Europeu dedicado às 
mais recentes catástrofes naturais que 
atingiram vários Estados-Membros, a 
Deputada exortou as autoridades euro-
peias a “prevenir, investigar, fazer uma 
correcta gestão do risco e informar as 
populações”. “Prevê-se que as altera-
ções climáticas agravem a situação e 
que haja cada vez mais catástrofes naturais 
com graves danos em perdas humanas, de-
gradação ambiental e redução da actividade 
económica”, alertou. Edite Estrela conside-
rou igualmente necessário dar seguimento 
à “Estratégia Internacional para a redução 
de Desastres Naturais da ONU”. “Um melhor 
planeamento urbano das zonas costeiras 
e a preservação dos ecossistemas podem 
reduzir o impacte das catástrofes naturais”. 
“Por outro lado, os mecanismos de protec-
ção civil devem ser reforçados, os instru-
mentos comunitários de resposta devem 
ser simplificados e as regras de aplicação 
dos regulamentos tornadas mais flexíveis 
para melhor ajudarem as pessoas a fazer 
face aos prejuízos económicos e sociais”. A 
eurodeputada socialista instou o Conselho 
da UE a desbloquear o novo regulamento do 
Fundo de Solidariedade, aprovado pelo PE, e 
recordou que o Parlamento  aprovou a pro-
posta de criação de um Observatório Euro-

peu da Seca, como centro de conhecimento, 
atenuação e controlo dos efeitos da seca. 
Edite Estrela também apresentou um do-
cumento de trabalho sobre a prevenção de 
catástrofes naturais, no âmbito da reunião 
da Assembleia Parlamentar EuroLat, que 
teve lugar em Quenca, Equador, entre 3 e 
5 de Novembro. A eurodeputada, que é Co-
Presidente da Comissão dos Assuntos So-
ciais e do Meio Ambiente desta Assembleia, 
sublinha a importância de reduzir a vul-
nerabilidade às catástrofes naturais para 
um desenvolvimento mais sustentável e a 
necessidade de se integrar a prevenção de 
riscos nas políticas para o desenvolvimen-
to. De acordo com o documento, “tornou-se 
evidente que a redução da pobreza, a boa 
governação e o desenvolvimento susten-
tável contribuem para a redução de riscos, 
uma vez que são objectivos que se apoiam 
mutuamente e podem criar importantes 
sinergias”.

Em vésperas da Conferência sobre Mudanças Climáticas que se realiza em Cancún, 
a Deputada Edite Estrela interveio no plenário do Parlamento Europeu para pedir à 
comunidade internacional “determinação e liderança política” para que seja possível 
um acordo internacional para o período pós-2012 em matéria de redução de emis-
sões de CO2. No debate, em Estrasburgo, a eurodeputada socialista defendeu que a 
conferência de Cancún “deve ser encarada como uma oportunidade para restaurar a 
confiança no processo multilateral sobre alterações climáticas e consolidar o acor-
do de Copenhaga”. A Deputada sublinhou as áreas em que é necessário avançar nas 
negociações. “É preciso progredir, sobretudo, em áreas que afectam em particular 
os países em desenvolvimento: financiamento, transferência de tecnologia e capaci-
tação”. “Mas também no que se refere à mitigação se esperam progressos, designa-
damente, quanto à definição de objectivos ambiciosos e vinculativos de redução de 
emissões e à transparência dos processos”, afirmou . 

OPINIÃO
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A Deputada Elisa Ferreira interpelou o 
Presidente do Banco Central Europeu so-
bre a actual situação financeira na UE. No 
debate durante a sessão plenária do Par-
lamento Europeu, em Estrasburgo, com 
Jean Claude Trichet, a Deputada subli-
nhou que “a intervenção na Irlanda prova 
sobretudo que a União Europeia deveria 
ter avançado com uma solução comum 
para os bancos europeus, sobretudo para 
os grandes bancos, antes quase de ter 
tratado de qualquer outro assunto”. “Hoje 
discutimos abertamente a falência dos 
Estados e ainda não temos uma propos-
ta clara de solução para os bancos euro-

