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Para uma altErNativa
SocialiSta EuroPEia

o rosto da Europa
 

O documento do PSE sobre “Para 

uma alternativa socialista Euro-

peia” será uma peça essencial do 

programa europeu dos governos 

socialistas e dos futuros candida-

tos socialistas ao PE em 2014. 

Ao fim de mais de dois anos de 

hesitações, devido à volatilidade 

da crise das dívidas soberanas e 

à insuficiente resposta das insti-

tuições europeias, o documento 

apresenta uma análise serena e 

incisiva sobre as causas e o de-

senrolar da crise e propõe dez 

medidas interligadas, algumas 

das quais faziam de há muito 

parte do programa dos Socialis-

tas e Democratas Europeus mas 

que só agora se tornaram viáveis 

devido à progressiva adesão de 

outras forças politicas até aqui 

relutantes. 

O consenso parlamentar que es-

tas dez medidas recolhem é muito 

elevado hoje. Mas o seu desenvol-

vimento técnico e implementação 

estão ainda muito demorados. Em 

Portugal, algumas destas medi-

das são bem conhecidas (euro-

bonds, project bonds, FTT) mas o 

seu argumentário é ainda incom-

pleto. Daí a obrigação que os Par-

lamentares Socialistas Europeus 

de Portugal sentem de divulgar 

estas propostas, suscitando a dis-

cussão que as enriqueça. 

Tendo em conta a forma articula-

da como elas se apresentam, vão 

ser uma peça essencial da estra-

tégia socialista para reverter o 

atual domínio da direita no Parla-

mento Europeu e no Conselho. 

Eis a razão pela qual esta temá-

tica foi escolhida como tema cen-

tral para o Suplemento Europa 

relativo ao mês de abril. 

antónio correia de campos

Edite Estrela

O défice orçamental domina a agenda 
política europeia. A crise económica 
relegou para segundo plano todos os 
outros assuntos, mesmo os mais re-
levantes. Por causa do défice, os líde-
res europeus fizeram letra morta dos 
fundamentos da construção europeia, 
atropelaram a democracia e substitu-
íram, na Grécia e em Itália, governos 
legítimos por governos de tecnocratas 
não sufragados pelo voto do povo. Por 
causa do défice e em nome do pragma-
tismo, o Conselho Europeu aprovou um 
tratado intergovernamental, o Pacto 
Orçamental, à revelia do Parlamento 
Europeu e deixando de fora o Reino Uni-
do e a República Checa. Tratado desne-
cessário e que não resolve nenhum dos 
problemas que afligem os cidadãos, 
designadamente, o desemprego (que 
atinge números nunca vistos, sobretu-
do entre os jovens), a perda do poder de 
compra e da qualidade de vida. Por cau-
sa das dívidas soberanas de alguns Es-
tados-membros, assiste-se à emergên-
cia de egoísmos nacionais e à quebra 
da solidariedade que, no passado, as-
segurou a coesão regional e uniu povos 
e nações em torno de um projeto único 
no mundo. E porque os líderes europeus 
estão mais preocupados com a opinião 
pública nacional e em ganhar eleições 
do que em defender a moeda única e o 
projeto europeu, as decisões têm sido 
tímidas, tardias e desadequadas. Fal-
tam grandes líderes nesta Europa em 
crise. Líderes com coragem, como se 
depreende da afirmação do presidente 
do Eurogrupo: "o problema não é que 
não saibamos o que fazer, o problema é 
que não sabemos se seremos reeleitos 
se o fizermos".
Mais preocupantes que o défice or-
çamental, são os outros défices: de 
democracia, de solidariedade e de li-
derança. Devia ser ao contrário, tanto 
mais que o Tratado de Lisboa reforçou a 
democracia e a cidadania. O PE ganhou 
mais poderes - elege o Presidente da 
Comissão mediante proposta do Con-

selho; pode demitir a Comissão; passa 
a ser colegislador em pé de igualdade 
com o Conselho relativamente a 95% 
da legislação europeia - e os Parlamen-
tos nacionais viram reforçados os seus 
dispositivos de controlo da aplicação 
do princípio de subsidiariedade. A de-
mocracia participativa também saiu 
reforçada, principalmente, através do 
direito de petição e da Carta dos Direi-
tos Fundamentais juridicamente vincu-
lativa. Algo está errado. Neste período 
de incertezas, mais do que nunca, é 
preciso aprofundar a União, melhorar a 
democracia e reforçar a cidadania eu-
ropeia, instituída pelo Tratado de Maas-
tricht, em 1992.
Jean Monnet afirmou que "a Europa 
será feita do conjunto das soluções que 
forem dadas às crises que consiga su-
perar”. As propostas dos governos de 
direita, que maioritariamente decidem 
o rumo europeu, já provaram que em 
vez de conduzirem à superação da crise 

