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Estes soldados da morte e do 
obscurantismo odeiam tudo aquilo que a 
Europa tem de melhor e que levou muito 
tempo a consolidar

No momento em que escrevo, uma enorme comoção perpas-
sa por toda a Europa devido aos atentados ocorridos em 
Bruxelas. Infelizmente, há muito que se temia um aconte-

cimento trágico desta natureza na cidade que simboliza o projecto 
e o espírito europeus. O terrorismo raramente se equivoca na es-
colha dos seus alvos. Há uns anos, Nova Iorque, há poucos meses, 
Paris, agora Bruxelas. Cidades que, pelo que representam, se exce-
dem largamente a si próprias.

Desta vez o objectivo não poderia ser mais claro – atemorizar os 
europeus e atacar o grande projecto político supranacional e de-
mocrático que a União Europeia consubstancia. Estes soldados da 
morte e do obscurantismo odeiam tudo aquilo que a Europa tem de 
melhor e que levou muito tempo a consolidar: o espírito liberal, a 
convivência democrática, a abertura em relação ao outro.

Por isso mesmo não podemos vacilar na resposta. Nestas horas 
sombrias, a União Europeia tem o dever de reafirmar perante o 
mundo o seu compromisso com os valores que a originaram e que 
permanecem como a sua razão de ser. Essa reafirmação implica a 
adopção das iniciativas políticas de âmbito securitário, diplomático 
e militar que se venham a revelar imprescindíveis. Não nos iluda-
mos: os próximos tempos não vão ser nada fáceis.
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Sem os seus elementos de estabilização 
como a protecção europeia dos depósitos 
até 100 mil euros, União Bancária está em 
risco

A União Bancária constitui o projecto mais coerente que a zona 
euro pensou em resposta à crise financeira de 2008, mas o fac-
to de permanecer incompleto põe a sua sobrevivência em risco.

Este é um projecto de grande envergadura destinado a quebrar a li-
gação entre Estados e sistemas financeiros, de modo a impedir que 
eventuais dificuldades de uns afectem os outros. 
Os países do euro aceitaram transferir para o nível europeu a respon-
sabilidade tanto da supervisão bancária - com a criação de um Meca-
nismo Único de Supervisão, (SSM) desde Novembro de 2014 - como 
da resolução dos bancos falidos ou em risco de falir - a cargo de um 
Mecanismo Único de Resolução (SRM), que arrancou a 1 de Janeiro 
passado.
Concebido em 2012, o projecto original da União Bancária previa ain-
da que as actuais garantias nacionais de depósitos bancários até 100 
mil euros também passassem a ser assumidas ao nível europeu, de 
modo a assegurar a mesma protecção em todos os países do euro. E 
previa, ainda, a criação de uma rede de segurança financeira (backs-
top) para o Fundo Único de Resolução (SRF) - que será progressiva-
mente alimentado pelos Estados até se tornar comum em 2024 -, e 
de uma linha de crédito para lhe permitir dispor dos meios financeiros 
necessários durante a fase de transição até o SRF estar totalmente 
capitalizado e mutualizado.
Ao contrário do previsto, os Governos europeus decidiram em Dezem-
bro passado que cada país ficará responsável por assegurar a linha de 
crédito para a sua parte do SRF durante a fase de transição, enquanto 
que a rede de segurança financeira está por concretizar.
A protecção dos depósitos, essencial para dar estabilidade ao siste-
ma, também não avança. Na mesa está uma proposta da Comissão 
Europeia para a criação de um sistema de seguro de depósitos até 
100 mil euros (EDIS) que se tornará plenamente europeu também 
em 2024. 
Apesar de esta proposta ser menos ambiciosa do que a garantia co-
mum de depósitos, as negociações tanto no Conselho de Ministros 
como no Parlamento Europeu - onde represento o Grupo Socialista - 
marcam passo porque a Alemanha quer agora condicionar a criação 
do EDIS à redução da exposição dos bancos à dívida soberana (dos 
Estados). Ou seja, a Alemanha levanta agora uma perigosa condição 
como contrapartida para o que foi acordado em 2012. Não é aceitável 
alterar as regras a meio do jogo.
A concretização dos elementos de estabilização da União Bancária - 
protecção dos depósitos, backstop e linha de crédito europeia para o 
SRF - é absolutamente indispensável para a estabilidade da moeda 
única e do sistema financeiro europeu. 
Sem eles, corremos sérios riscos de desmontar o que já foi construí-
do. Numa arquitectura incompleta, os pilares existentes transfor-
mam-se em perigosos factores de desestabilização. É esse o momen-
to que estamos a viver. E é isso que temos, a todo o custo, de evitar.
Artigo escrito ao abrigo do antigo acordo ortográfico

