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O impensável aconteceu. 
Um deputado da extre-
ma-direita do Parlamen-
to Europeu (PE) tomou a 

iniciativa e os grupos de direita, incluindo a 
maioria do PPE (que integra os deputados 
portugueses do PSD e do CDS), aprovei-
taram a boleia. Gerou-se grande confusão 
e foi assim que, com apupos, urros, patea-
das e outras manifestações inusitadas em 
parlamentos democráticos, a maioria de 
direita aprovou, por 351 votos contra 319, 
o reenvio do meu relatório sobre “Saúde e 
direitos sexuais e reprodutivos” para a Co-
missão FEMM, onde, em setembro, fora 
aprovado por 17 votos a favor, 7 contra e 7 
abstenções. Com este expediente (utilizado 
apenas depois de terem perdido, por uma 
esmagadora diferença, a votação de uma 
resolução alternativa à minha), inviabiliza-
ram a aprovação do relatório e procuram 
ganhar tempo. É sempre mais fácil adiar 

uma decisão que assumir responsabilida-
des. Como havia votação nominal em muitos 
parágrafos, ficar-se-ia a conhecer o sentido 
de voto de cada um. O que, a poucos meses 
de eleições europeias, pode ter consequên-
cias negativas. Como explicar aos eleitores 
que não concebem o aborto mesmo em caso 
de violação ou perigo de vida para a mulher? 
Como justificar que são contra a educação 
sexual na escola, se está provado que contri-
bui para reduzir a gravidez na adolescência 
e as doenças sexualmente transmitidas? É 
nestas alturas que os eleitores percebem 
que não é indiferente eleger este ou aquele 
deputado. E que faz diferença ter no PE uma 
maioria de direita ou de esquerda.
Perante o lamentável espetáculo, perce-
bi que nada fora deixado ao acaso e que a 
direita havia concertado uma estratégia, 
com atribuição de papéis a alguns depu-
tados, para impedir que o relatório fosse 
aprovado. Uma semana antes da votação, 
começaram a chegar sinais de uma estra-
nha mobilização dos movimentos europeus 

mais conservadores (e até de alguns ame-
ricanos ligados ao Tea Party e asiáticos, 
pasme-se!) contra o meu relatório. Por cor-
reio eletrónico, bombardearam o Presiden-
te do PE, o meu líder parlamentar, alguns 
deputados e a mim própria, distorcendo o 
que estava em causa e apelando ao voto 
contra o aborto legal e seguro, a procriação 
medicamente assistida e os direitos dos 
LGBTI. Na véspera da votação, promove-
ram uma manifestação (com cerca de 30 
pessoas, incluindo algumas crianças) junto 
do PE. Surpreendeu-me a intolerância dos 
detratores. A contestação ao meu relatório 
ultrapassou a fronteira da racionalidade, 
do bom senso e do bom gosto. Se é assim 
em relação a uma recomendação, a que 
processos vão recorrer quando se tratar de 
iniciativa legislativa?
Por causa da crise ou usando a crise como 
álibi, muitos Estados-membros estão a cor-
tar nos orçamentos da saúde, dificultando 
o acesso e reduzindo a qualidade dos servi-
ços prestados. O que não favorece o reco-

nhecimento dos direitos sexuais e reprodu-
tivos e acentua as desigualdades. Por outro 
lado, têm emergido na Europa posições 
marcadamente conservadoras em relação 
à saúde e aos direitos sexuais e reproduti-
vos. Por exemplo, em Espanha, a oposição à 
IVG está muito ativa para tornar a lei mais 
restritiva. Por tudo isto, os direitos sexuais 
e reprodutivos têm de ser defendidos, uma 
vez que se trata de Direitos Humanos.
A Europa civilizada não pode aceitar que 
morram mulheres por terem de recorrer 
ao aborto clandestino ou porque os médi-
cos invocam objeção de consciência, como 
aconteceu recentemente na Irlanda. A cri-
minalização da IVG penaliza sobretudo as 
mulheres mais desfavorecidas, económica 
e culturalmente. As mulheres que residem 
em países onde o aborto é ilegal e têm re-
cursos económicos viajam para os países 
vizinhos com legislação mais favorável. 
Às outras, resta-lhes arriscar a saúde e a 
vida. Assim se perpetuam e exacerbam as 
desigualdades.
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Saúde sexual e reprodutiva - tema tabu?