peus”, afirmou. 
“A intervenção na Grécia, e sobretudo a sua 
evolução, provam que a Europa necessita 
de soluções europeias e que a solução que 
está encontrada é sobretudo uma solução 
de ajuda bilateral, que sujeita cada país ao 
julgamento dos seus parceiros com cri-
térios que não são claros, nem estáveis. 
Neste contexto, o Banco Central Europeu 
tem tido uma posição de âncora, preen-
chendo alguns dos vazios, nomeadamente 
em relação à vulnerabilidade da dívida so-
berana, mas não nos enganemos, não po-
demos continuar assim no médio prazo”, 
sublinhou. Elisa Ferreira questionou o Pre-

sidente do BCE sobre a posição que a ins-
tituição pretende assumir relativamente a 
um figurino estável para a construção de 
um sistema verdadeiro de solidariedade e 
entre os Estados-Membros no que diz res-
peito à dívida soberana. “Precisamos disso 
e é bom que não recusemos olhar para a 
realidade”, afirmou. 
“Considera o Banco Central Europeu que 
a União Europeia pode sobreviver com as 
crescentes divergências de crescimento 
de que sofrem os Estados-Membros e sem 
nenhum instrumento comum que reponha 
alguma convergência nessas estratégias 
de crescimento?”, questionou ainda.

Reforçar a qualidade da informação 
sobre medicamentos  

Elisa Ferreira interpela Presidente 
do BCE sobre situação financeira

 

Acordo-Quadro UE-Líbia

“É urgente proteger refugiados e migrantes”

O plenário do Parlamento Europeu apro-
vou, em Novembro, várias recomendações 
apresentadas pelo Deputado Correia de 
Campos para evitar a difusão de publici-
dade encapotada a medicamentos sujei-
tos a receita médica. As medidas defen-
didas pelo eurodeputado socialista visam 
reforçar a qualidade da informação sobre 
medicamentos na União Europeia.  
Correia de Campos recomenda à UE e aos 
Vinte e Sete Estados-Membros que facul-
tem aos consumidores informação: fiável, 
baseada no conhecimento científico mais 
actual; independente - saber quem for-
nece e quem financia a informação para 
prevenir conflitos de interesse; acessível 
e orientada para um público médio e não 

especializado. 
As recomendações de Correia de Campos 
foram integradas no Relatório do Deputa-
do Christofer Fjellner, votado em plenário, 
com propostas legislativas que melhoram 
a informação sobre os medicamentos 
sujeitos a receita. O Relatório contém as 
principais propostas que Correia de Cam-
pos apresentou no âmbito da Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Con-
sumidores do PE. 
O Deputado considera que a distinção 
entre a informação e a publicidade não é 
clara e preconiza medidas que permitem 
concretizar essa distinção e evitar a pu-
blicidade encapotada. Correia de Campos 
defende igualmente que o prazo dado à 

Agência Europeia para se manifestar so-
bre a informação a divulgar deve ser alar-
gado dos 60 dias propostos pela Comissão 
Europeia para 90 dias e que a informação 
a circular na Internet deve ser sujeita a 
um controlo prévio da Agência Europeia 
de Medicamentos. Outra proposta apro-
vada insta à criação de uma base de dados 
europeia sobre os medicamentos, acessí-
vel ao público em geral, em todas as lín-
guas oficiais da UE. 
No debate que decorreu na sessão plená-
ria, em Estrasburgo, Correia de Campos 
sublinhou a importância deste pacote 
legislativo. “Pretende-se criar uma cida-
dania mais esclarecida e responsável, por 
parte do utilizador final”.

Uma recomendação do Parlamento Euro-
peu ao Conselho, redigida pela Eurodepu-
tada Ana Gomes, sobre as negociações em 
curso com vista a finalizar o Acordo-Qua-
dro UE-Líbia será debatida pela Comis-
são Parlamentar de Assuntos Externos 
e votada na plenária de Dezembro. Reco-
lhendo dados como Relatora do PE sobre 
este Acordo-Quadro, Ana Gomes esteve 
na Líbia, entre 1 e 5 de Novembro, inte-
grada numa Delegação oficial do PE, que 
reuniu com representantes das autorida-
des líbias e da sociedade civil. O programa 
incluiu também uma visita ao hospital de 
Benghazi e a um centro para detenção de 
migrantes. 
Na opinião de Ana Gomes, “a UE não pode 
ignorar a Líbia, que tem uma posição estra-
tégica no Mediterrâneo, integra a Parceria 