OPINIÃO 
unIãO bAncáRIA 
TeM De seR 
cOMpLeTADA 
pARA nãO RuIR  
ELISA FERREIRA

Madeira: Liliana 
Rodrigues 

organiza debate 
com a Ryanair  

carlos Zorrinho contribui para 
derrubar barreiras digitais

AnTónIO cOsTA eM bRuxeLAs 
cOM euRODepuTADOs 
sOcIALIsTAs
António Costa reuniu-se em Bruxelas com os 
eurodeputados socialistas portugueses, num 
encontro que serviu para discutir, entre ou-
tros, temas relacionados com projectos, fun-
dos comunitários e o desenvolvimento do país. 

Num momento em que na União 
Europeia se trava uma for-
te luta política para impedir o 
aprofundamento das barreiras 
físicas, políticas, sociais e eco-
nómicas que enfraquecem o 
seu projeto de paz e prosperida-
de, Carlos Zorrinho, membro da 
Comissão de Indústria, Investi-
gação e Energia (ItRE) do Par-
lamento Europeu, tem contri-
buído em nome dos socialistas 
portugueses, para que no pla-
no do digital, algumas das bar-
reiras que impedem o desenvol-
vimento duma agenda europeia 
sejam derrubadas.
Como relator do Programa 

ISA2 - Soluções de Interope-
rabilidade para as Administra-
ções Públicas, as Empresas e 
os Cidadãos, o eurodeputado 
socialista contribuiu para o de-
senvolvimento do conceito de 
plataforma comum, base de 
uma futura identidade digital 
europeia na relação entre o Es-
tado e os cidadãos. Carlos Zor-
rinho participou na formulação 
da posição do grupo dos So-
cialistas & Democratas em re-
lação à União Digital e propôs 
dezenas de emendas para pro-
mover a acessibilidade e a inclu-
são do maior número possível 
de cidadãos europeus na socie-

dade digital.      
Com o ISA2 já em vigor, Car-
los Zorrinho foi designado rela-
tor da comissão ItRE para o re-
gulamento que "visa assegurar 
a portabilidade transfronteiras 
dos serviços de conteúdos em 
linha no mercado interno". Para 
o eurodeputado socialista "der-
rubar barreiras digitais só faz 
sentido se se evitar a canibaliza-
ção do mercado pelos grandes 
operadores e se assegurar uma 
dinâmica de inclusão e de cria-
ção de novas oportunidades de 
negócio e de emprego. Fazer os 
nossos valores no mundo digital 
é um grande desafio", afirmou.

Liliana Rodrigues, em parceria 
com a companhia aérea Rya-
nair, organizou no Parlamen-
to Europeu um debate com o 
objetivo de discutir o impac-
to dos transportes aéreos no 
desenvolvimento regional, 
ao nível económico e da dis-
tribuição de bens e serviços, 
competitividade e investiga-
ção e ainda de avaliar a pos-
sibilidade de a transportadora 
abrir uma rota para a Região 
Autónoma da Madeira.
"A insularidade e ultraperi-
feria da Região Autónoma da 
Madeira condicionam e tor-
nam a economia dependente 
das ligações com o exterior, 
fazendo do transporte aéreo 
um elemento determinante 