Elisa Ferreira

Rever o velho e deficien-
te Pacto de Estabilidade 
e Crescimento foi uma 
das tarefas mais deter-

minadamente encetadas pela Comissão 
Europeia (Barroso-Olli Rehn) em resposta 
à crise de 2008. Sendo que o Parlamento 
Europeu também em tal tarefa se envolveu 
ativamente, no estabelecimento das regras 
mais detalhadas de controlo macroeconó-
mico sobre os países da  União Europeia 
(UE), o chamado “Six Pack”, ao qual imedia-
tamente se seguiu uma iniciativa específica 
para controlar os países da Zona Euro, o 
“Two Pack”.
Por muito que tenha sido o esforço pessoal 
e institucional feito no Parlamento Europeu 
para melhorar as propostas legislativas da  
Comissão – esforço em que eu própria par-
ticipei na qualidade de relatora –, não se 
pode concluir que os textos finais corres-
pondam às necessidades de uma Europa 
que estivesse efetivamente disposta a re-
tirar os devidos ensinamentos da crise. Os 
objetivos quantitativos de défice e dívida 
continuaram a ser postulados sem tomar 

suficientemente em conta o ciclo econó-
mico, continuou por criar um instrumen-
to a nível comunitário capaz de estimular 
em caso de abrandamento ou recessão a 
economia de um país ou mesmo de toda a 
UE e não foi possível evitar a existência de 
sanções por incumprimento das metas de 
défice, de divida ou até das recomendações 
de correção dos chamados desequilíbrios 
macroeconómicos emanadas da Comissão 
Europeia e ratificadas pelo Conselho.
A obsessão com as sanções reflete a lógica 
que predominou durante toda a crise e que 
inquinou totalmente a sua solução. Refiro-
-me à absurda conceção de que as metas 
macroeconómicas são ultrapassadas por 
laxismo, despesismo e preguiça dos paí-
ses, traduzindo uma recusa de entender 
que economias totalmente distintas, em 
situação de concorrência aberta e com 
uma moeda comum agravada por uma era 
de globalização e de dominância da esfera 
financeira, geram desequilíbrios entre os 
diversos subespaços que se refletem em 
sinais perigosamente errados para os ato-
res económicos.
Perante a sanha sancionatória, quer da 
Comissão quer do Conselho, limitámo-nos 

no Parlamento a introduzir limites e con-
dicionantes de diversa ordem ao processo 
conducente à sanção.  Não obstante, e no 
pior dos cenários, um país pode ter de pagar 
0,8% do seu PIB em multas à UE a título de 
violação das metas do défice e da dívida ou 
se não corrigir os seus desequilíbrios ma-
croeconómicos, podendo ver o valor final 
atingir 1% do PIB caso às anteriores san-
ções sejam adicionados 0,2% do PIB por 
deteção de fraudes.
Um quadro sancionatório desta violência 
parecia a todos os títulos suficientemente 
dissuasor, pecando quando muito por exa-
gerado (nomeadamente pelo que a história 
europeia nos ensina de ativismo para com 
os países mais frágeis e apatia perante os 
mais fortes). Pois não é que ainda não es-
tava totalmente seca a tinta desta nova 
legislação e já a Comissão e o Conselho se 
lançavam em outra ideia peregrina: a de 
que, para além de todas aquelas sanções, 
os países que violem as metas possam ain-
da ver serem-lhes cortados os respetivos 
fundos estruturais!
Com que base legal, em que condições, em 
que montantes? Isso são questões que não 
relevam; como aparentemente não releva 

que, perante uma mesma infração, os paí-
ses da coesão possam sofrer dois tipos de 
sanções enquanto outros países apenas fi-
quem sujeitos a uma; como também parece 
não relevar a óbvia contradição de retirar 
o único instrumento destinado a promover 
a convergência económica precisamente 
aos países que, por incapacidade de con-
vergirem (sob um mercado e uma moeda 
únicos), mais probabilidades têm de não 
conseguirem cumprir metas.
Mal a ideia surgiu, suscitei no Parlamento 
fundadas reservas e, em conjunto com os 
colegas  portugueses do Grupo Socialista, 
coloquei inclusivamente perguntas escri-
tas à Comissão. Mas, apesar de toda a nos-
sa movimentação, a tal ideia peregrina con-
tinua a fazer caminho e, ao que consta, o 
Parlamento está isolado, pelo que nos pre-
paramos para a ver confirmada na próxima 
legislação sobre perspetivas financeiras e 
fundos estruturais...
Pior ainda: enquanto o nosso compatriota 
Barroso anda entusiasmado com a referida 
ideia, tudo parece apontar para uma unani-
midade a nível do Conselho! Ou seja: o pró-
prio Governo de Portugal também concor-
dará!!! Que saída com líderes deste calibre?

