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NOTA 
 
Conteúdo: 

O Tratado Constitucional alterou substancialmente as disposições relativas às políticas estruturais e de 
coesão. Na presente nota, cinco domínios são objecto de uma análise mais aprofundada: a agricultura, a 
cultura, o desenvolvimento regional, a pesca e os transportes e turismo. Após o fracasso dos referendos 
sobre o Tratado Constitucional em França e nos Países Baixos, a Europa atravessa, uma vez mais, um 
período de inquietações, de angústias e de interrogações. Neste contexto, foram lançadas diversas 
iniciativas a nível institucional tendentes a redinamizar o projecto sobre “O Futuro da Europa”. O Plano 
D, proposto pela Comissão Europeia, tem por objectivo injectar mais democracia na União Europeia, 
estimular um amplo debate público e permitir a realização de um novo consenso sobre o futuro rumo da 
União Europeia. Por seu lado, o Parlamento Europeu aprovou o  relatório “Período de reflexão: estrutura, 
temas e contexto para uma avaliação do debate sobre a União Europeia”. Os deputados europeus 
quiseram deste modo assegurar que o novo debate conduza a resultados tangíveis e pediram o 
prolongamento do período de reflexão. Uma das propostas concretas deste relatório, sobre a realização de 
um fórum interparlamentar na Primavera de 2006, materializou-se em 8 de Maio último. O objectivo dos 
parlamentares, tanto nacionais como europeus, era apresentar recomendações detalhadas ao Conselho 
Europeu. Em 10 de Maio de 2006, a Comissão adoptou duas comunicações: uma intitulada “Uma agenda 
para os cidadãos por uma Europa de resultados”, na qual reitera, nomeadamente, a sua ambição de uma 
“Europa de resultados”, que responda de forma concreta às expectativas e exigências dos cidadãos; a 
outra intitulada “O período de reflexão e o Plano D”, na qual tira as primeiras conclusões das 
experiências feitas desde o lançamento da reflexão, em Junho de 2005, e a apresentação do “Plano D”, 
em Outubro de 2005. No seu último projecto de resolução sobre as próximas fases do período de reflexão, 
a Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu solicita, entre outras coisas, que o 
Conselho Europeu convide a França e os Países Baixos e estudarem a via para retomar o processo 
referendário. 
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Introdução 
 
A Europa atravessa, uma vez mais, um período de inquietações, angústias e interrogações. É 
verdade que o contexto justifica e explica este estado de coisas: conjuntura económica 
desfavorável, perda de competitividade em relação às outras grandes economias mundiais, 
inquietações ligadas à imigração, ao alargamento e aos problemas sociais, e divisão profunda em 
matéria de política externa e de defesa. O Tratado Constitucional veio, assim, juntar-se a esta 
lista heterogénea de preocupações económicas, políticas e sociais. O seu nascimento introduziu 
uma mudança profunda na construção europeia. 
 
Desde logo, uma mudança de método, com o recurso, pela primeira vez, a uma elaboração 
aberta e democrática, através da Convenção sobre o Futuro da Europa; e mudança de alcance, 
pela ratificação referendária num número pouco habitual de países, com todos os riscos que lhe 
estão associados. 
 
Depois, mudança de natureza, pela substituição dos tratados existentes por uma Constituição. 
 
E, por último, mudança de conteúdo, pelo reforço da eficácia de todas as instituições europeias 
e, o que é mais importante, por um progresso democrático sem precedentes. 
 
Todas estas mudanças testemunham até que ponto o Tratado Constitucional reflecte um longo 
processo de aprendizagem e é muito mais do que uma mera “recauchutagem” dos tratados 
anteriores. O texto final suscitou reacções divergentes, mas os seus principais actores 
convergem ao reconhecer que resultou de uma reforma pragmáticas das instituições existentes e 
que foi feito um esforço considerável de racionalização e simplificação. 
 
Não se pode negar que o Tratado Constitucional continua a ser um projecto híbrido, porque é 
fruto de um compromisso entre visões opostas do objectivo da construção europeia. Insere-se, 
pois, na continuidade das realizações de meio século de história da União Europeia. De qualquer 
forma, e nomeadamente em caso de dificuldades na ratificação, o texto constitucional servirá 
para uma reflexão com vista a futuros progressos. 
 
Um ano depois do fracasso dos referendos francês e neerlandês, estamos em tempo de balanço. 
 
Esta nota propõe-se, portanto, examinar, numa primeira parte, o impacto do Tratado 
Constitucional nas políticas estruturais e de coesão, nomeadamente nos cinco domínios 
seguintes: agricultura, cultura, desenvolvimento regional, pesca e transportes e turismo. Em 
seguida, passará em revista os últimos acontecimentos ao nível institucional após o referendo. 
 