do desenvolvimento da região. 
Desde o início do meu man-
dato no Parlamento Europeu, 
vários foram os pedidos dos 
cidadãos da região, para um 
reforço das ligações entre a 
Madeira e a plataforma conti-
nental e europeia. O aeroporto 
da Madeira tem as condições 
para se tornar um motor de 
desenvolvimento para Portu-
gal, para servir de ponte com 
as regiões ultraperiféricas es-
panholas e mesmo para esta-
belecer novas rotas com Áfri-
ca", afirmou a eurodeputada 
socialista.
David O'Brian, diretor comer-
cial da Ryanair, identificou 
três problemas: os monopó-
lios nos aeroportos, as taxas 

aeroportuárias e o excesso 
de greves no setor. "Nos pró-
ximos 10 anos a Ryanair vai 
crescer em 80 milhões de pas-
sageiros. vamos levá-los para 
onde não nos arranjarem obs-
táculos", anunciou. 
Para além de David O'Brian, 
participaram: Sergi Calero, 
vice-presidente do município 
de El Prat de Llobregat (Bar-
celona); Gavin Eccles, em re-
presentação da secretária de 
Estado; Roberto Santa Clara, 
da Associação Promoção da 
Madeira; Paulo Cafôfo, pre-
sidente da Câmara Municipal 
do Funchal; Francisco Pita, da 
ANA, entre outros represen-
tantes da Universidade da Ma-
deira e de unidades hoteleiras.
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Esta solução pode contribuir para combater 
o negócio de tráfico humano, mas levanta 
sérias dúvidas

O acordo com a turquia para responder à crise de refugiados 
é uma solução frágil, controversa e difícil de pôr em prática. 
Se houvesse vontade política por parte do Conselho, seria 

possível encontrar uma solução europeia para a crise de refugia-
dos, em vez de se adiar a resolução do problema. A Europa deve de-
senvolver uma fronteira externa comum, que garanta a segurança 
e respeite os direitos humanos. A UE tem os recursos financeiros, 
a tecnologia e pessoas dispostas a fazer com que isso aconteça. 
A questão é sempre a mesma - qual é a razão que impede a UE de 
avançar? Na última Cimeira, os Estados-membros decidiram um 
plano para realocar para a turquia todos os que passam de manei-
ra ilegal para a Grécia. Esta solução pode contribuir para comba-
ter o negócio de tráfico humano, mas levanta sérias dúvidas, não 
só porque a turquia não é considerada um país seguro nos termos 
da Convenção de Genebra, mas pelo preço a pagar se lhe forem 
atribuídas as "chaves" da Europa. A turquia é um parceiro impor-
tante, mas um país em deriva autoritária. No entanto, uma vez que 
nenhum país de trânsito na UE está disposto a receber requeren-
tes de asilo, o Conselho está, de algum modo, a fazer o outsour-
cing do problema. A principal prioridade deve ser a de consolidar o 
cessar-fogo na Síria, fortalecer o processo de paz e contribuir para 
a criação de zonas seguras onde a reconstrução possa começar e 
as pessoas possam regressar, o mesmo deverá ser feito noutros 
países terceiros. Mas, enquanto isso não for possível, precisamos 
de uma verdadeira política europeia para o controlo de fronteiras 
e asilo, e todos os países que desejem participar no espaço Schen-
gen devem dar o seu contributo. Esta solução europeia deve ba-
sear-se em três pilares:
• Fora da Europa: fortalecimento da ajuda aos países de origem 

e de trânsito, garantindo melhores condições humanitárias em 
campos de refugiados. Realocação direta de refugiados, através 
de "corredores" seguros e legais, com base em quotas acordadas 
entre os Estados-membros. 

• A criação de uma fronteira externa comum: não um muro de ara-
me farpado, mas um conjunto de infra-estruturas avançadas e 
preparadas para a prestação de serviços públicos essenciais, in-
cluindo o registo, identificação e apoio para a realocação direta. 

• Dentro da Europa: receção eficiente dos requerentes de asilo. 
Capacidade reforçada das autoridades de asilo. Formação e inte-
gração socioeconómica das pessoas autorizadas a permanecer, 
garantindo a aplicação de normas sociais europeias.

tudo isso custa dinheiro, mas será aplicado numa política europeia, 
tendo como objetivo garantir um futuro coletivo de prosperidade 
na Europa. O orçamento da UE pode, e deve, ser reforçado duran-
te a próxima revisão para que, finalmente, sejam criadas as con-
dições para criar uma verdadeira política europeia de fronteiras e 
asilo que tem faltado desde o lançamento de Schengen.