Vendilhões do templo



Ana Gomes

O relatório do Parla-
mento Europeu, que 
elaborei no âmbito da 
Comissão de Assuntos 

Externos, sobre “Corrupção e direitos hu-
manos em países terceiros” visa estabe-
lecer a ligação que tem faltado entre cor-
rupção e violações dos direitos humanos: 
normalmente a corrupção é vista mais 
sob o ângulo dos custos económicos, 
negligenciando-se o impacto negativo 
na igualdade de oportunidades, na justi-
ça social e nos direitos e liberdades dos 
cidadãos.
Para combater a corrupção e promover 
medidas eficazes de proteção de direitos 
humanos em países terceiros, a UE tem 
de agir como um todo, assegurando polí-
ticas coerentes e consistentes, tanto no 
plano externo, como interno. A UE não 
pode continuar a fechar os olhos ao papel 
que os seus Estados Membros e institui-
ções assumem no desvio de recursos de 
países terceiros em resultado de práticas 
de corrupção, tantas vezes associadas à 
violação de direitos humanos, incluindo o 
cerceamento da liberdade de informação 
e de expressão para impedir o conheci-

mento público de crimes de corrupção. 
O relatório recomenda que os governos 
- europeus e os outros - sejam pressio-
nados a dar prioridade a pôr fim ao sigilo 
bancário, aumentar a transparência dos 
proprietários reais das empresas, for-
talecer a legislação sobre lavagem de 
dinheiro e melhorar a legislação penal, 
criminalizando o enriquecimento ilícito. 
É preciso também atribuir competência 
e capacidade aos tribunais dos Estados 
Membros para julgar qualquer crime de 
corrupção, mesmo quando cometido fora 
da UE: frequentemente é através de ban-
cos em países da UE que o produto da 
corrupção noutros países é branqueado 
e é também em investimentos em secto-
res estratégicos, como a comunicação e 
imprensa, que os interesses cleptocratas 
exercem a sua influência, controlando a 
informação veiculada e limitando a in-
vestigação jornalística, que assume um 
papel fundamental nas democracias eu-
ropeias e na defesa dos interesses e direi-
tos dos cidadãos.
Os próprios cidadãos europeus percebem 
que pagam hoje o amargo preço da des-
regulação financeira e económica que fez 
florescer estas teias de corrupção trans-
nacionais e transcontinentais. As instân-

cias internacionais continuam, contudo, 
inertes. Por exemplo, o Memorando de 
Entendimento assinado pela Comissão, 
Banco Central Europeu (BCE), Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) e Portugal 
em 2011 não prevê medidas de combate 
à corrupção, ainda que ela esteja implíci-
ta nas PPPs, nas rendas excessivas, nos 
“swaps”, nos contratos públicos de aqui-
sição que arruinaram o Estado, e apesar  
dos riscos inerentes a muitas operações 
que o governo vai realizando, nomea-
damente as privatizações, no âmbito do 
programa de resgate. Por isso as  priva-
tizações da EDP, REN e TAP estão hoje a 
ser investigadas pelo Ministério Público 
por suspeitas de tráfico de influências, 
abuso de informação e de ganhos ilícitos, 
agravando o espectro da desconfiança 
entre os portugueses, pessoalmente es-
poliados e expropriados de património 
público estratégico de forma opaca, iní-
qua e inaceitável num Estado de direito 
democrático.
O relatório recomenda que se exija res-
ponsabilidade social às empresas. Suge-
re inclusivamente a elaboração de uma 
lista europeia de empresas condenadas 
por atos de corrupção, para que sejam 
impedidas de participar em concursos pú-