estão a definhar a economia e a empo-
brecer os cidadãos. Os socialistas eu-
ropeus apresentaram "uma alternativa 
socialista para a Europa", um verdadei-
ro programa para o futuro da Europa. 
São apenas dez pontos, mas essenciais, 
em cujo ponto décimo reafirmam e de-
fendem "o reforço da democracia eu-
ropeia", da cidadania e da liberdade de 
imprensa, alertando para o perigo dos 
monopólios mediáticos e do controlo 
dos media europeus por parte de gru-
pos de países terceiros. Alerta perti-
nente, tendo em conta o que se está a 
passar em alguns Estados-membros de 
que a Hungria é o pior exemplo. Alerta 
que deve ser também ouvido em Por-
tugal, para evitar a concentração de 
órgãos de comunicação social, designa-
damente, em mãos de angolanos.
Pessoa escreveu que o rosto da Europa 
era Portugal. Neste momento, vemos 
um rosto desfigurado num corpo marti-
rizado, mas não percamos a esperança.
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“uma base mais justa para 
o comércio internacional”

 

vital 
moreira
 

1. O manifesto “Para uma alternativa 
socialista europeia”, constitui a mais 
abrangente e mais estruturada tomada 
de posição do Partido Socialista Euro-
peu (PSE) desde o início da atual crise 
iniciada em 2008 (primeiro como cri-
se financeira, depois económica e so-
cial, finalmente crise da dívida pública 
sem deixar de ser nenhuma das duas 
primeiras).
2. Entre as orientações propostas con-
ta-se uma referente ao comércio inter-
nacional, “uma base mais justa para o 
Comércio Internacional”.
Na verdade, o comércio internacional 
não podia faltar num programa político 
europeu. Em primeiro lugar, a UE cons-
titui o maior ator comercial do mundo. 
A economia europeia depende essen-
cialmente do comércio internacional. 
Importamos muito do que consumimos; 
exportamos muito do que produzimos. 
Na moderna globalização das cadeias 
de produção muitos produtos incor-
poram componentes produzidos em 

vários países. Para exportar é preciso 
importar.
Em segundo lugar, a política de comér-
cio internacional é desde há muito uma 
tarefa exclusiva da União, sendo defini-
da e conduzida pelas suas instituições, 
incluindo o Parlamento Europeu, e não 
pelos Estados-membros, cuja parti-
cipação ocorre por via do Conselho da 
União.
Em terceiro lugar, a política de comér-
cio externo da União, abrindo novos 
mercados, pode ser decisiva para a ca-
pacidade da economia europeia de gerar 
crescimento e criar emprego.
3. Exigir uma “base mais justa para o 
comércio internacional” - como quer o 
manifesto do PSE - justifica-se plena-
mente, visto que a economia da União 
é vítima de três situações que a colo-
cam em desvantagem competitiva no 
comércio internacional.
A primeira consiste nas práticas co-
merciais desleais de alguns grandes 
atores mundiais, à cabeça dos quais se 
encontra a China, e que consistem na 
subsidiação estatal das exportações, na 
política de “dumping” (exportação por 
preço abaixo do valor habitual de venda 
do produto no mercado de origem ou do 
seu custo de produção), bem como de 
fenómenos generalizados de violação 
dos direitos de propriedade intelectual 

- nomeadamente as marcas, as paten-
tes, as denominações de origem geo-
gráfica - das quais depende em muito a 
competitividade da economia europeia. 
Na mesma linha entra a manipulação da 
cotação da moeda de modo a embara-
tecer as exportações e a encarecer as 
importações.
Por isso, combater eficazmente essas 
práticas desleais, que são todas ilegais 
à face do direito internacional do co-
mércio externo, deve constituir um ob-
jetivo fundamental da União Europeia.
4. A segunda situação injusta decorre 
dos diferentes padrões sociais (desig-
nadamente padrões laborais) e ambien-
tais entre a União Europeia, onde eles 
são elevados, e os de muitos dos nossos 
competidores, entre os quais alguns 
dos chamados BRIC, nomeadamente 
a China e a Índia, onde são muito mais 
baixos. Padrões sociais e ambientais in-
feriores - a somar aos salários baixos 
- traduzem-se obviamente em custos 
e preços mais baixos dos produtos e 
serviços oriundos desses países, tra-
duzindo-se em verdadeiras situações 
de “dumping” social e ambiental, como 
refere o manifesto do PSE.
Por isso é plenamente justificada a 
proposta de reforçar o mandato da Co-
missão Europeia para combater esse 
“dumping social e ambiental” nas ne-

