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 A queda do muro significou o triunfo da 
liberdade e de um modelo de sociedade 
aberta e democrática sobre as tiranias 
comunistas

O Parlamento Europeu assinalou o 25º aniversário da queda do 
Muro de Berlim. O Presidente Martin Schulz e os representan-
tes de todos os grupos parlamentares proferiram discursos 

alusivos ao acontecimento político mais marcante da segunda meta-
de do século XX. A queda do muro significou o triunfo da liberdade e 
de um modelo de sociedade aberta e democrática sobre as tiranias 
comunistas. Conduziu à reunificação alemã, originou o alargamento 
da União Europeia aos países de Leste e alterou radicalmente os da-
dos da geopolítica internacional. Vivemos hoje num mundo diferente 
e, sob diversíssimos pontos de vista, substancialmente melhor. É bom 
não o esquecermos. O que não significa que não devamos combater os 
excessos de um capitalismo desenfreado que tem vindo a pôr em cau-
sa avanços sociais de verdadeiro alcance civilizacional. A União Euro-
peia tem desse ponto de vista um papel fundamental a desempenhar. 
Os socialistas europeus têm-se batido pela reorientação das políticas 
económicas prosseguidas no espaço europeu, em ordem à valoriza-
ção dos objectivos do crescimento económico, da criação de emprego 
e da sustentação do Estado Social. Para nós é imperioso conciliar os 
valores da liberdade e da igualdade. É isso que nos identifica histori-
camente. É esse o caminho que continuamos a trilhar no Parlamento 
Europeu. Por isso mesmo temos pugnado pela revalorização do inves-
timento público e pelo combate a situações de verdadeira fraude fis-
cal. Esses temas estão hoje no centro da agenda política europeia por 
mérito do Grupo S&D em que nos integramos.
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A partir de agora o BCE ficará encarregue da 
supervisão directa dos 120 maiores bancos 
da zona euro - incluindo os portugueses CGD, 
BPI, BCP e Novo Banco - e indirecta de todos 
os outros.

Com a crise financeira de 2008 originada nos mercados financeiros, 
tanto os Estados Unidos como a União Europeia assumiram final-
mente a necessidade de enfrentar de vez o problema da falta de 

regulação e supervisão do sector.
No caso dos bancos, que estão no centro do sistema devido à sua mis-
são fundamental de recolher as poupanças e aplicá-las em investimen-
tos produtivos, a zona euro lançou em 2010 um processo de regulação 
e supervisão - a "União Bancária" - para salvaguardar a sua estabilidade.
O seu primeiro pilar foi concretizado a 4 de Novembro com o arranque do 
novo mecanismo europeu único de supervisão dos bancos da zona euro, 
que passou para a responsabilidade do Banco Central Europeu (BCE). 
Esta centralização da vigilância acaba com o velho sistema de contro-
lo dos bancos pelas autoridades nacionais de supervisão de uma for-
ma compartimentada reflectindo frequentemente a tentação destas de 
desvalorizar os problemas dos seus "campeões" nacionais.
A partir de agora o BCE ficará encarregue da supervisão directa dos 120 
maiores bancos da zona euro - incluindo os portugueses CGD, BPI, BCP 
e Novo Banco - e indirecta de todos os outros.
Dias antes de assumir esta responsabilidade, o BCE publicou os resulta-
dos das análises exaustivas que realizou aos balanços dos maiores ban-
cos e à sua capacidade de resistir a situações económicas e financeiras 
extremas: 25 bancos precisavam no final de 2013 de reforçar capital, a 
obter preferencialmente no mercado. O BCP é um deles, embora os seus 
responsáveis garantam que os principais ajustamentos requeridos já fo-
ram feitos em 2014. 
Mesmo que a qualidade dos testes aos bancos possa e deva vir a ser me-
lhorada, esta análise do BCE é um passo fundamental para a harmoniza-
ção e reforço da supervisão ao nível europeu. 
Apesar disso, estes testes não podem ser vistos como uma garantia de 
que os bancos que os passaram são absolutamente seguros.
O próximo passo na União Bancária refere-se à definição das contribui-
ções dos bancos para os fundos de resolução (liquidação ou reestrutu-
ração) das instituições falidas ou em risco de falir que arrancarão a 1 de 
Janeiro de 2015, contribuições essas que serão progressivamente, e a 
partir de 1 de Janeiro de 2016, mutualizadas num fundo comum à zona 
euro. 
Avizinha-se igualmente um combate sobre o prometido terceiro pilar da 
União Bancária, com vários países a tentar reajustar a agenda de modo a 
evitar a criação de um sistema comum europeu de garantia de depósitos.
Será a União Bancária suficiente para acabar definitivamente com a con-
taminação entre as dívidas dos Estados e dos bancos e garantir que o 
crédito voltará a fluir para as PME's em condições semelhantes em toda 
a Europa? Provavelmente não, mas espera-se que, no mínimo, seja um 
passo decisivo nessa direcção.
Por vontade do autor, este texto é publicado segundo as normas do antigo acordo ortográfico
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Conforme expresso na Agenda para a Década, 
que estrutura as propostas políticas do 
Partido Socialista, "a política de comércio 
externo da União deve ser uma das nossas 
prioridades", pelo que importa acompanhar 
activamente esta política