blicos na UE, pelo menos até que paguem 
compensações, sejam punidos os autores 
e façam reformas internas. Se legislação 
estivesse em vigor nesta matéria, a MAN/
Ferrostaal, já condenada por corrupção na 
venda de submarinos a Portugal e à Gré-
cia na Alemanha, ou a Galilei (em que se 
transmutou a SLN, responsável pela asso-
ciação criminosa que era o BPN) não conti-
nuariam hoje com, total desfaçatez, como 
parceiras do Estado em diversos contra-
tos, incluindo nas privatizações em curso.
Os cidadãos europeus, os defensores de 
direitos humanos, os denunciantes de 
corrupção exigem aos políticos, que nós 
somos, não apenas integridade e diligên-
cia na tomada de medidas para prevenir 
e punir a corrupção, mas também coe-
rência. Nos nossos Estados-Membros, na 
União Europeia e nas relações com países 
terceiros. Uma abordagem das políticas 
de luta contra a corrupção baseada nos 
direitos humanos é um imperativo des-
sa coerência e reforça a associação dos 
esforços internacionais de luta contra 
a corrupção e de direitos humanos. Só 
a transparência e o funcionamento da 
justiça contra a corrupção e violação de 
direitos humanos podem devolver aos ci-
dadãos a esperança e confiança na UE.
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Corrupção e direitos humanos: 
um combate europeu

diretiva sobre o tabaco salvaguarda 
saúde pública e produção açoriana

luís Paulo 
Alves

O Parlamento Europeu 
(PE) aprovou a sua pro-
posta de revisão da Di-

retiva relativa aos Produtos do Tabaco em 
vigor, adotada pela União Europeia (UE) há 
quase doze anos. Esta legislação estabe-
leceu diversas medidas no domínio da luta 
antitabaco que agora foram reavaliadas e 
complementadas, na medida em que o ta-
bagismo é um problema grave que afeta a 
saúde de cerca de 13 milhões de pessoas e 
continua a ser a principal causa de mortes 
evitáveis na UE - 700 mil pessoas morrem 
todos os anos devido ao consumo de tabaco.
Apesar das medidas até agora adotadas 
terem causado impacto, nomeadamente 
no decréscimo do número de fumadores, é 
ainda preciso reduzir drasticamente a taxa 
de prevalência entre os jovens, que é mais 
elevada do que as do conjunto da popula-
ção e têm estado a crescer.
Paralelamente, o contexto legal inter-
nacional tornou-se mais exigente, com 
a adoção pela UE e pelos seus Estados-
Membros em 2005 da Convenção-Quadro 
da Organização Mundial de Saúde para a 

Luta Antitabaco, que nos obriga a reduzir 
a procura e a oferta de produtos do tabaco 
e a protegermos da influência da indústria 
as políticas no domínio da luta antitabaco.
Estamos, portanto, perante uma legis-
lação da maior importância no controlo 
essencial do tabagismo e na melhoria da 
saúde pública de milhões de europeus afe-
tados pela doença e das largas centenas 
de milhares que morrem prematuramente 
todos os anos em resultado do consumo 
do tabaco. Reduzir o consumo do tabaco 
sobretudo nos jovens (até aos 18 anos 
70% dos nossos jovens iniciam-se no seu 
consumo e até aos 25 anos, 94% o fazem) 
é um imperativo que nenhum responsável 
pode deixar de prosseguir e onde nenhum 
interesse maior pode ser evocado para se 
lhe sobrepor.
Este trabalho do Parlamento, baseado na 
proposta da Comissão, centrou-se essen-
cialmente na desfesa de produtos do ta-
baco exclusivamente com um aspeto e um 
sabor típicos do tabaco, proibindo todos os 
«aromas distintivos» (chocolate, os frutos 
e o mentol) nos cigarros, no tabaco de en-
rolar e nos produtos sem combustão. No 
que respeita à rotulagem e embalagem, 
estabelecemos requisitos relativos ao 