gociações de acordos internacionais de 
comércio. Trata-se de aprofundar os ca-
pítulos de “desenvolvimento sustentá-
vel” que constam dos tratados interna-
cionais de comércio de última geração 
(com a Coreia do Sul, com a Colômbia 
e o Peru, com a América Central, etc.).
Já a ideia de aplicar unilateralmente 
taxas às importações de países que não 
cumpram os requisitos ambientais da 
UE (por exemplo, quanto às emissões 
de CO2) é mais problemática, por ser 
de duvidosa legalidade face às normas 
da Organização Mundial do Comércio 
(OMC).
5. Por último, ainda na perspectiva da 
equanimidade do comércio internacio-
nal, importa eliminar as situações de 
abertura assimétrica do mercado eu-
ropeu aos nossos competidores sem 
idêntica abertura da parte deles, como 
ocorre por exemplo nas compras pú-
blicas (aquisição de bens ou serviços 
pelos poderes públicos), onde a União é 
assaz aberta, sem que alguns dos nos-
sos maiores competidores (como a Chi-
na e os próprios Estados Unidos) façam 
o mesmo. 
Ressalvadas as relações com os países 
em desenvolvimento, as relações co-
merciais devem pautar-se por um prin-
cípio de reciprocidade e de competição 
no mesmo plano (level playing field).

imposto sobre transações 
financeiras e obrigações 

para financiamento de projetos
 

antónio 
correia 
de 
campos

 
Na lista das dez propostas contidas no 
manifesto dos Socialistas Europeus, 
sob o título Para uma Alternativa Euro-
peia Socialista, apresentado em março 
último e que se encontra a colher subs-
critores ao nível dos Estados Membros, 
figuram duas propostas que podem ter 
um efeito estruturante na recuperação 
económica europeia: (a) a criação de 
um imposto sobre as transações finan-
ceiras e (b) a promoção do investimen-
to em infraestruturas, através de obri-
gações para financiamento de projetos, 
emitidas pela União e apoiadas pelo 
Banco Central Europeu (BCE).
De acordo com o manifesto, o imposto 
sobre as transações financeiras (ITF) 
visa criar incentivos ao emprego na in-

dústria e serviços, a cargo de pequenas 
e médias empresas (PME); impulsionar 
a investigação e o desenvolvimento 
(I&D); e financiar objetivos públicos 
a nível do Globo, tais como o combate 
às alterações climáticas e a ajuda ao 
desenvolvimento.
Na proposta da Comissão Europeia que 
agora se encontra em discussão no Par-
lamento Europeu, o ITF seria de 0,1% 
para a generalidade das transações 
financeiras e de 0,01% para as opera-
ções sobre derivados. Estima-se que o 
montante anual daqui resultante, nos 
países que adiram ao ITF, possa atingir 
57 milhares de milhões de Euros, duas 
vezes e meia o montante dos fundos 
alocados a Portugal para os sete anos 
de vigência do atual QREN. A proposta 
da Comissão destinaria 1/3 da receita 
ao país onde ele fosse gerado e 2/3 a 
receitas próprias da União, o que per-
mitiria reforçar, entre outras, a I&D, o 
combate às alterações climáticas e a 
ajuda ao desenvolvimento.
As obrigações para financiamento de 

projetos, que se encontram em estu-
do na Comissão e no Banco Europeu de 
Investimento (BEI, não confundir com 
BCE), destinar-se-ão ao reforço do fi-
nanciamento das redes transeuropeias 
de energia e de transportes, as quais 
implicam pesadas infraestruturas até 
aqui financiadas pelos Estados Mem-
bros, pelo sector privado em cada País 
e pelos fundos de coesão. O que daria 
emprego a centenas de milhares de 
trabalhadores, relançando o cresci-
mento da Europa. Na atual situação dos 
mercados financeiros, estas obrigações 
teriam que ser objeto de cobertura adi-
cional do risco associado ao crédito de 
cada país, para evitar distorções graves 
do custo nacional do recurso aos fun-
dos. Enquanto a análise das propostas 
de investimento ficaria a cargo do BEI, 
a mutualização do diferencial de risco 
seria organizada pelo BCE.
Se estas propostas tivessem sido apre-
sentadas há dois anos atrás, o seu des-
tino seria o caixote do lixo: a Comissão 
não acreditava nelas, ou discordava da 