Estratégica UE-Africa, tem importantes 
recursos energéticos, faz investimentos 
financeiros consideráveis na Europa e tem 
um papel na gestão de fluxos de migrantes 
que tentam vir para a Europa”. Por isso, a 
deputada socialista defende um diálogo 
estruturado com a Líbia, que deverá ser en-

quadrado por elementos que considera 
essenciais: “a Líbia tem que dar um 
estatuto legal ao ACNUR e deve ser 
persuadida a assinar a Convenção de 
Genebra de 1951 relativa à protecção 
de refugiados. É também fundamental 
que a Líbia, que continua governada em 
regime de ditadura, dê passos na me-
lhoria do respeito pelos direitos huma-
nos, incluindo os dos migrantes e refu-
giados. A UE deve, ainda, pressionar a 
Líbia para assinar uma moratória com 

vista a pôr fim à pena de morte”.  
Por outro lado, a eurodeputada também 
não poupa críticas às instituições euro-
peias: “lamentavelmente, o Conselho 
ainda não deu a conhecer ao Parlamento, 
apesar dos repetidos pedidos, o mandato 
que conferiu à Comissão para as negocia-

ções deste Acordo-Quadro, como deveria 
fazer nos termos do Tratado de Lisboa”. 
Sendo que o Parlamento terá que dar con-
sentimento ao Acordo, sublinhou, “penso 
que o Conselho terá todo o interesse em 
envolver o Parlamento desde já. Até por-
que o Parlamento não aceitará um Acordo 
que viole as obrigações legais da UE, como 
seria o caso se a Líbia aceitasse - o que 
não deverá acontecer - o pedido do Conse-
lho para assinar um acordo de readmissão 
de migrantes, incluindo de migrantes de 
países terceiros”. Para Ana Gomes “é uma 
inaceitável falta de escrúpulos por parte 
do Conselho da UE querer livrar-se de mi-
grantes e potenciais requerentes de asilo, 
reenviando-os para um país que pratica a 
pena de morte e viola sistematicamente 
os direitos humanos”. 

Este mês, Ana Gomes participou em duas conferências 
sobre corrupção. Em Banguecoque, na Tailândia, a Depu-
tada participou na 14ª IACC - Conferência Internacional 
Anti-Corrupção, organizada pela ONG Transparency Inter-
national, que reuniu mais de mil peritos e decisores da área, 
incluindo magistrados, polícias, jornalistas e activistas con-
tra a corrupção. A Deputada participou ainda num workshop 

sobre o fenómeno da corrupção, organizado pela Transpa-
rência e Integridade (o capítulo nacional da Transparency 
International) em Lisboa, a 26 de Novembro. Para a eurode-
putada socialista, “combater a corrupção e o enriquecimen-
to ilícito deve ser uma prioridade da UE, especialmente no 
actual contexto de crise económica”. Ana Gomes interveio 
recentemente numa Conferência, no Instituto de Defesa 

Nacional, para celebrar o 10º aniversário da Resolução 1325 
do Conselho de Segurança da ONU sobre “Mulheres, Paz e 
Segurança”. A Secretária de Estado para a Igualdade, Elsa 
Pais, fez nessa ocasião a apresentação pública do Plano Na-
cional de Acção para a aplicação desta Resolução, que visa 
fazer participar mais mulheres nas missões militares e civis 
de gestão de crises e de manutenção da paz . 
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crise financeira, económica e social continua no centro do debate das ins-
tituições europeias. A preocupação com o modelo social europeu e mesmo 