uso e dimensão de advertências de saúde 
combinadas, constituídas por imagem e 
texto. Tudo, para que deixem de ser atrati-
vos, particularmente para os jovens.
Saudamos por isso esta Diretiva em todos 
os pontos que genuinamente defendem a 
saúde. Todavia, a proposta de Diretiva con-
tinha aspetos, não ligados à saúde, em que 
ia longe demais. Consegui, por isso, com 
a colaboração ativa dos colegas socialis-
tas Portugueses e o empenho da nossa 
Presidente da Delegação, que o Grupo de 
Socialistas e Democratas no Parlamen-
to Europeu abrisse uma exceção, apre-
sentando unicamente a plenário a minha 
proposta de alteração para salvaguardar 
a não discriminação do tabaco açoriano, 
injusta e injustificada, por nada ter a ver 
com razões de saúde. Conseguimos no fim 
o apoio do Parlamento para a reparação 
desta injustiça que recaía sobre a produ-
ção do tabaco dos Açores.
A proposta da Comissão impunha que 75% 
da área externa das embalagens de tabaco 
fosse ocupada com advertências de saú-
de. Mas ia ainda mais longe, exigindo que 
as dimensões destas advertências não 
fossem inferiores a 64mm de altura e a 
55mm de largura, medidas que ultrapas-

savam a dimensão das embalagens pro-
duzidas nos Açores, o que colocava desta 
forma em risco as duas fábricas de tabaco 
dos Açores cuja produção é de 30% e de 
50% deste tipo de embalagens, e que em-
pregam diretamente 133 trabalhadores. 
Como tal, ao longo deste processo, realizei 
várias alterações ao texto da Diretiva, no 
sentido de garantir a continuidade dos ma-
ços de tamanho regular, bem como várias 
reuniões, nomeadamente uma audiência 
com o Comissário Europeu para a Saú-
de, e outras com os relatores do PE com 
quem trabalhei de perto, como a relatora 
da Proposta de Revisão da Diretiva da Co-
missão de Ambiente do PE e com o relator 
da Opinião da Comissão de Agricultura do 
PE, exatamente para assegurar um bom 
desfecho para os Açores. O resultado foi 
positivo, visto que as dimensões de 64mm 
e 55mm das advertências foram excluí-
das, o que significou uma posição da Par-
lamento Europeu a favor da continuidade 
dos maços de tamanho regular fabricados 
nos Açores. 
Defendeu-se assim as preocupações no 
âmbito da saúde pública e eliminou-se 
uma discriminação injusta e injustificada 
que recaia sobre o tabaco açoriano.
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Parlamento aprova mandato de negociação 
para o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos 

e das Pescas

A extrema-direita à conquista de Bruxelas

Capoulas 
Santos

Após dois anos e meio de 
discussões, o Parlamen-
to Europeu (PE) votou o 

mandato que fixa os limites de negociação 
a que os seus representantes deverão obe-
decer nos “Trílogos” com o Conselho e a 
Comissão, que vão agora iniciar-se para de-
finir as novas regras do Fundo Europeu dos 
Assuntos Marítimos e da Pesca (FEAMP), 
no contexto da codecisão introduzida pelo 
Tratado de Lisboa.
Da votação resulta que, para o Parlamento 
Europeu, até 2020, deverão ser apoiados, 
nomeadamente, investimentos que promo-
vam melhores condições de trabalho, se-
gurança, higiene e eficiência energética nas 
embarcações e investimentos que reduzam 
a capacidade da frota, assim como a intro-
dução de artes de pesca mais seletivas. O PE 
defende ainda a elegibilidade de investimen-
tos na aquicultura e em infraestruturas em 
terra, tais como cais ou lotas.
O PE considera também que o Fundo deverá 
apoiar as paragens temporárias e forçadas 
por questões ambientais e deverá conceder 

incentivos para o controle e troca de infor-
mações acerca do estado do meio marinho 
e das condições sociais das comunidades 
piscatórias e para a adaptação das embar-
cações da pequena pesca costeira a outras 
atividades. 
Por iniciativa do Grupo Socialista foi ainda 
contemplada a possibilidade do financia-
mento de estágios profissionais nas ativi-
dades piscatórias, para jovens desemprega-
dos, assim como o incentivo para a aquisição 

de embarcações para jovens pescadores, 
desde que não se verifique aumento da ca-
pacidade da frota, uma vez que se considera 
que a frota europeia de pesca se encontra 
sobredimensionada face aos recursos pisca-
tórios disponíveis.
Embora se trate de um Fundo com objetivos 
ambiciosos, com especial ênfase na neces-
sidade de recuperar o estado depauperado 
dos mares europeus, os montantes exatos 
ainda não estão definitivamente distribuí-