Nos próximos dez a quinze anos, 90% do crescimento económico 
global deverá ter origem fora da Europa. A intensa agenda co-
mercial da União Europeia (UE) - que inclui acordos em negocia-

ção com parceiros como os Estados Unidos e o Japão, além de econo-
mias emergentes na Ásia, América Latina e África - deve ser encarada, 
a par da política monetária, orçamental e de investimento, como uma 
alavanca para o crescimento e o emprego, sem abdicar dos padrões eu-
ropeus em matéria laboral, ambiental ou de saúde pública. 
Conforme expresso na Agenda para a Década, que estrutura as propos-
tas políticas do Partido Socialista, "a política de comércio externo da 
União deve ser uma das nossas prioridades", pelo que importa acompa-
nhar activamente esta política. O acordo comercial UE-Japão, de que 
sou relator no Parlamento Europeu (PE), é uma peça fundamental no 
'puzzle' da política comercial europeia. E não tenho dúvidas: um acordo 
ambicioso com o Japão vale a pena. Seria um erro ignorar os estudos 
que estimam que um tal acordo pode aumentar o produto interno bru-
to da União em 0.75%, elevar as exportações da UE para o Japão até 
32.7% e criar mais de 400 mil empregos em toda a União.
As negociações comerciais UE-Japão, lançadas em Março de 2013, vi-
sam alcançar um acordo global sobre bens, serviços e investimentos, 
eliminar barreiras pautais e não pautais, para além de regular ques-
tões de interesse comum, designadamente contratos públicos, concor-
rência e desenvolvimento sustentável. Trata-se de uma oportunidade 
única para tirarmos partido do potencial comercial das relações UE-
-Japão, actualmente limitado sobretudo pelas chamadas "medidas não 
pautais" japonesas, em sectores industriais estratégicos como o sector 
automóvel, farmacêutico e agroalimentar. 
Para Portugal, o Japão é um parceiro comercial com muito potencial 
por explorar a benefício da economia portuguesa. Sem dúvida, este 
acordo irá trazer um quadro de novas oportunidades para o relaciona-
mento económico entre Portugal e o Japão, não só em sectores tradi-
cionais, como a moda, mas também em sectores de valor tecnológi-
co acrescentado, como as energias renováveis. Além disso, os estudos 
disponíveis apontam o sector agro-alimentar como o mais beneficiado 
com este acordo, o que seria uma excelente notícia para as exporta-
ções portuguesas deste sector. 
As negociações serão difíceis e será necessário um esforço contínuo de 
ambas as partes para chegar a um acordo. Na qualidade de relator do 
PE, trabalharei para um acordo ambicioso, mutuamente satisfatório e 
que defenda os interesses europeus, incluindo os interesses de Portu-
gal. Acredito que este acordo comercial UE-Japão é muito mais do que 
um processo de abertura de mercados e que irá representar um ganho 
de oportunidades, beneficiando o crescimento económico e a criação de 
emprego na União Europeia. 
Por vontade do autor, este texto é publicado segundo as normas do antigo acordo ortográfico
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Delegação 
Socialista 