sua viabilidade e mais de metade dos pa-
íses as recusariam. Neste momento, é a 
Comissão que as propõe por sua iniciati-
va, o Parlamento muito provavelmente 
vai aceitá-las e muitos países declaram 
estar de acordo com elas. É certo que a 
Suécia, a República Checa e o Reino Uni-
do se manifestaram contra o ITF. Mas o 
facto de, na proposta da Comissão, um 
terço da receita se destinar aos países 
onde ocorre a transação é um incentivo 
forte à eventual mudança de posição.
A lição a tirar destes debates e da evo-
lução das posições europeias, à medida 
que a crise da dívida soberana afecta 
novos países, demonstra que o recurso 
ao método intergovernamental pelas 
combinações entre Merkel e Sarkozy 
se revelou incapaz de salvar a Europa 
e cada vez se torna mais reconhecida 
a necessidade de voltar ao velho e bom 
método comunitário para a fazer pro-
gredir. O que seria, há dois anos, uma 
excentricidade socialista, está a trans-
formar-se numa via possível de saída 
da crise. 
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uma alternativa em afirmação
 

Novos recursos imprescindíveis 
ao projeto Europeu

 

Elisa 
Ferreira
 

O que mais terá de acontecer para con-
cluirmos que falhou rotundamente a agen-
da de austeridade imposta na Europa pela 
dominação ideológica neoliberal? Quando 
o exército de desempregados atinge 50 
milhões (mais do que a população espa-
nhola), grande parte dos jovens tem como 
alternativas o desemprego ou uma emigra-
ção sem perspetivas de regresso, um nú-
mero crescente de empresas (sobretudo 
PMEs) fecha quotidianamente sob a asfixia 
de uma procura esmagada e de um crédito 
inexistente e a descrença no futuro em ge-
ral, e na Europa e na politica em particular, 
alimentam regimes antidemocráticos e 
partidos radicais (vejam-se elucidativa-
mente a atual situação da Hungria ou as 
projeções eleitorais para a Grécia) …

Coisa diferente é saber se a esquerda tem 
efetivamente uma agenda alternativa sufi-
cientemente robusta, capaz de preencher 
as brechas que se vão começando a abrir 
no monolitismo político – as alterações na 
Bélgica, Croácia, Dinamarca e Eslováquia – 
e que as eleições francesas podem definiti-
vamente consolidar. Se a enorme desilusão 
dos eleitores se vier traduzir numa onda 
de mudança, onde farão os socialistas a 
diferença?
Com efeito, os socialistas europeus têm 
procurado ir construindo a sua agenda, a 
qual hoje se estrutura, para debate e ma-
turação, em torno de 10 linhas de ação 
que derivam, na sua maioria, de duas prin-
cipais. Em primeiro lugar, a exigência de 
que, a par da disciplina orçamental, o cres-
cimento, o emprego e a inclusão social be-
neficiem de igual prioridade política, vigor 
legislativo e concentração de meios; uma 
exigência que rompe radicalmente com o 
dogma atualmente dominante segundo o 
qual o crescimento nasce, qual fénix mi-
lagrosa, a partir do equilíbrio orçamental 
construído com base numa série de medi-

das recessivas.
Em segundo lugar, a exigência de medidas 
concretas de defesa e proteção da dívida 
soberana dos Estados Membros da Zona 
Euro. Mesmo admitindo que a intervenção 
que é proposta para o BCE nesse sentido 
só possa vir a ocorrer a prazo (uma vez 
que implicaria a alteração do seu esta-
tuto), muito mais se pode fazer no curto 
prazo (desde uma gestão coordenada da 
dívida à criação de euro-obrigações) para 
além das tardias, parcelares e penosas 
decisões que conduziram ao Fundo Eu-
ropeu de Estabilização Financeira e ao 
seu sucessor, o Fundo de Estabilização 
Monetária.
A agenda vai-se assim construindo, ponto 
por ponto. Importa, entretanto, que avan-
ços sucessivos no sentido da austerida-
de – como é o Tratado Orçamental – não 
acabem em oportunidades perdidas para 
ir colocando no tabuleiro da política, e de 
forma bem visível aos olhos dos cidadãos, 
os elementos integrantes de um caminho 
alternativo. Tal como os almoços, também 
os consensos não podem ser grátis…