dos entre as diferentes políticas a financiar, 
nem entre Estados-Membros, prevendo-se, 
contudo uma diminuição dos apoios para as 
pescas.
O FEAMP será dotado para o período 
2014/20 de cerca de 7,5 mil milhões de 
euros que terão que patrocinar não só as 
pescas mas também a nova  Política Ma-
rítima Integrada (PMI), as Organizações 
Regionais de Pesca, as subvenções da UE no 
âmbito dos Acordos Internacionais de Pes-
ca, que incluem a ajuda ao desenvolvimento 
do sector das pescas dos países em vias de 
desenvolvimento, o POSEI para as Regiões 
Ultraperiféricas, a Organização Comum dos 
Mercados e a recolha de dados.
O anterior Fundo (2007-2013) beneficiou 
de 3,8 mil milhões de euros só para o sector 
das pescas, tendo Portugal sido contem-
plado com cerca de 246 milhões de euros. 
Teremos, assim, no novo período de progra-
mação, uma dotação ilusoriamente mais 
elevada, uma vez que se estima que a do-
tação portuguesa atinja os 387 milhões de 
euros, mas que terá de ser repartida pelas 
diferentes políticas do mar atrás referidas, 
sendo ainda desconhecido o montante final 
a atribuir ao sector das pescas português.

António Correia 
de Campos

Que implicações terá um 
potencial crescimento 
da extrema-direita na 

composição do novo Parlamento Europeu 
em 2014? Este parece ser um tema de in-
teresse longínquo para Portugueses, dado 
o reduzido papel que a extrema-direita con-
tinua a ter entre nós. Poderá o aumento da 
extrema-direita reduzir o peso do atual par-
tido dominante, o Partido Popular Europeu 
que reagrupa várias tendências de direita, 
como entre nós acontece com a esperada 
apresentação conjunta dos dois partidos da 
coligação, PSD e CDS? Poderá uma eventual 
redução deste partido equilibrar a sua repre-
sentação com um potencial mas duvidoso 
crescimento dos Socialistas e Democratas 
(S&D)? Ninguém pode responder, mas aos 
que esperam que um desvio da direita para 
a sua extrema possa melhorar o peso do 
centro esquerda devem desiludir-se. O des-
vio para a direita torna esta mais agressiva 
e menos disponível para negociação. Além 
de que o desvio para a direita não pára infe-
lizmente na linha divisória entre esquerda e 
direita. Não há diques de betão na política, 
todos os movimentos influenciam todos os 
partidos.
É evidente que um Parlamento Europeu 

com uma extrema-direita mais volumo-
sa que hoje torna a direita clássica mais 
agressiva nas eleições e mais radical no 
Parlamento, para não ser acusada de fra-
queza. Se é lamentável a deslocação para 
posições de extrema-direita de parte da di-
reita democrata-cristã e dos liberais, será 
ainda pior se a esquerda se atemorizar ou 
assobiar distraidamente para as árvores. O 
combate político aí torna-se mais exigente 
mas inadiável, sem fugas. Poderão ocor-
rer algumas divisões internas no centro-
-esquerda em matérias de consciência uma 
vez que entre os Socialistas e Democratas 
(S&D) existe diversidade de pensamento. 
E de pequenas diferenças podem nascer 

maiores divergências, se a crise económica 
se agudizar. 
Que fazer, então? Esta perspetiva aparente-
mente sombria só terá a contrariá-la a uni-
dade à volta de princípios de solidariedade 
social, os que estão na base da Europa Social 
que todos construímos. Desde logo, iniciar o 
mais cedo possível a campanha de esclare-
cimento, evitando que as eleições europeias 
sirvam apenas para “cumprir calendário” e 
prateleira ou recompensa para quadros po-
líticos enfraquecidos ou derrotados. Reco-
mendação válida para todos. O ideal europeu 
deve ser descontaminado da conjunturalida-
de de uma crise que se agravou por egoís-
mos nacionais. Não foi uma crise da Europa, 