OPINIÃO 
RefugIADOs 
e fROnTeIRA 
euROpeIA 

MARIA JOÃO RODRIGUES

O acordo ue-Turquia 
para a crise dos 
refugiados  

Pela sua posição geoestraté-
gica e pelas relações históri-
cas tidas com a UE, a turquia 
é uma peça verdadeiramen-
te indispensável na resposta 
europeia à crise dos refugia-
dos. A agenda turco europeia 
aprovada em novembro ia no 
sentido certo, prevendo um 
incremento da cooperação e 
uma significativa ajuda finan-
ceira à turquia com vista a 
melhorar as condições huma-
nitárias dos 3 milhões de pes-
soas aí refugiadas, na esma-
gadora maioria sírios fugidos 
à guerra civil. O resultado da 
cimeira ocorrida a 8 de março 
(e confirmado na cimeira de 
18 de março), porém, só pode 
merecer o repúdio dos Socia-
listas & Democratas. Em vez 
de promover a partilha de 
responsabilidades, promove 
a desresponsabilização da UE 
através de uma subcontrata-
ção do direito de asilo à tur-
quia. Apesar do anunciado e 
meritório objetivo de selar as 
rotas usadas pelos passado-

res de refugiados e migran-
tes, desmantelando o seu 
modelo económico, as pro-
postas decorrentes configu-
ram uma cedência aos egoís-
mos nacionais e uma vitória 
do modelo da "Europa forta-
leza" em prejuízo de uma Eu-
ropa solidária e humanista. 
No cerne do plano está a in-
tenção de devolver à turquia 
todos aqueles que cheguem à 
Grécia em situação irregular, 
sem distinguir entre refugia-
dos e migrantes económicos. 
Posteriormente, para cada sí-
rio assim devolvido à turquia, 
proceder-se-á à reinstalação 
num Estado-membro da UE 
de um outro sírio já instala-
do na turquia. No plano legal, 
estas medidas parecem des-
respeitar o direito internacio-
nal que protege os refugiados 
e consagra o direito de asilo, 
nomeadamente a Convenção 
de Genebra de 1951. Por ou-
tro lado, numa altura em que 
se assiste a uma deriva au-
toritária na turquia, com a 

nacionalização ou encerra-
mento de meios de comunica-
ção adversos ao regime, é in-
compreensível que a UE use 
como moeda de troca a libe-
ralização, em tempo recor-
de, do regime de vistos para 
cidadãos turcos que quei-
ram viajar para a UE, e, pior, 
a reabertura das negociações 
do processo de adesão à UE, 
quando é notório o incumpri-
mento por parte da turquia, a 
vários níveis, dos critérios de 
Copenhaga que regem os pro-
cessos de adesão. Cabe ain-
da colocar, entre outras, as 
seguintes perguntas: o que 
acontecerá aos milhares de 
refugiados que já se encon-
tram na Grécia? Uma vez que 
o sistema do "um fora, um 
dentro" só se aplica aos sí-
rios, que acontecerá a todos 
os outros migrantes devolvi-
dos à turquia? O que leva os 
líderes europeus a crer que os 
migrantes não irão escolher 
outras rotas, como a Itália ou 
mesmo a Espanha?
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^ francisco Assis foi designado como re-
presentante do grupo dos Socialistas & De-
mocratas no Parlamento Europeu na visita 
oficial da Comissão de Assuntos Externos à 
Argentina e à Colômbia, no final de março. 
Esta será a primeira visita oficial do Parla-
mento Europeu à Argentina após a eleição do 
Presidente Maurício Macri. O eurodeputado 
socialista espera poder encontrar-se com o 
novo Presidente argentino para transmitir o 
empenho do PE em que o Acordo de Associa-
ção entre a UE e o Mercosul se concretize. A 
visita à Colômbia vai realizar-se no contexto 
do processo de paz entre o Estado colombia-
no e as FARC.