portuguesa dá 
benefício da dúvida 

à comissão Juncker
A Delegação Socialista Portuguesa, em conformidade 

com a orientação de voto do grupo dos Socialistas 
e Democratas, decidiu votar favoravelmente a 

investidura da Comissão Juncker dando-lhe o benefício 
da dúvida em face dos compromissos políticos de 

mudança assumidos perante o Parlamento Europeu.

fRAncIScO ASSIS foi nomeado relator-sombra do do-
cumento que o Parlamento Europeu vai elaborar sobre a 
actual situação no Afeganistão, tendo em conta o recen-
te acto eleitoral e a retirada das forças da NATO, prevista 
para o final deste ano. O relatório, de iniciativa própria do 
Parlamento Europeu, irá transmitir à Comissão Europeia e 
ao Conselho Europeu a perspectiva dos deputados sobre a 
actual situação no país e sobre quais devem ser os próxi-
mos passos da União Europeia no sentido da estabilização 
da região.

mARIA JOãO RODRIgueS foi uma das oradoras no en-
contro promovido pelo Grupo Socialista Europeu no Comi-
té das Regiões, assembleia da União Europeia dos represen-
tantes regionais e locais, numa iniciativa que decorreu em 
Lisboa e que contou com as presenças de António Costa e 
vários eurodeputados socialistas, entre outros. "Ajustar a 
mobilidade na UE às oportunidades de emprego a nível local 
para os jovens - Brain Drain / Brain Gain”, foi o ponto de par-
tida para este debate que discutiu as ferramentas da União 
Europeia para que seja possível fazer corresponder a mobi-
lidade laboral às oportunidades locais de emprego para os 
jovens.

Em audições realizadas em Bruxelas, que tiveram como te-
mas fundamentais a segurança energética e o Programa 
Horizonte 2020, cARLOS ZORRInhO salientou a impor-
tância das energias renováveis, das redes inteligentes e das 
interconexões entre Portugal e a Europa, bem como a re-
levância do rápido desenvolvimento da aplicação dos pro-
gramas do Horizonte 2020. O deputado socialista no Par-
lamento Europeu participou ainda em reuniões em que o 
TTIP (Parceria Transatlântica de Comércio e Investimen-
to) e a actividade da ACER (regulador europeu de energia) 
foram assuntos centrais. Paralelamente, Carlos Zorrinho 

formulou duas perguntas, uma à Comissão sobre relatos de 
proibição do uso do Português na escola fora do período de 
aulas no Luxemburgo, e outra ao Conselho e à Comissão re-
lativa à operacionalização da meta de referência para inter-
conexões no Pacote Energia-Clima até 2030.

eLISA feRReIRA quer que as revelações sobre as práti-
cas agressivas de "optimização fiscal" praticadas por vários 
países europeus para atrair empresas com taxas de impos-
to IRC ridiculamente baixas privando os parceiros de mi-
lhares de milhões de euros de receitas fiscais, constituam o 
ponto de partida para a União Europeia atacar de vez a con-
corrência fiscal desleal entre países que partilham o mes-
mo mercado e a mesma moeda.

RIcARDO SeRRãO SAnTOS participou na sessão de tra-
balho sobre “Governação dos Oceanos”, em Potsdam, Ale-
manha, um encontro organizado pelo Instituto para os Es-
tudos Avançados de Sustentabilidade onde se discutiu a 
segurança da exploração mineral no mar. O eurodeputa-
do português interveio na sessão de abertura e participou 
no grupo de trabalho que discute a transparência nos pro-
cessos de mineração no mar profundo. Na sua intervenção 
realçou os métodos de discussão pública alargada no âm-
bito da produção legislativa europeia. Deu como exemplo o 
processo que conduziu à atual Política Comum de Pescas e 
a Diretiva-Quadro "Estratégia Marinha".