foi uma crise de pensamento dos sucessivos 
conselhos europeus sem cultura nem histó-
ria, sem visão nem ambição, que permitiram 
a dominância de diretórios de interesse geo-
politicamente centrado.
Apesar de escassos, registaram-se alguns 
progressos na afinação da governação euro-
peia. Todos os estados membros estão hoje 
de acordo com o reforço da supervisão orça-
mental e do controlo bancário para prevenir 
novas crises. Com a criação de um mecanis-
mo europeu de estabilidade que ajude a mu-
tualizar a dívida, com o reforço do mercado 
único para animar a economia, com a inicia-
tiva de emprego aos jovens, com o programa 
Horizonte 2020 para relançar conhecimen-
to e inovação, com a economia digital para a 
economia crescer, com a rápida construção 
das redes transeuropeias de energia, trans-
portes e telecomunicações, com o respeito 
pelos valores sociais criando um quadro de 
bordo de governo europeu onde estejam ins-
critos indicadores não apenas financeiros, 
como macroeconómicos e sociais (emprego, 
crescimento e inovação). O calendário eu-
ropeu não ajuda a juntar energias. As elei-
ções para o Parlamento situam-se a sete 
meses de distância, do Parlamento sairá o 
Presidente da Comissão, uma vez que cada 
partido europeu apresentará um candidato a 
este cargo. Estas candidaturas podem fazer 
a diferença.
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um bom pontapé de saída
Vital Moreira

1. O Partido Socialista Europeu, que reúne 
ao nível europeu os partidos socialistas, 
social-democratas e trabalhistas nacio-
nais, é o primeiro dos partidos europeus a 
lançar o processo de escolha do seu can-
didato a presidente da Comissão Europeia, 
a apresentar nas eleições do Parlamento 
Europeu em maio do ano que vem.

 Trata-se de uma iniciativa de grande sig-
nificado político. Primeiro, porque os so-
cialistas europeus são os primeiros a dar 
seguimento à recomendação da Comis-
são Europeia e do Parlamento Europeu, 
para que os partidos políticos europeus 
passem a ter um candidato à chefia do 
executivo da União, antecipadamente 
apresentado, de modo a que os cidadãos 
europeus fiquem a saber que desta vez o 
seu voto vai ter mais peso, servindo não 
somente para escolher os eurodeputados 
mas também para “indigitar” o presidente 
da Comissão Europeia, bem como as suas 
prioridades políticas indicadas no seu ma-
nifesto eleitoral. Em segundo lugar, os so-
cialistas europeus aprovaram um proces-
so de escolha transparente e democrático 
para a escolha do seu candidato, incluindo 
um período de candidaturas (que decorre 
durante todo o mês de outubro), uma fase 
de debate dentro de e entre os partidos 
nacionais filiados (novembro 2013 a janei-
ro de 2014) e finalmente um congresso 
público para a eleição do candidato e apro-
vação do manifesto eleitoral (fevereiro de 
2014) (ver em http://www.pes.eu/en/
news/nominations-common-candidate).

 Este procedimento público e democráti-
co de escolha vai seguramente conferir 
visibilidade e legitimidade ao candidato 
que vier a ser escolhido a final. O grupo 
parlamentar socialista do PE já indicou o 
atual presidente do Parlamento Europeu, 
Martin Schulz – que aliás foi presidente 
do grupo parlamentar – como seu candi-
dato oficial. Mesmo que outros candidatos 
venham a aparecer até ao fim do prazo 
limite, por iniciativa de qualquer partido 
nacional, Schulz tem grandes chances de 
vir a ganhar a seleção.

 São várias as suas vantagens à partida: o 
facto de não vir da esfera governativa de 
nenhum Estado-membro, o que o poupa 
à impopularidade que vitima quase todos 
os governos nacionais; a visibilidade que 
lhe dá o cargo que ocupa; a sua persisten-
te crítica da gestão da crise pela União e 
pelos governos de muitos Estados-mem-
bros, incluindo o alemão. As suas carac-
terísticas pessoais de comunicabilidade, a 
familiaridade com as instituições e com a 
vida política da União, o seu europeanismo 
convicto completam um perfil assaz po-

sitivo para travar a batalha eleitoral em 
nome da social-democracia europeia.

 Embora se saiba que as demais famílias 
políticas europeias -- designadamente o 
Partido Popular Europeu, os Liberais e os 
Verdes (estes dois últimos sem represen-
tação em Portugal) -- também vão apre-
sentar os seus candidatos à presidência 
da Comissão, pouco se sabe acerca dos 
prováveis candidatos e do procedimento 
que vai ser seguido para a sua escolha. 
Todavia, é de crer que o lançamento da 
corrida pelos socialistas europeus sirva 
de acicate para as demais forças políticas.