luís 
Paulo 
alves
 

A UE atravessa um período de crise, com 
enormes prejuízos na economia e no em-
prego, despoletado por transações alta-
mente especulativas - provando-se assim 
uma ligação clara entre a ineficiente re-
gulação e supervisão financeira, o desem-
penho das economias e a sustentabilidade 
das finanças públicas.
Paradoxalmente, a resposta conservado-
ra tem-se baseado quase exclusivamente 
no aumento da tributação, principalmente 
sobre o emprego, na imposição de cortes 
orçamentais e medidas de austeridade 
que ameaçam a recuperação, o emprego 
e a coesão social. Mas há outro caminho, 
baseado na promoção do crescimento 
sustentável e na criação de empregos, 
salvaguardando a sustentabilidade a lon-
go prazo das finanças públicas.
O orçamento da UE constitui um instru-
mento indispensável para a coordenação 
e alavancagem dos investimentos nacio-
nais, garantindo que importantes inves-
timentos possam realmente ocorrer, ge-
rando valor acrescentado e solidariedade 
no espaço económico da UE. Para o poten-
ciar há que criar instrumentos inovadores 
de financiamento e reformar o sistema de 
recursos próprios da UE para que possa 
acorrer tanto à gestão comum das dívi-
das soberanas, como ao imprescindível 
conjunto de investimentos com retorno 

e valor acrescentado, fundamentais para 
dinamizar a economia estagnada da UE e 
aumentar a convergência entre os seus 
Estados-membros.
O sistema de recursos próprios ganha 
especial sentido numa altura em que os 
orçamentos públicos nacionais estão 
sob forte pressão, e ao mesmo tempo 
se acentua a necessidade de se reforçar 
verdadeiramente o orçamento da UE, para 
melhor responder à crise. 
Um novo sistema de recursos próprios 
deve alcançar uma ligação mais forte 
e mais democrática entre os cidadãos, 
agentes económicos e o orçamento da UE. 
Deve ser fiscalmente neutro, na medida 
em que os cidadãos não devem pagar mais 
impostos por causa da mera existência 
da própria União Europeia. A capacidade 
contributiva dos cidadãos e a progressivi-
dade (“quem tem mais, paga mais”) deve 
orientar o processo de reforma dos recur-
sos próprios. Como os recursos orçamen-
tais da UE são atualmente baseados em 
contribuições nacionais, a contribuição 
per capita depende da riqueza do país do 
contribuinte de residência ao invés da sua 
própria riqueza pessoal.
Desde logo, deve-se terminar com as isen-
ções e com as devoluções que, na maior 
parte dos casos, só existe para se conse-
guir um compromisso possível entre os 
Estados-Membros nas negociações das 
perspectivas financeiras. 
A Comissão já sugeriu um novo recur-
so baseado no IVA que se traduziria em 
29,4 mil milhões de Euros, cerca de 18% 
do Orçamento de 2020. E após a insistên-
cia dos socialistas, também já propôs um 
Imposto sobre Transações Financeiras 

(ITF), para regular os mercados financei-
ros, e cujas receitas devem ser alocadas 
ao orçamento da UE. A Comissão propôs 
a taxação de 0,1% ou 0,01% conforme o 
tipo de ativo e estimou uma receita de 57 
mil milhões de Euros ao ano - o que equi-
vale a cerca de 40% do orçamento da UE 
para 2011. Uma proposta socialista mais 
ambiciosa, de 0,05% sobre todas as tran-
sações, traria uma receita potencial de 
cerca de 200 mil milhões de Euros por ano 
ao nível da UE e poderia contribuir para 
criar mais de 2 milhões de novos empre-
gos na UE.
Outra opção é a aplicação de “impostos 
verdes”, segundo o princípio do poluidor-
-pagador, transferindo carga fiscal para 
as atividades que mais poluem o ambien-
te, provocam emissões de gases com 
efeito de estufa e usam volumes conside-
ráveis de recursos. Isso traria incentivos 
importantes para se mudar para fontes 
de energia sustentáveis e renováveis e 
disponibilizaria uma receita adicional 
significativa. 
Por outro lado, é necessário encontrar 
também os instrumentos adequados para 
impor um imposto de CO2 sobre os produ-
tos e serviços importados, a fim de elimi-
nar as desvantagens competitivas para o 
mercado interno.
Assim, com a adopção destas medidas, 
entre um conjunto de outras igualmente 
indispensáveis na arquitetura financeira 
da UE, não só se contribuía para a refor-
ma do sistema de recursos próprios da 
UE, de forma justa, como se permitia aos 
Estados Membros reduzir os encargos dos 
cidadãos no IVA, estimulando o consumo 
interno.

