
www.pseuropa.pt | www.twitter.com/psnaeuropa 

Nº 112 • FEVEREIRO DE 2016

Os britânicos, muito ciosos da sua 
independência, procuraram ao longo da 
história manter uma relativa distância em 
relação aos conflitos continentais

É sabido que a relação entre o Reino Unido e o continente euro-
peu sempre se revestiu de especial complexidade. Os britâni-
cos, muito ciosos da sua independência, procuraram ao longo da 

história manter uma relativa distância em relação aos conflitos con-
tinentais. É certo que em momentos decisivos estiveram presentes, 
norteados especialmente pela preocupação de evitar a consolidação 
de um poder hegemónico no espaço europeu.

Por isso mesmo, a sua adesão à então CEE não constituiu um proces-
so fácil. A França gaullista opôs-se a tal intenção, aduzindo o receio de 
uma diluição do projecto europeu e de uma americanização do mes-
mo. Vencendo porém essas resistências, o Reino Unido acabou por en-
trar na CEE e assumir aí o lugar de destaque inerente ao seu estatuto 
internacional.

Agora, por razões de política interna, David Cameron optou pela reali-
zação de um referendo sobre a continuidade do seu país na União Eu-
ropeia. Para liderar o movimento em prol dessa continuidade e pro-
curar garantir o seu sucesso eleitoral, o primeiro-ministro britânico 
sentiu a necessidade de solicitar aos seus parceiros europeus um con-
junto de alterações às regras comuns vigentes, de modo a poder usá-
-las em benefício próprio no debate em curso. Após uma longa mara-
tona negocial, foi possível chegar a um entendimento. As alterações 
consagradas situam-se sobretudo no plano simbólico e em nenhuma 
circunstância acarretam modificações nos textos dos tratados. Cons-
tituem um preço razoável para garantir a permanência do Reino Unido 
na UE. Oxalá sirvam para que o "sim" ganhe no Reino Unido.
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Uma mensagem que desrespeita e 
envergonha todas as mulheres e todos 
aqueles que defendem a igualdade. A 
Comissão deu um passo atrás

Em Junho de 2015, o Parlamento Europeu (PE) aprovou um relató-
rio sobre a estratégia da União Europeia (UE) para a igualdade en-
tre homens e mulheres pós-2015 da autoria de Maria Noichl. Nele 

estão claramente elencadas as prioridades a seguir, incluindo a violên-
cia baseada no género, a necessária revisão da directiva sobre a ma-
ternidade e a conciliação com a vida profissional, a igualdade salarial, a 
participação das mulheres nos processos de decisão e empreendedo-
rismo feminino ou ainda o acesso à saúde, educação, meios de comu-
nicação e recursos financeiros. No meu relatório acerca do empodera-
mento das jovens através da educação na UE, aprovado em Setembro, 
também eu dei o meu contributo para o combate à desigualdade entre 
os géneros, colocando a ênfase na educação como instrumento privile-
giado e prioritário para alcançar os objectivos propostos.
A UE comprometeu-se a integrar a igualdade de género em todas as 
suas políticas e a desenvolver os mecanismos institucionais para que 
tal ocorra. Não havendo resposta pronta e certa para todas as facetas 
assumidas pela desigualdade, podemos afirmar que, no que diz res-
peito à definição de uma estratégia para a igualdade pós-2015, o PE 
fez o que lhe cumpria fazer. A Comissão não. Protelou. No passado, 
a Comissão apresentou uma Estratégia para a Igualdade dos Géne-
ros invocando a igualdade como um dos seus valores fundamentais. 
Mais premente seria que o fizesse agora, numa altura em que muitas 
das políticas de austeridade impostas aos Estados Membros tiveram 
implicações directas no agravar das desigualdades e no enfraquecer 
das instituições e estruturas dedicadas a identificá-las e combatê-
-las. Esta seria a altura para identificar prioridades, definir objectivos 
concretos e avançar com um orçamento específico. Em Dezembro de 
2015, a Comissão apresentou um documento de trabalho incipiente, 
sem qualquer valor institucional e que fica muito aquém das propostas 
apresentadas pelo PE. também o Programa de trabalho da Comissão 
para 2016 não faz qualquer referência específica à estratégia da UE 
para a igualdade dos géneros. A Comissão menosprezou a questão da 
igualdade entre os géneros e passou para segundo plano os direitos le-
gítimos de metade da população. Esta parece ser a norma nesta ques-
tão, resistir a passar da intenção ao acto.
A Comissão decide de forma concreta e precisa sobre cotas de peixe 
e a etiquetagem de extintores, mas é incapaz de indicar medidas e ob-
jectivos para a igualdade de género. A inacção da Comissão é também 
uma mensagem que passa. Uma mensagem que desrespeita e enver-
gonha todas as mulheres e todos aqueles que defendem a igualdade. 
A Comissão deu um passo atrás.
A plena igualdade entre os géneros está demasiado longe e há o perigo 
de retrocesso a cada instante. Esta é uma tarefa de todos e para todos, 
não só das mulheres. O mundo não se altera se falarmos apenas para 
um grupo restrito. As coisas mudam devagar. Daí a importância do 
"exemplo que vem de cima" que aqui faltou. Enquanto socialistas não 
podemos dar-nos por satisfeitos. Há valores inadiáveis e inegociáveis. 
Artigo escrito ao abrigo do antigo acordo ortográfico