com o futuro da moeda única e do projecto europeu num contexto global adver-
so esteve presente nos debates do Parlamento Europeu com a Comissão e com o 
Conselho.
 A Comissão apresentou o seu programa para 2011 e destacou as suas prioridades 
políticas. Para o Presidente, ultrapassar a crise económica, gerar crescimento e em-
pregos sustentáveis, desenvolver os direitos e a segurança dos cidadãos europeus 
e reforçar o papel da Europa no mundo são as principais prioridades para o próximo 
ano.
  Os Socialistas Europeus concordam com os objectivos definidos e com muitas das 
medidas apresentadas, designadamente, com o pacote sobre “eficiência energética”. 
Mas, no actual contexto, impõe-se mais ambição sobretudo no que diz respeito à 
criação de empregos “verdes” e nos estímulos públicos ao crescimento económico. 
A UE deve ser firme na defesa dos elevados padrões sociais sem esquecer a ne-
cessidade de uma maior harmonização fiscal para evitar situações de concorrência 
desleal entre Estados-Membros - como a que foi praticada pela Irlanda e que con-
tribuiu para a actual situação do país -, que tanto prejudicam a coesão europeia. É 
necessário que a Comissão consagre estas prioridades e siga este rumo. Por outro 
lado, não se compreende que o programa seja omisso em matéria de igualdade de 
género, não obstante promessas anteriores de combate à diferença salarial entre 
homens e mulheres e à violência de género. E também nada é dito sobre uma possí-
vel iniciativa legislativa sobre “licença de paternidade”, o que confirma a pertinência 
da minha proposta incluída no relatório sobre licença de maternidade.
Revestiu igual importância o debate com o Presidente do Banco Central Europeu 
que apelou à criação de mecanismos para “uma forte governação” da economia eu-
ropeia. O Parlamento Europeu terá, aliás, um papel decisivo na melhoria do mode-
lo de governação económica e supervisão financeira proposto recentemente pelo 
Conselho Europeu. Também nesta área, estaremos atentos. Enquanto Socialistas 
Europeus, sempre defendemos mecanismos para proteger a zona euro de ataques 
especulativos bem como a criação de uma agência de notação europeia. A coordena-
ção política, económica e orçamental entre Estados-Membros é fundamental para 
reforçar a estabilidade da zona euro e, neste sentido, é particularmente importan-
te que se avance com a coordenação no âmbito do designado “semestre europeu”, 
exercício através do qual os projectos de orçamento dos Vinte e Sete serão discuti-
dos no seio da UE. Ao contrário das forças conservadoras no Parlamento Europeu, 
entendemos que a Europa deve ser pró-activa e defendemos por isso outras medi-
das como a adopção de uma taxa sobre as transacções financeiras.  
Importa realçar que nos vários debates sobre a situação financeira e económica da 
UE, ficou claro que a situação da Irlanda nada tem a ver com a de Portugal, nem 
a destes dois países com a da Grécia. O Presidente Van Rompuy foi muito firme e 
objectivo a destacar essas diferenças: os níveis de défice e dívida pública são mais 
baixos em Portugal, assim como a taxa média de juros da dívida soberana (3,6%), 
além de que Portugal não tem “uma bolha imobiliária e os seus bancos estão bem 
capitalizados”. É muito importante identificar as situações para melhor se poder aju-
dar os países em dificuldades.
A situação financeira e económica da UE, particularmente difícil, exige que as insti-
tuições europeias alcancem rapidamente um acordo sobre o Orçamento Comunitário 
para 2011. As autoridades orçamentais da UE, Parlamento e Conselho, devem ultra-
passar as suas divergências. Na resolução aprovada em plenário, os eurodeputados 
estão dispostos a facilitar a obtenção de um acordo sobre o Orçamento de 2011 den-
tro dos limites propostos pelo Conselho, desde que os governos concordem em nego-
ciar mecanismos de flexibilidade e um método de colaboração para o futuro.
Com os olhos postos na importante Conferência sobre Mudanças Climáticas que 
decorrerá em Cancún, em Dezembro, o Parlamento Europeu pediu que a UE mante-
nha a sua postura de liderança nas negociações para um acordo internacional para a 
redução das emissões de CO2 em mais de 20% e o cumprimento do objectivo global 
de limitar o aumento da temperatura em 2ºC. O clima e a segurança alimentar são 
dois dos grandes desafios que a Europa enfrenta. Neste sentido, os próximos meses 
serão decisivos já que os Vinte e Sete e o Parlamento Europeu vão negociar a impor-
tante reforma da PAC que antecipamos nesta edição. É importante conseguir um 
acordo com base nas propostas agora apresentadas pela Comissão.
 É muito importante que a Europa seja capaz de avançar nestas diferentes áreas. Só 
assim estaremos mais próximos do fim da crise.
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Vital Moreira propõe encontros 
bilaterais entre Parlamento 