2. A apresentação de candidatos à presi-
dência da Comissão vai desencadear ne-
cessariamente o debate político sobre 
as eleições europeias, centrado sobre os 
partidos políticos europeu e os seus can-
didatos. Trata-se de uma mudança subs-
tancial em relação às eleições europeias 
do passado, em geral centradas sobre 
problemas nacionais e sem serem prota-
gonizadas por candidatos à chefia do go-
verno da União.

 É de esperar que, desta vez, as eleições 
europeias assumam uma dimensão ver-
dadeiramente europeia, focadas sobre os 
partidos políticos europeus, e não somen-
te sobre os partidos políticos nacionais, e 
no debate entre as alternativas políticas 
representadas por aqueles. É por isso 
muito provável que pela primeira vez na 
história das eleições europeias elas se 
travem não somente entre europeístas e 
antieuropeístas mas também e sobretudo 
entre as diversas famílias políticas euro-

peias e sobretudo entre o PPE e o PSE, 
ou seja, entre o centro-direita e o centro-
-esquerda, como sucede em geral ao nível 
nacional. 

 Não é de excluir, portanto, um certo efeito 
de concentração do voto nos dois maiores 
partidos europeus – os únicos com possi-
bilidade de vencer as eleições e de colocar 
o seu candidato no edifício Berlaymont em 
Bruxelas (sede da Comissão) – em prejuí-
zo de outros partidos europeus, nomeada-
mente os Verdes e os Liberais, que aliás se 
encontram em perda ao nível nacional em 
vários Estados-membros, como se verifi-
cou recentemente nas eleições alemãs.

 Não se ignora, no entanto, que quando a 
crise económica ainda não está definitiva-
mente ultrapassada e a crise social ainda 
está no seu pico em vários países, entre os 
quais Portugal, os partidos anti-europeís-
tas, à esquerda e à direita, procurem tirar 
dividendos políticos, imputando à União, 
ao euro e integração europeia – e não às 
políticas seguidas pela maioria liberal-
-conservadora na União -- as culpas pela 
crise e pelas suas duras consequências 
sociais (desemprego, pobreza, desigual-
dade social). É por isso de admitir um re-
forço da sua representação, em sintonia 
aliás com o aumento da sua votação em 
recentes eleições locais e nacionais e das 
preferências nas sondagens eleitorais, 
como se verifica na França, no Reino Unido 
e na própria Alemanha.

3. Resta saber se este fator da responsabi-
lização da União e da integração europeia 
pela crise pode ser contrabalançado, pelo 

menos parcialmente, pelo debate entre 
as forças europeístas sobre a responsa-
bilidade das opções e das políticas segui-
das e pela falta de resposta adequada 
à crise e sobre as políticas alternativas 
para lhe responder. Tudo depende da 
capacidade de os partidos políticos euro-
peus e os seus candidatos conseguirem 
focar os seus esforços no debate das di-
ferentes alternativas políticas para o go-
verno da União, em vez de se concentra-
rem no debate estéril entre europeístas 
e antieuropeístas. A solução não está em 
mudar de União mas sim mudar o gover-
no e a política da União.

 O modo mais efetivo de vencer os antieu-
ropeístas é apresentar ideias e propostas 
capazes de dar novo sentido e credibili-
dade à integração europeia e ao governo 
da União. Durante décadas a legitimidade 
e a popularidade da União dependeu da 
sua capacidade de produzir resultados 
em termos de bem-estar, emprego e 
rendimentos. Quando a crise veio sola-
par as bases dessa atração da União, só 
um novo impulso democrático, acoplado 
à esperança de retoma económica e de 
consolidação do modelo social europeu, 
pode atrair de novo o apoio dos cidadãos 
europeus.

 Eis por que são tão importantes as elei-
ções europeias de maio do próximo ano e 
por que pode ser tão decisiva à partida a 
boa escolha dos candidatos de cada par-
tido político europeu à presidência da Co-
missão Europeia. A iniciativa pioneira do 
PSE e a indigitação de Martin Schulz são 
um bom pontapé de saída.  
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