OPINIÃO 
COMIssãO  
euROPeIA ReCuA  
nA IguALDADe  
De géneRO  
LILIANA RODRIGUES

Carlos Zorrinho 
na comissão  
de inquérito 
sobre as 
emissões no 
sector automóvel  

Inovação tecnológica 
na agricultura debatida 
em bruxelas

eurodeputados 
nas jornadas 
parlamentares 
do Ps

Carlos Zorrinho, Maria 
João Rodrigues e Pedro 
Silva Pereira participa-
ram nas jornadas par-
lamentares do Partido 
Socialista dedicados ao 
tema "Valorizar o ter-
ritório, relançar a eco-
nomia" que decorreram 
em Vila Real. 

Ricardo Serrão Santos é re-
lator-sombra para o relatório 
sobre "Soluções tecnológicas 
para a agricultura sustentá-
vel na UE" que está atualmen-
te na agenda da Comissão de 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural do Parlamento Europeu. 
Este relatório pretende abor-
dar a importância do desenvol-
vimento e da integração da ino-
vação tecnológica na atividade 
agrícola.
Para o eurodeputado dos Aço-
res eleito pelas listas do Partido 
Socialista “é fundamental ga-
rantir que os produtos da inves-
tigação e eventuais soluções 
tecnológicas possam servir os 

agricultores, através de um in-
tercâmbio eficaz para promo-
ver a transferência de conhe-
cimento e a sua integração nas 
práticas agrícolas”.
Por outro lado, referiu Ricar-
do Serrão Santos, “sabendo-se 
que a inovação tecnológica exi-
ge, muitas vezes, ganhos de es-
cala, e sob pena destes avanços 
apenas servirem as grandes ex-
plorações, tenho defendido me-
didas concretas conducentes a 
proporcionar soluções para a ti-
pologia das explorações carac-
terística das zonas mais remo-
tas. A inovação tecnológica não 
pode estar apenas a serviço das 
grandes explorações”.

A agência de proteção am-
biental dos Estados Unidos 
denunciou que a Volkswa-
gen tinha instalado “softwa-
re” ilegal para reduzir o nível 
de emissões identificadas nos 
testes de homologação dos 
motores a diesel em carros 
por ela comercializados, par-
ticularmente no que se refe-
re às emissões de dióxido de 
carbono e óxido de nitrogé-
nio. A companhia reconheceu 
que esse “software” fraudu-
lento foi instalado em cer-
ca de 11 milhões de veículos 
vendidos em todo o mundo, 
facto que foi altamente lesi-
vo para a credibilidade da in-
dústria automóvel europeia. 
Dados oficiais mostram que 
a opinião pública e os consu-
midores são hoje particular-
mente sensíveis às questões 
ambientais e da qualidade do 