No Anexo III figura um quadro que mostra a situação dos processos de ratificação em curso. 
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I. O impacto do Tratado Constitucional nas políticas estruturais e de coesão 
 
1.1. Agricultura 
 
A) Alterações no conteúdo da política 
 
No plano do conteúdo, é forçoso constatar que o capítulo agrícola dos tratados foi pouco 
alterado pelo Tratado Constitucional, devido à complexidade da matéria e à falta de tempo que 
afectou a fase final dos trabalhos da Convenção, assim como à ausência de mandato 
convencional específico. 
 
Assim, o capítulo agrícola, cuja formulação data de 1957, está hoje obsoleto e não integra uma 
grande parte dos elementos da nova PAC já em vigor: entre outros, a actual prioridade do 
objectivo de estabilidade do rendimento sobre qualquer outro, a importância do 
desenvolvimento rural (segundo pilar da PAC, que não figura sequer nos textos jurídicos), os 
mecanismos e princípios já em vigor na política dos mercados (dissociação generalizada das 
ajudas, eco-condicionalidade, modulação, disciplina financeira, flexibilidade da gestão, etc.), o 
reconhecimento do carácter multifuncional da agricultura, as novas exigências da sociedade em 
relação à agricultura (em termos, nomeadamente, de saúde pública e de protecção dos 
consumidores, de preservação do ambiente e da biodiversidade, da defesa do bem-estar dos 
animais, da qualidade da alimentação, etc.), a necessária compatibilidade da PAC com o 
multilateralismo (OMC) e os acordos preferenciais (MERCOSUL, ACP, EUROMED, etc.). 
 
É certo que, como mostra a história, a PAC evoluiu e mudou consideravelmente desde o Tratado 
de Roma, sem que se tenha alterado o seu quadro de referência em direito primário. No entanto, 
se bem que este divórcio entre a realidade e as bases jurídicas não tenha tido efeitos concretos 
no passado, não deixa de ser verdade que, mais cedo ou mais tarde, será necessário estabelecer 
uma correspondência e sujeitar, de uma vez por todas, o texto do capítulo agrícola do Tratado a 
uma revisão profunda. 
 
B) Alterações em termos de competência e de procedimento 
 
Ocorreram duas alterações formais: 
 

- a agricultura deixa de ser uma competência exclusiva da União Europeia para passar a 
ser uma competência partilhada com os Estados-Membros, o que provoca um certo 
número de efeitos em termos de cooperações reforçadas mas, sobretudo, de um maior 
respeito do princípio da subsidiariedade no âmbito da futura PAC. Daqui resulta um 
reposicionamento efectivo da PAC na arquitectura institucional; 
- a principal alteração refere-se, porém, ao processo de decisão. Pela primeira vez, é 
inscrita na PAC a co-decisão, mas de forma parcial1 (leis e leis-quadro) e com algumas 
zonas de sombra que importa explicitar do ponto de vista do seu conteúdo. Não há 
dúvida de que, após a introdução da co-decisão na PAC, o Parlamento Europeu viu as 
suas competências reforçadas. No entanto, importa sublinhar que, segundo uma 
interpretação literal do texto, o PE perde, ao mesmo tempo, o poder consultivo que 

                                                           
1 O nº 3 do artigo III-231º especifica os domínios que estão excluídos do processo de co-decisão: O Conselho, sob 

proposta da Comissão, adopta regulamentos europeus ou decisões europeias relativos à fixação dos preços, dos 
direitos niveladores, das ajudas e das limitações quantitativas, bem como à fixação e à repartição das 
possibilidades de pesca. 

 3 PE 369.037 



 

anteriormente lhe pertencia no caso de regulamentos e decisões europeias sobre matérias 
tão importantes para uma política agrícola como a fixação dos preços, as ajudas e as 
medidas de controlo da oferta. 
 

É de crer, no entanto, que o acordo interinstitucional, que deverá regulamentar a cooperação 
legislativa após a entrada em vigor da Constituição (artigo III-3971), permitirá superar este 
défice. Neste contexto, é de considerar a reintrodução da consulta ao Parlamento Europeu em 
relação a todos os regulamentos e decisões europeus no domínio agrícola. 
 
C) Alterações no plano orçamental 
 
Em termos orçamentais, importa sublinhar o desaparecimento da distinção entre despesas 
obrigatórias e não obrigatórias, uma diferenciação que estava tradicionalmente enraizada na 
PAC e que coincidia, praticamente, com os dois pilares existentes (política dos mercados, por 
um lado, e política de desenvolvimento rural, por outro). A importância desta supressão revelar-
se-á nas futuras discussões sobre os orçamentos anuais. 
 
 
1.2. Cultura 
 
Se bem que a política cultural comunitária seja ainda marginal em relação à política económica, 
a sua posição tem-se reforçado consideravelmente ao longo dos anos, sobretudo graças à acção 
do Parlamento Europeu. 
 
Assim, durante a fase de redacção do futuro Tratado Constitucional, o Parlamento Europeu 
contribuiu muito activamente para a consolidação da política cultural no âmbito da União 
Europeia. 
 