Swoboda 
em Portugal 
para reforçar 
cooperação 
com o PS 
 
O presidente do Grupo Socialista no 
Parlamento Europeu, Hannes Swo-
boda, deslocou-se recentemente a 
Lisboa para uma série de contactos 
com o secretário-geral António José 
Seguro e outros responsáveis socia-
listas portugueses. 
A presidente da Delegação Socialis-
ta Portuguesa no PE, Edite Estrela, 
acompanhou a visita. Os encontros 
permitiram reafirmar posições con-
vergentes quanto à necessidade de 
imprimir um novo rumo político à UE, 
de colocar o emprego e o crescimen-
to económico no topo das prioridades 
e de dar impulso a um projeto polí-
tico e social europeu que resolva os 
problemas dos cidadãos. Na visita à 
sede do PS, Hannes Swoboda e o se-
cretário-geral do PS afirmaram total 
convergência na defesa de uma UE 
com menor austeridade, com mais 
investimento e com harmonização 
das políticas fiscais. O secretário-
-geral do PS defendeu que a resposta 
à crise tem de ser europeia. António 
José Seguro e o líder dos socialistas 
no PE defenderam ainda a necessida-
de de uma "convergência fiscal" e de 
novas formas de financiamento das 
políticas europeias e nacionais, de-
signadamente através de uma taxa 
sobre as operações financeiras. Han-
nes Swoboda considerou inaceitável 
a elevada taxa de desemprego jovem 
e responsabilizou as transações fi-
nanceiras especulativas pela última 
crise internacional. Ainda na sede 
do PS, Swoboda encontrou-se com 
António Vitorino. Hannes Swoboda 
deslocou-se à Assembleia da Repú-
blica para uma reunião com o grupo 
parlamentar do PS e teve um breve 
encontro com a presidente da AR. 
Swoboda visitou também a Funda-
ção Mário Soares para um encontro 
com o líder histórico dos socialistas. 
A agenda incluiu ainda um jantar de 
trabalho com deputados do PS mem-
bros da comissão parlamentar dos 
Assuntos Europeus.
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uE precisa de se afirmar na vizinhança
 

ana 
Gomes
 

A Primavera Árabe demonstra que a União Eu-
ropeia precisa de se afirmar pela positiva  na  
vizinhança imediata, se quiser ter à sua porta 
democracia, respeito pela legalidade, desenvol-
vimento e segurança. Na percepção dos povos 
que se revoltaram contra Ben Ali, Khadafi, Mou-
barak, Saleh, etc... a Europa não se distinguiu 
por os vir apoiando no combate aos opressores. 
E mesmo uma intervenção militar redentora, 
para evitar  “in extremis” o massacre de civis, 
como acabou por ocorrer na Líbia, não se fez 
sob a égide da Politica Europeia de Segurança e 
Defesa, mas da NATO, embora com contribuição  
europeia.
As revoltas no mundo árabe, em especial nos 
países que com a Europa partilham a bacia me-
diterrânica, e as  repercussões que já estão a 
ter para além dela, exigem da UE que se em-
penhe estrategicamente no apoio às transições 
democráticas, o que implica também reconhe-
cer a necessidade de assistir as forças demo-
cráticas a corresponderem aos tremendos 
desafios da governação económica, em países 
sob a pressão de populações maioritariamente 
jovens (e à mercê de fortes investimentos  para 
as radicalizar, incluindo provenientes da Arábia 

Saudita e do Qatar).
A assistência europeia terá de implicar a mobi-
lização de diversas políticas e  instrumentos fi-
nanceiros, a interação em diferentes graus com 
atores estatais e sociedade civil, bem como o 
recurso à experiência e capacidades de  Esta-
dos Membros, designadamente aqueles que a 
Sul e na Europa Central viveram processos de 
transformação política antes de aderir à UE.  
Mas a articulação estratégica de todos estes 
meios é vital para a UE ser parceiro reconheci-
do no mundo árabe ou africano, além de ajudar 
a resolver ou conter “conflitos congelados” no 
Cáucaso.  Não se trata só de contribuir para a 
estabilização  na vizinhança: trata-se de garan-
tir  a própria segurança da UE. Olhe-se para o 
Sahel e África  circundante, onde hoje circulam 
arsenais de Khadafi acessíveis a todo o género 
de  grupos em Estados tão frágeis como o Mali 
ou a Guiné-Bissau (onde acabam de ocorrer  
golpes-de-Estado), com tremendas carências 
económicas agravadas pela seca e pela falta 
das remessas dos antigos emigrantes  na Líbia, 
sobre o pano de fundo de reivindicações tribais, 
manipuláveis pelas redes de criminalidade or-
ganizada ali infiltradas, dos narco-traficantes 
à AQMI (Al Qaeda no Magrebe Islâmico) e ao 
Boko Haram nigeriano.
Face a tais desafios, a UE tem de atuar de forma 
estratégica e coesa, assumindo sem complexos 
os interesses comuns e projetando-os de forma 
coerente com os seus princípios, valores e res-
ponsabilidades globais.  Precisa para tanto de 
conciliar divergências internas, que  são ditadas 