ar, com a Comissão Europeia 
a dizer que anualmente cer-
ca meio milhão de europeus 
morrem prematuramente de-
vido à poluição do ar.
O Parlamento Europeu rea-
giu a esta constatação com 
a aprovação de uma resolu-
ção em 27 de outubro instan-
do a Comissão a ter em con-
ta as revelações em apreço 
e a elaborar novas políticas 
no domínio dos transportes 
sustentáveis.
O “diálogo” entre as institui-
ções europeias conduziu a 
uma posição da Comissão Eu-
ropeia que aponta para a in-
trodução de testes de emis-
sões em condução real e um 
grau total de conformidade 
com as diretivas até 2023. 
Com o objectivo de se perce-
ber como foi possível que esta 
fraude não tenha sido deteta-

da, o Parlamento Europeu de-
cidiu criar uma comissão de 
inquérito que terá, entre ou-
tras obrigações, o mandato 
de formular recomendações 
para o futuro e perceber o que 
aconteceu. Essa comissão de 
inquérito integra 12 elemen-
tos indicados pelo grupo So-
cialista & Democrata, entre 
os quais o eurodeputado Car-
los Zorrinho.
Esta comissão tem ainda um 
duplo objetivo, evitar que 
falta de ética ameace a in-
dústria, os consumidores e 
o ambiente na UE e no mun-
do e abrir horizontes para no-
vas tecnologias no domínio 
da mobilidade, seja através 
de motores a diesel mais efi-
cientes, seja através do de-
senvolvimento da mobilidade 
elétrica com recurso a ener-
gias limpas.
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Destinando-se a permitir ao primeiro-
ministro David Cameron “salvar a face” e 
defender publicamente a permanência do 
Reino Unido na União Europeia

No último Conselho Europeu, que decorreu em Bruxelas a 
18 e 19 de fevereiro, foi obtido um acordo relativo às novas 
condições de permanência do Reino Unido na União Euro-

peia. tal acordo, obtido a muito custo e envolto em grande drama-
tismo, constituirá uma peça-chave na campanha que agora se ini-
cia com vista ao referendo do próximo dia 23 de junho, em que os 
britânicos serão chamados a decidir sobre a sua saída (BREXIt) ou 
continuidade no projeto europeu.

O tema é extraordinariamente sensível, não só porque envolve a 
potencial saída de um Estado-membro da União Europeia (o que 
seria um facto inédito e de consequências imprevisíveis), mas tam-
bém porque certas exigências inicialmente formuladas pelo pri-
meiro-ministro David Cameron colocavam em causa alguns dos 
fundamentos básicos em que assenta a União.

Em todo o caso, o entendimento alcançado no Conselho Europeu – 
embora não isento de riscos – permitiu atenuar alguns dos aspetos 
mais preocupantes. Em especial, importa assinalar que, relativa-
mente à suspensão da atribuição de apoios sociais a imigrantes, o 
Reino Unido não a poderá decretar unilateralmente, como preten-
dia, ficando essa hipótese dependente de uma decisão a tomar, em 
circunstâncias excecionais, pelo conjunto dos Estados-membros 
da União Europeia e em condições que ainda terão de ser discuti-
das no Parlamento Europeu. De resto, várias outras temáticas in-
cluídas no comunicado final do Conselho Europeu têm um caráter 
eminentemente simbólico, destinando-se a permitir ao primeiro-
-ministro David Cameron “salvar a face” e defender publicamente 
a permanência do Reino Unido na União Europeia. Assim, cremos 
que se trata de um acordo que salvaguarda os princípios essen-
ciais da União, indo ao encontro das pretensões britânicas de modo 
a evitar um mal maior, que seria a consumação do BREXIt.

De facto, tal desfecho seria particularmente grave, tanto para a 
União Europeia, como para o próprio Reino Unido, que perderia re-
levância política e económica. Acresce que uma eventual saída 
do Reino Unido da União Europeia constituiria também um risco 
para a unidade desse país, atendendo à vontade firme da Escócia 
(e também da Irlanda do Norte) em continuar a integrar o proje-
to europeu.