^ Maria João Rodrigues participou na de-
legação do Grupo S&D que se deslocou a Lon-
dres para um conjunto de reuniões com as 
autoridades britânicas e com os líderes do  La-
bour Party, para abordar a questão do refe-
rendo britânico sobre a permanência do Rei-
no Unido na UE. Os socialistas defendem que 
"o Reino Unido e a UE são mais fortes juntos 
do que separados”, e lembraram que na sua 
função de colegislador, o Parlamento terá um 
papel crucial no sucesso de qualquer inicia-
tiva para as reformas da UE que resultaram 
do processo de negociação. Recorde-se que 
David Cameron, primeiro-ministro britânico, 

marcou para 23 de junho o referendo sobre a 
permanência na União Europeia.

^ As incoerências nas orientações da Comis-
são Europeia para ultrapassar a estagnação 
económica foram evidenciadas por carlos 
Zorrinho numa reunião da Comissão ItRE 
com o comissário Jyrki Katainen."Muitos dos 
ajustamentos macroeconómicos propostos 
pela Comissão enfraquecem em vez de refor-
çarem o potencial das economias dos Esta-
dos-membros", afirmou igualmente o eurode-
putado socialista que na mesma reunião, mas 
noutro ponto da ordem de trabalhos, apelou à 
CE para a definição de um "roadmap" de incen-
tivos e disponibilidade de instrumentos finan-
ceiros como fundamentais para o sucesso do 
Pacote da Economia Circular.

^ No âmbito de uma delegação da Comissão 
de Desenvolvimento Regional, elisa ferreira 
continua a bater-se para que as multinacionais 
paguem a sua justa parte dos impostos sobre 
os lucros nos países onde os realizam, para 
que não sejam apenas as PME e os cidadãos a 
suportar os orçamentos dos Estados. Durante 
uma audição no Parlamento Europeu a euro-
deputada socialista criticou nomeadamente a 
Apple e a Google pelo facto de explorarem as 
diferenças das leis nacionais em matéria fis-

cal, laboral, ambiental ou de proteção da saú-
de para fugirem às suas responsabilidades.

^ Ricardo serrão santos organizou um 
encontro que juntou o ministro da Agricultu-
ra, Capoulas Santos, o secretário Regional da 
Agricultura e Ambiente dos Açores, Luís Nuno 
Neto viveiros, o presidente da Confederação 
dos Agricultores de Portugal, João Macha-
do, e o presidente da Federação Agrícola dos 
Açores, Jorge Rita, para discutir e encontrar 
medidas para ultrapassar a crise que afeta o 
setor leiteiro e agrícola, não só da região au-
tónoma dos Açores como também no resto do 
país. Este encontro aconteceu em Bruxelas à 
margem do Conselho Europeu dos ministros 
da Agricultura.

^ No debate da Comissão Parlamentar para 
as Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos do 
Parlamento Europeu sobre a proposta de di-
retiva relativa à luta contra o terrorismo, Ana 
gomes alertou para a importância de a União 
Europeia e Estados-membros investirem na 
partilha de informação e em programas con-
cretos de prevenção contra a radicalização, 
bem como em colaborarem e reforçarem a 
investigação de fontes de financiamento de 
atividades terroristas. O texto da diretiva pro-
posto pela Comissão Europeia será revisto e 

negociado pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho da UE.

^ pedro silva pereira apresentou no Par-
lamento Europeu o parecer, de que é relator, 
sobre a revisão intercalar do Quadro Financei-
ro Plurianual da União Europeia 2014-2020, 
prevista para ocorrer até ao final deste ano. 
Está em causa a dimensão, a distribuição e o 
modo de aplicação dos fundos comunitários 
para os próximos anos. É preciso assegurar os 
recursos financeiros necessários para que a 
UE consiga fazer face a todos os desafios que 
atualmente enfrenta (refugiados, terrorismo, 
desemprego jovem, etc.). Pretende-se ainda 
um maior envolvimento do Parlamento Euro-
peu nesta matéria, bem como o alinhamento 
dos quadros financeiros futuros com os ciclos 
eleitorais da UE, a fim de a tornar o processo 
mais democrático.