Europeu e Assembleia da República 
 

Luís Paulo Alves alerta Comissário 
para situação do leite nos Açores 

Que futuro ?
 Intervindo esta semana, em Bruxelas, 

no encontro entre os eurodeputados por-
tugueses e uma delegação de deputados 
da Comissão de Assuntos Europeus da 
Assembleia da República, Vital Moreira 
defendeu que - dado o novo papel atribu-
ído pelo Tratado de Lisboa aos parlamen-
tos nacionais no que respeita à actividade 
legislativa do Parlamento Europeu -, de-
veria ser estabelecido um plano de encon-
tros bilaterais regulares em Lisboa (três 
ou quatro vezes por ano), tendo cada um 
deles uma agenda estrita de temas a de-
bater. Entre as questões que poderiam ter 
mais interesse para Portugal, Vital Morei-
ra sugeriu o governo económico da União 
Europeia, o quadro orçamental de médio 
prazo, as políticas de coesão e respectivos 

fundos, a política industrial da União Eu-
ropeia e a Política Agrícola Comum, tudo 
matérias de fundo que vão estar na agen-
da do Parlamento Europeu na presente 
legislatura.  

Intervindo na sessão da Comissão de Agri-
cultura do PE dedicada à apresentação pelo 
Comissário da Agricultura Ciolos das novas 
linhas gerais para o futuro da Política Agrí-
cola Comum, Luís Paulo Alves alertou para 
a situação específica dos produtores de lei-
te dos Açores. Contando com a presença de 
mais de trinta dirigentes das 16 associações 
agrícolas das 9 Ilhas dos Açores que se 
deslocaram a Bruxelas a convite do Deputa-
do açoriano, esta apresentação das grandes 
orientações da futura PAC pelo Comissário 
Ciolos marca o início formal do período de 
discussão e debate do futuro desta política. 
“Se, como o Comissário enunciou no seu do-
cumento, queremos uma PAC que permita 
uma agricultura sustentável e competitiva 
em todo o território da nossa União, deve-
mos tentar encontrar soluções específicas 
para comunidades rurais como o nosso ar-
quipélago que, vivendo da exportação mas 
distando demasiado dos grandes centros de 
consumo, necessitam de apoios e da regula-
ção do mercado. Os defensores do mercado 
livre esquecem-se que o mercado não se 
auto-regula, o mercado não encontra medi-
das específicas para situações específicas”, 
afirmou o eurodeputado açoriano. 
O Comissário da Agricultura afirmou ainda 
que serão brevemente anunciadas medidas 
para a fileira do leite. Para o Deputado, “na 
expectativa de eventuais medidas específi-
cas destinadas à regulação do mercado do 

leite no pós-quotas, relembramos que o sis-
tema de quotas demonstrou a sua utilidade, 
que o próprio Congresso americano analisa 
actualmente um sistema semelhante ao 
que a UE decidiu abandonar após 2015 e 
que, em todo o caso, cabe à CE dar respos-
ta ao problema da volatilidade dos preços 
bem como aos problemas dos produtores 
de leite das regiões como os Açores para 
que a sua produção continue a ser compe-
titiva”. “Como podemos estar em condições 
de maior igualdade de competição com os 
colegas das fileiras continentais que se 
encontram junto aos mercados quando te-
mos que transpor enormes distâncias por 
mar e temos também a exigência logística 
da dupla armazenagem, se desaparecerem, 
como pretende a Comissão, as quotas leitei-
ras que nos reservam agora nos mercados 
a mais de 2000km um espaço privilegiado 
para participar?”, concluiu Luís Paulo Alves. 

intervindo recentemente na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais do PE, 
Vital Moreira defendeu a possibilidade de revisão do Tratado de Lisboa para acolher as 
alterações necessárias à criação do mecanismo permanente de resgate financeiro dos 
países em dificuldades orçamentais insuperáveis, de modo a evitar dúvidas de constitu-
cionalidade. Contrariando algumas ideias postas a circular, Vital Moreira considera que 
não estão criadas condições, nem existe clima político para uma mudança mais extensa 
do Tratado. Para Vital Moreira, existe claramente depois de Lisboa uma “fadiga consti-
tucional”. A opinão pública não está preparada para reabrir o processo constitucional da 
UE e, por isso, não se deve avançar para uma revisão mais ambiciosa do Tratado.