Seja como for, o resultado do referendo britânico dependerá sem-
pre menos do que foi acordado agora em Bruxelas do que do valor 
atribuído ao projeto europeu pelos cidadãos do Reino Unido. Disso, 
verdadeiramente, depende a vitória do "sim". Disso depende o fu-
turo da União Europeia.

OPINIÃO 
bRexIT, 
eIs A 
quesTãO 

PEDRO SILVA PEREIRA

socialistas europeus 
apresentam propostas 
contra austeridade  

O Parlamento Europeu acaba 
de concluir que há alternativa 
ao paradigma da austeridade, 
com a aprovação da sua reso-
lução sobre o relatório anual 
de crescimento, documento 
da autoria da socialista Ma-
ria João Rodrigues. Este re-
latório contém as prioridades 
da política económica e social 
da União Europeia, com base 
nos planos anuais de reforma 
e nos orçamentos anuais dos 
Estados-membros, no quadro 
do denominado "semestre eu-
ropeu". A mensagem política 
do Parlamento é clara, num 
momento particularmente 
difícil da história da constru-
ção europeia, há que refor-
çar a coesão interna, através 
do relançamento económico 
que permita redução do de-
semprego e das desigualda-
des sociais. Para Maria João 
Rodrigues, "o Parlamento de-
cidiu que o semestre europeu 
não pode ser mais a máquina 
de imposição de austeridade 
cega que funcionou nos últi-
mos anos". Os eurodeputados 
defendem que é preciso que 
este "semestre" de coordena-

ção das políticas económicas 
e sociais seja norteado pela 
estratégia de crescimento e 
emprego Europa 2020, que 
os anos de crise quase fize-
ram esquecer. também ficou 
consagrada a necessidade do 
policy mix europeu passar a 
falar, não apenas de conso-
lidação orçamental e refor-
mas, mas também do reforço 
do investimento e da procura 
interna. Quanto às reformas 
estruturais, diz o Parlamento 
Europeu, que é preciso orien-
tar os esforços para as que 
visam reforçar o potencial de 
crescimento, como as da edu-
cação e da inovação, melhorar 
a sustentabilidade e cobertu-
ra do sistema de proteção so-
cial e melhorar a administra-
ção pública. Finalmente, no 
que toca a política orçamen-
tal, esta deve pautar-se por 
responsabilidade, mas deve 
estabelecer um novo equi-
líbrio entre a promoção do 
crescimento, o respeito dos 
direitos sociais dos cidadãos 
e a sustentabilidade da dívi-
da. Mas foi na gestão e go-
vernação da zona euro, que o 

Parlamento Europeu foi mais 
longe. Começa por reconhe-
cer que a zona euro tem de se 
assumir como uma entidade 
económica própria, que deve 
avaliar os seus problemas es-
pecíficos e definir soluções 
adequadas internamente. Sa-
lienta que, face ao grande dé-
fice de investimento, é preciso 
repartir o esforço para o col-
matar entre os seus Estados-
-membros, particularmente 
os que dispõem de maior mar-
gem orçamental, esta medi-
da é considerada crucial para 
que países menos competiti-
vos não sejam mais obrigados 
a processos de desvalorização 
interna, em que a recupera-
ção de competitividade se ba-
seia no corte de salários e de 
direitos sociais. A eurodepu-
tada socialista defende que o 
"chamado semestre europeu 
tem de ser democratizado em 
profundidade, sob pena de o 
sentimento de desapropriação 
democrática sentido por mui-
tos cidadãos europeus pos-
sa criar um divórcio insanável 
com o sentimento de pertença 
à União Europeia".
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• Francisco Assis foi nomeado respon-
sável do grupo socialista no Parlamen-
to Europeu pelo acompanhamento de um 
novo relatório da Comissão de transpor-
tes e turismo, na qual o eurodeputado é 
membro suplente, que em conjunto com o 
Conselho Europeu servirá para autorizar a 
Comissão Europeia a encetar negociações 
para o estabelecimento de um acordo de 
transporte aéreo entre a União Europeia e 
o México.