A propósito do escândalo "Luxembourg Leaks", AnA gO-
meS defendeu o fim da selva fiscal na União Europeia, atra-
vés da qual os Estados-Membros competem entre si, ofe-
recendo taxas cada vez mais baixas às grandes empresas 
para atrair investimento. "Isto só pode ter uma consequên-
cia: que sejam os cidadãos a pagar a redução da receita pú-
blica, o dumping fiscal não é só imoral: distorce o mercado 

interno, é uma ameaça ao projecto europeu, aos seus valo-
res e princípios, e compromete a sustentabilidade económi-
ca e social na Europa e globalmente", afirmou a parlamen-
tar socialista.

Na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais 
(AFCO) do Parlamento Europeu (PE), peDRO SILvA pe-
ReIRA questionou o Vice-Presidente da Comissão Europeia, 
Frans Timmermans, sobre o aprofundamento das condições 
da governação política e democrática na União Europeia e, 
em especial, sobre o envolvimento do PE na aprovação do 
futuro programa de investimento de 300 mil milhões de eu-
ros, anunciado pelo Presidente Juncker. Em resposta, o Vi-
ce-Presidente Timmermans assumiu o compromisso políti-
co de que o envolvimento do PE no processo de aprovação 
do referido programa de investimento será assegurado.

LILIAnA RODRIgueS participa na primeira semana de 
Dezembro na conferência que junta estudantes da escola 
do Campanário, Ribeira Brava, na Madeira,  para troca de 
ideias e experiências sobre o trabalho diário de um deputado 
no Parlamento Europeu. Também no próximo mês, a euro-
deputada madeirense, participa no colóquio organizado pelo 
Departamento de Educação da Universidade da Madeira, in-
titulado "Escola Restante". Neste colóquio Liliana Rodrigues 
vai abordar a política europeia para o campo educacional. 
A Eurodeputada irá participar igualmente em diferentes ini-
ciativas a convite do PS/Funchal, nomeadamente no deba-
te sobre educação. Durante toda a primeira semana de De-
zembro, a visita de Liliana Rodrigues à Região Autónoma da 
Madeira vai contar igualmente com a realização de reuniões 
bilaterais e visitas a infra-estruturas financiadas pelos fun-
dos comunitários da União Europeia, de forma a alertar para 
a importância de uma aplicação equilibrada e responsável 
dos fundos europeus. 

B R E V E s

eSTe vOTO, apesar das re-
servas manifestadas, tem em 
conta os graves inconvenientes 
que resultariam de um impas-
se político na União Europeia 
e articula-se com uma atitude 
de exigência perante a nova Co-
missão, que se prolongará na 
sua fiscalização política.

Ao longo deste processo, em 
que o funcionamento demo-
crático da União Europeia saiu 
reforçado, a atitude exigen-
te dos socialistas permitiu ob-
ter melhorias na Comissão 
proposta, como a atribuição 
a comissários socialistas das 
pastas da coordenação do De-

senvolvimento Sustentável e 
da Energia, para além de no-
vos compromissos na agenda 
económica.
As nomeações de comissários 
com o perfil de Navracsics e de 
Katainen justificam reservas e 
a indefinição nas competências, 
na flexibilidade orçamental e 

no plano de investimento exi-
gem uma atitude de vigilância.
Os socialistas portugueses 
continuarão a exigir da nova 
Comissão o total cumprimento 
do programa de mudança anun-
ciado por Juncker, com desta-
que para o plano de investimen-
to de 300 mil milhões de Euros 

prometido para o início de 2015.
Liliana Rodrigues apresentou 
no final da votação da nova Co-
missão de Jean-Claude Jun-
cker uma declaração de voto 
onde deu a conhecer a sua dis-
cordância em relação a alguns 
dos nomes que agora fazem 
parte da sua equipa.
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