^ Liliana Rodrigues deslocou-se numa vi-
sita de trabalho a Martinica, onde participou 
na avaliação da implementação e concreti-
zação do Programa Operacional 2007-2013 
e também das principais metas para o perío-
do 2014-2020, atendendo aos potenciais das 
regiões ultraperiféricas. Esta delegação visi-
tou vários dos projetos financiados por fundos 
europeus.

b r E v E s

ENtREvIStA 
peDRO sILvA peReIRA  

“em caso de 
comprovada violação 
destes princípios, um 
estado-membro pode 
mesmo ver suspenso 

o seu direito de voto 
no conselho”

há suspeitas de violações 
ao estado de Direito por par-
te de vários estados-mem-
bros da união europeia. 
como avalia a situação?
Felizmente, trata-se da exce-
ção e não da regra. Mas, de fac-
to, há cada vez mais casos que 
suscitam uma enorme preocu-
pação, devendo ser objeto de 
um escrutínio atento e rigo-
roso. O exemplo mais recente 
é o da Polónia, onde foram in-
troduzidas várias alterações à 
composição e ao modo de fun-
cionamento do tribunal Cons-
titucional que podem pôr em 
causa a independência deste 
órgão jurisdicional. O Conselho 
da Europa já se pronunciou cri-

ticamente sobre o caso, atra-
vés da sua Comissão de veneza. 
Ao nível da UE, a Comissão Eu-
ropeia também já desencadeou 
um processo de averiguações, 
sendo a primeira vez que se fez 
uso de um mecanismo instituí-
do em 2014 com vista ao con-
trolo do respeito pelas institui-
ções e regras fundamentais do 
Estado de Direito no interior da 
União. Agora há que aguardar 
pela avaliação final da Comis-
são Europeia.

se necessário, a união eu-
ropeia dispõe dos instru-
mentos adequados para 
atuar neste tipo de casos?
O tratado da União Europeia pre-

vê, no seu artigo 7.º, um meca-
nismo de aplicação de sanções 
políticas aos Estados-membros 
que infrinjam os valores funda-
mentais em que a União se ba-
seia, como o princípio democrá-
tico ou do respeito pelo Direito. 
Em caso de comprovada viola-
ção destes princípios, um Es-
tado-membro pode mesmo ver 
suspenso o seu direito de voto 
no Conselho. O problema é que 
estas sanções, para serem apli-
cadas, carecem de uma deci-
são por unanimidade (excluindo 
o Estado infrator), o que até ao 
momento nunca aconteceu.
Daí que sejam necessários ou-
tros instrumentos, sobretu-
do de tipo preventivo e menos 

dependentes de negociações 
políticas. Neste âmbito, deve 
salientar-se o mecanismo ins-
tituído pela Comissão Euro-
peia, que referi anteriormente. 
trata-se de um procedimento 
institucional de alerta preco-
ce e de diálogo, em três fases, 
com vista à correção atempada 
e eficaz de qualquer desvio ao 
Estado de Direito por parte de 
um Estado-membro.
O Parlamento Europeu, pela 
sua parte, também está neste 
momento a discutir novas ini-
ciativas para assegurar o cabal 
respeito pelas instituições de-
mocráticas, o Estado de Direito 
e os direitos fundamentais na 
União Europeia.

que iniciativas são essas?
O tema ainda está em discus-
são, no âmbito de um parecer 
em que eu sou relator-som-
bra. O objetivo é encontrar 
formas de permitir um con-
trolo sistemático e um debate 
frequente, ao nível europeu, 
sobre o respeito pela demo-
cracia e os direitos fundamen-
tais nos vários Estados-mem-
bros. Só assim será possível 
assegurar a permanência de 
uma cultura de adesão aos va-
lores democráticos em toda a 
União. Cultura essa que sem-
pre esteve no âmago do proje-
to europeu, enquanto espaço 
comum de valores e liberda-
des fundamentais.
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