• Maria João Rodrigues participou nas 
jornadas do grupo parlamentar do PS, jun-
tamente com o ministro das Finanças Má-
rio Centeno e o com ministro da Econo-
mia Manuel Caldeira Cabral, numa sessão 
moderada pelo deputado Eurico Brilhante 
Dias. A eurodeputada defendeu que Portu-
gal pode ser o "caso pioneiro que vai pro-
var na Europa que é possível uma real al-
ternativa credível à austeridade e que é 
possível retomar a senda da convergência 
na União".

• Carlos Zorrinho participou na audição 
parlamentar sobre o programa da Comis-
são Europeia 2016 promovida pela Comis-
são de Assuntos Europeus da Assembleia 
da República, que contou com as presen-

ças de deputados nacionais e europeus, 
de Augusto Santos Silva, ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, e do comissário eu-
ropeu responsável pela ajuda humanitá-
ria de gestão de crises. Na sua qualidade 
de membro da Comissão Parlamentar de 
acompanhamento da Agência Europeia 
para a Cooperação dos Reguladores da 
Energia, Carlos Zorrinho integrou a dele-
gação que se deslocou a Ljubljana, Eslové-
nia onde realizou um programa de traba-
lho com aquela agência.

• elisa Ferreira exigiu à Holanda para 
acabar com a sua "política fiscal ativa" 
que favorece a evasão fiscal de multina-
cionais nos países onde operam, e que pre-
judica particularmente Portugal.
A exigência foi feita durante um debate no 
Parlamento Europeu com Jeroen Dijssel-
bloem, ministro das finanças da Holanda e 
presidente do eurogrupo dos ministros das 
finanças do euro que, nessa função, tem 
vindo a exigir a Portugal para adotar medi-
das adicionais de redução do défice orça-
mental para cumprir as regras europeias, 
quando a política fiscal do seu próprio país 
gera perdas de receitas fiscais de empre-
sas portuguesas que facilitariam o cum-
primento dessas mesmas regras. 

• Em março o Parlamento Europeu de-
baterá dois relatórios da Comissão das 
Pescas dos quais Ricardo serrão san-
tos é relator-sombra. Um sobre regras 
comuns tendo em vista a aplicação da 
dimensão externa da Política Comum 
de Pescas, incluindo os acordos de pes-
ca, que poderá ter implicações na for-
ma como a União Europeia se relaciona 
com os países com que firma parcerias 
de pesca. O outro relatório refere-se aos 
aspetos relativos à pesca no quadro do 
acordo internacional sobre a biodiversi-
dade marinha nas zonas fora da juris-
dição nacional, Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar e, entre 
outras medidas, defende o desenvolvi-
mento de instrumentos consistentes 
para o acesso aos benefícios resultantes 
da exploração de recursos genéticos.

• Ana gomes participou na primeira dis-
cussão da Comissão de Assuntos Exter-
nos sobre o Projeto de Relatório sobre a 
"UE num ambiente global em mutação – 
um mundo mais ligado, mais contestado 
e mais complexo". A eurodeputada socia-
lista é a relatora-sombra deste relatório 
parlamentar em nome dos Socialistas & 
Democratas.

• Pedro silva Pereira, membro da Co-
missão do Comércio Internacional, apre-
sentou várias alterações ao projeto de 
parecer do Parlamento Europeu sobre a 
coerência das políticas em prol do desen-
volvimento. O eurodeputado relembrou 
que o comércio é um importante meio de 
implementação dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) e apelou a 
um maior alinhamento da política de co-
mércio e investimento da União Europeia 
com os ODS. Pedro Silva Pereira insistiu, 
ainda, na inclusão de capítulos fortes em 
matéria de desenvolvimento sustentá-
vel nos acordos comerciais, com garan-
tias de efetiva implementação, na partici-
pação das organizações da sociedade civil 
na monitorização dos acordos, bem como 
numa avaliação dos impactos dos novos 
acordos comerciais da UE nos países em 
desenvolvimento.