por prioridades, interesses e relacionamentos 
históricos diferentes entre os 27 Estados Mem-
bros: a Suécia ou a Alemanha não sabem, nem 
quererão saber, da Líbia ou da Tunísia, como a 
França ou a Itália, mas também não sofrem 
do lastro negativo de negociatas do passado 
recente....
Urge tirar partido do novo modelo institucional 
introduzido pelo Tratado de Lisboa e da criação 
do Serviço Europeu de Ação Externa, que  deve 
articular  os recursos da Comissão e do Conse-
lho. O cargo de Alta Representante da UE para 
a Política Externa e de Segurança, confiado a 
Catherine Ashton, uma trabalhista britânica, 
não pode ser meramente figurativo ou reativo, 
na base do mínimo denominador comum.  Os 
governos dos Estados Membros têm de dar pas-
sos na integração política da União também na 
frente externa - sob pena de a UE se tornar  ir-
relevante como ator regional e global. Situações 
de cacofonia política e diplomática têm dado má 
imagem - da escandalosa abstenção alemã no 
Conselho de Segurança a propósito da Líbia, à 
divisão sobre a questão do reconhecimento da 
Palestina como membro da UNESCO. Pior ainda 
é a inação relativamente ao bloqueado processo 
de paz entre israelitas e palestinos, não obs-
tante considerável investimento feito pela Alta 
Representante:  as consequências pagam-se 
no exacerbar da tensão com Teerão a propósito 
do respectivo programa nuclear; na impotência 
europeia face à ofensiva da ditadura de Assad 
contra o povo sírio;  na percepção das diversas 
“ruas árabes” sobre os “dois pesos e duas medi-

das” das potências ocidentais  relativamente ao 
central conflito israelo-árabe. E claro, pagam-no 
muito caro as sociedades israelita e palestina.
É preciso que a Alta Representante, que tem 
no seu mandato os poderes e os instrumentos 
necessários,  tenha o arrojo de os utilizar, se 
necessário confrontando os  Estados Membros 
que usam a crise para  procurar renacionalizar 
políticas em vez de avançar na governação e in-
tegração  europeia. 
Incluindo aquele de que provem a Baronesa 
Ashton e que tem sido, historicamente, o mais 
refractário a que a União assuma responsabi-
lidades globais na ação externa.  A Política Co-
mum de Segurança e Defesa é, neste quadro, 
instrumento essencial para a gestão  de crises 
que não pode continuar a ser menosprezado:  
exige investimento conjunto e sustentado em 
capacidades e recursos, que nenhum Estado 
Membro está hoje em condições de assegurar 
isoladamente.
Isto é particularmente decisivo em tempos de 
crise económica e  financeira: a crise está a ter 
pesadas consequências na ação externa euro-
peia. Que requer  visão estratégica para ir  além 
da miopia ideológica, e tantas vezes religiosa, da 
direita neo-liberal, obcecada - agora - com redu-
ções de défice, dívida, despesa, investimentos. 
Visão estratégica para os Estados Membros re-
conhecerem que, investindo na política externa 
europeia, gastarão mais inteligente e proveito-
samente o dinheiro dos contribuintes. Fazendo 
mais e melhor, como é devido e necessário, na 
vizinhança europeia.

“Greening”
 

capoulas 
Santos
 

O título pode parecer estranho para o cidadão co-
mum, mas é sobejamente conhecido de todos os 
agricultores. “Greening” é expressão inglesa que 
entrou na gíria para identificar parte do conteúdo 
das propostas da Comissão Europeia relativo aos 
chamados “pagamentos diretos” aos agriculto-
res, a partir de 2014.
No passado, os subsídios que a UE pagava aos 
seus agricultores eram calculados em função 
das quantidades produzidas, isto é, por exem-
plo, por toneladas de cereal ou pelo número de 
cabeças de gado que cada um produzia. A União 
pretendia assim dar incentivos para estimular a 
produção e obter resultados em termos quanti-
tativos, o que foi não só plenamente conseguido, 
como até ultrapassado, com a geração de exce-
dentes, a partir de certa altura.
As negociações neste momento em curso para a 
Reforma da PAC, de que tenho a honra de ser o 
Relator designado do Parlamento Europeu para 
os principais regulamentos, apontam para que, 
no futuro, essas ajudas passem a ser pagas por 

hectare, independentemente daquilo que o agri-
cultor produza, constituindo o pagamento não 
apenas um apoio ao rendimento mas, sobretudo, 
uma compensação por serviços prestados por 
este à comunidade, essencialmente de natureza 
ambiental.
Quer isto dizer que os agricultores europeus te-
rão, no futuro, liberdade de escolha sobre aquilo 
que querem produzir e não produzir apenas “o 
que dá subsidio” mas continuarão a ter direito 
a uma ajuda por hectare, num montante a fixar 
para cada Estado-membro. Esta questão vai ser 
seguramente a mais controversa de todas uma 
vez que, de acordo com as regras do passado, há 
Estados-membros que recebem, em média mais 
de 500€ por hectare e outros apenas cerca de 
70€/ha.
Como contrapartida do direito do recebimento 
deste apoio, terão de respeitar certas condições 
que contribuam para a melhoria do ambiente, daí 
a expressão inglesa que, em português, poderá 
traduzir-se por “verdejamento” ou “esverdea-
mento” da Politica Agrícola Comum. 
A Europa pretende assim que a sua agricultura 
tenha cada vez mais preocupações ecológicas e 
que os seus agricultores passem a ser compen-
sados pelos serviços ambientais que prestam à 
comunidade, legitimando desta forma perante 
a opinião pública os apoios financeiros que a UE 
lhes atribui.

O que está a motivar acesa discussão entre os 
agricultores europeus, os ambientalistas e ou-
tros sectores da opinião pública, são as condi-
ções que devem ser impostas aos agricultores, 
que sejam comuns em toda a Europa, facilmen-
te controláveis e com benefícios ambientais 
evidentes.
A Comissão Europeia propõe que, para além do 
conjunto de regras já existentes conhecidas por 
“eco-condicionalidade”, os agricultores tenham 
de passar a aplicar, de uma até três das se-
guintes práticas, segundo a natureza das suas 
explorações:
1- Manter toda a área da exploração com pas-
tagens permanentes ou com culturas sob água 
(arroz);
2- Nas explorações que não cumpram o requisito 
anterior, com mais de 3 hectares, obrigatorieda-
de de realizar pelo menos três culturas diferen-
tes, sendo que nenhuma delas pode ocupar mais 
de 70% ou menos de 5% da área total; e, ou, se-
gundo os casos;
3- Manter pelo menos 7% da área da exploracão 
sem utilização agricola, podendo incluir-se neste 
conceito de “Ecological Focus Area”, faixas ar-
bustivas de proteção, socalcos, superfícies flo-
restadas ou outras formas de proteção do solo 
ou que contribuam para a defesa e a promoção 
da biodiversidade.
O problema é que, para muitos agricultores, tais 

exigências implicam maiores custos de produ-
ção e reduzem-lhe as condições para competir 
num mercado cada vez mais aberto e desre-
gulado. Por outro lado, para os ambientalistas, 
ficam aquém do necessário para fazer face aos 
desafios ambientais com que a Europa está 
confrontada.
Nos últimos meses tenho participado em deze-
nas de reuniões, em Portugal e por toda a Euro-
pa, ouvindo as mesmas duvidas e criticas, mas 
sem que tenha podido anotar até agora  medidas 
alternativas, que sejam comummente aplicá-
veis do Atlântico ao Mar Negro e do Àrtico ao 
Mediterrâneo.
Terei assim de encontrar formas tendentes a 
simplificar e a melhorar as propostas da Comis-
são e de introduzir algumas inovações que não 
deixem quaisquer duvidas sobre a real vontade 
do PE contribuir para uma PAC mais “verde” mas 
que, ao mesmo tempo, garantam que a Europa 
continue a ter uma agricultura competitiva, ca-
paz de garantir uma boa parte do seu autoabas-
tecimento e a liderança mundial das exportações 
de produtos agricolas.
Veremos, se em junho, quando apresentar os 
meus relatórios, fui capaz de contribuir para en-
contrar a chave de resolução desta dificil equa-
ção que, no novo contexto de codecisão, exige um 
apoio maioritário dos mais de 750 deputados do 
PE e o acordo simultãneo no Conselho Agricola.