• Liliana Rodrigues reuniu-se com re-
presentantes da EMMA - European Maga-
zine Media Association. A relevância e o 
impacto da estratégia do mercado único 
digital, da revisão da diretiva sobre os ser-
viços de comunicação social audiovisual e 
a reforma ao nível do copyright foram al-
guns dos assuntos tratados.

b R E V E s

ENtREVIStA 
FRAnCIsCO AssIs  

“Os estados-
membros têm 

de pôr de parte 
as suas agendas 

políticas internas e 
os seus egoísmos 

circunstanciais”

Como avalia a resposta da 
ue à crise dos refugiados?
A resposta da UE tem sido mui-
to insuficiente. Basta ter em 
atenção que dos 16 mil refugia-
dos do último plano de relocali-
zação destinado a aliviar a Gré-
cia, a Itália e a Hungria, apenas 
foi possível reinstalar cerca de 
1000. Ora, só em 2015 entra-
ram na Europa mais de um mi-
lhão de pessoas fugidas à guer-
ra e à perseguição. O fracasso, 
saliente-se, não pode ser impu-
tado à CE, cujo presidente se 
tem batido com firmeza e até 
com ousadia por uma respos-
ta comum e solidária. Por ou-
tro lado, também não é correto 
afirmar-se que a Europa ficou 
de braços cruzados. Afinal, em 

2014 a UE decidiu positivamen-
te sobre 207 mil pedidos de asi-
lo e a agência Frontex foi res-
ponsável por um em cada três 
salvamentos no Mediterrâneo.

A ue está em condições de 
acolher todas estas pessoas?
Nenhum país ou conjunto de paí-
ses pode presumir estar prepa-
rado para um fenómeno desta 
dimensão. Dito isto, se a Euro-
pa, onde vivem 500 milhões de 
pessoas e que é, apesar de al-
guns retrocessos, a região mais 
próspera e desenvolvida do mun-
do, não pode valer a estes seres 
humanos, então quem o poderá 
fazer? Que dirão os turcos, os li-
baneses e os jordanos? No seu 
conjunto, estes três países aco-

lhem mais de 4 milhões de sí-
rios. Qualquer resposta à ques-
tão colocada terá de levar em 
conta três pontos essenciais. Em 
primeiro, o direito de asilo é um 
direito consagrado nos tratados 
internacionais que a UE ratificou. 
Em segundo, não há nenhum es-
tudo que permita associar uma 
vaga repentina de imigrantes ao 
aumento do desemprego: pelo 
contrário, o que sabemos é que 
tais vagas de trabalhadores es-
trangeiros têm coincidido com 
períodos de prosperidade econó-
mica. Em terceiro, o declínio de-
mográfico da Europa é uma rea-
lidade inegável que, mais tarde 
ou mais cedo, colocará em cau-
sa a viabilidade do nosso mode-
lo social.

que medidas entrevê capa-
zes de fazer face a esta cri-
se de forma responsável e 
solidária?
É urgente uma flexibilização 
das normas que determinam 
qual o Estado responsável pelo 
requerimento e corresponden-
te processo de asilo, de modo 
a aliviar o fardo dos países das 
fronteiras externas. Os regu-
lamentos de Dublin estão ob-
soletos. É necessário um novo 
regulamento, mais justo e equi-
tativo, bem como um corpo eu-
ropeu comum de patrulhamen-
to das fronteiras externas. Por 
outro lado, é evidente que qual-
quer estratégia realista tem 
de passar também pelo com-
bate às causas do êxodo, isto 

é, tem de passar pela ajuda ao 
desenvolvimento dos países de 
origem, e, no caso da Síria, por 
uma solução que ponha fim à 
guerra civil. Não obstante, há 
que ter a consciência de que 
esse desenvolvimento levará 
décadas. Ora, nós estamos con-
frontados com uma emergên-
cia humanitária sem preceden-
tes desde a II Guerra Mundial. 
Os vários Estados-membros 
têm de pôr de parte as suas 
agendas políticas internas e 
os seus egoísmos circunstan-
ciais. teremos forçosamente 
de evoluir para um programa 
de reinstalação na Europa de 
várias centenas de milhares de 
pessoas por ano, como defende 
António Guterres.
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