Nas suas origens, o projecto europeu encontrou uma das suas inspirações na cultura. Esta é, com 
efeito, mencionada logo no Preâmbulo do Tratado Constitucional, que afirma que este se inspira 
“nas heranças culturais, religiosas e humanistas da Europa”, que “quer continuar a ser um 
continente aberto à cultura”. 
 
Assim, é forçoso constatar que se está em presença de uma melhor consideração das questões 
culturais no Tratado, que se traduz nas suas regras de competências e de fundo.
 
A) Alterações de conteúdo 
 
Durante muito tempo, a política cultural não teve bases jurídicas no Tratado da Comunidade. A 
adopção do Tratado de Maastricht permitiu colmatar esta lacuna. No entanto, mesmo dotado de 
um artigo consagrado à cultura, o Tratado continuava a estar na origem de uma dinâmica 
essencialmente orientada para a economia – o que se manifestava, nomeadamente, no facto de 
os principais textos relativos ao domínio cultural assentarem em bases jurídicas que não lhes 
eram próprias. 
 
 
 
                                                           
1 O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão procedem a consultas recíprocas e organizam de comum acordo 

as formas da sua cooperação. Para o efeito, podem, respeitando a Constituição, celebrar acordos 
interinstitucionais que podem revestir-se de carácter vinculativo.  
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É de referir, porém, que com o Tratado de Nice, o artigo 157º (Indústria) do Tratado CE, actual 
artigo III-279º da Constituição, estabeleceu a co-decisão para, inter alia, domínios importantes 
para a cultura, como o programa MEDIA, referente ao sector audiovisual e ao valor cultural do 
património cinematográfico europeu, assim como às “indústrias culturais”. 
 
O Tratado Constitucional dará um novo impulso à cultura, contribuindo para o enriquecimento 
da acção comunitária pela dimensão cultural. Reitera o respeito da diversidade cultural e 
linguística e introdu-lo entre os objectivos da União1, como figurava já no texto da Carta dos 
Direitos Fundamentais (assinada em Nice em Dezembro de 2000). 
 
Dado que a Carta passou a ser parte integrante do Tratado, a cultura é agora mencionada três 
vezes neste último. Os números 1 e 2 do artigo II-71º2 aplicam-se indirectamente à cultura, 
porque se referem à liberdade de expressão e de informação e mencionam explicitamente e 
liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social. O seu artigo II-82º estipula que “A 
União respeita a diversidade cultural, religiosa e linguística”. Por seu turno, o artigo II-85º 
reconhece o direito das pessoas idosas a “uma existência condigna e independente e à sua 
participação na vida social e cultural”. 
 
A integração da Carta no Tratado Constitucional contribuiu assim para traduzir em direito o 
lugar da cultura nos princípios fundamentais do ordenamento jurídico da União. 
 
Num quadro mais alargado, é de referir o avanço que o Tratado Constitucional representa no 
tocante à política europeia para o desporto. 
 
O desporto está sujeito à influência de numerosas esferas de responsabilidade da União 
(nomeadamente os artigos 149º, 150º, 151º e 152º do Tratado CE, se bem que não o mencionem 
explicitamente). Foi com o Tratado de Amesterdão, que incluiu uma Declaração sobre o 
desporto, e, depois, com o Tratado de Nice e a Declaração relativa às características 
específicas do desporto, que se reconheceu a importância social, educativa e cultural das 
funções inerentes ao desporto. 
 
A referência ao desporto no Tratado Constitucional representa o final de um longo percurso. O 
artigo I-17º inclui o desporto entre os domínios em que a União tem competências para 
desenvolver acções de apoio, de coordenação ou de complemento. 
 
O artigo III-2823 refere explicitamente a função social e educativa do desporto e o 
desenvolvimento da dimensão europeia no desporto. Esta nova competência será ligada aos 
domínios da educação e da juventude. 
 

                                                           
1 Nº 3 do artigo I-3º: A União respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística e vela pela salvaguarda e 

pelo desenvolvimento do património cultural europeu. 
2 1. Todas as pessoas têm direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a 

liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem que possa haver ingerência de quaisquer poderes 
públicos e sem consideração de fronteiras. 
2. São respeitados a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social. 

3 A União contribui para a promoção dos aspectos europeus do desporto, tendo simultaneamente em conta as suas 
especificidades, as suas estruturas baseadas no voluntariado e a sua função social e educativa.  
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B) Alterações de procedimento e afirmação da cultura nas outras políticas da União 
 
A cultura faz parte dos domínios nos quais a União tem competência para desenvolver acções de 
apoio, de coordenação ou de complemento da acção dos Estados-Membros, sem com isto se 
substituir à competência destes nos mesmos domínios. Não se trata, evidentemente, de 
desenvolver uma política de harmonização, que seria contraditória com os objectivos de 
diversidade cultural no seio da própria União Europeia. 
 
Trata-se, isso sim, de reforçar o desenvolvimento da cooperação cultural ao nível comunitário 
(nº 2 do artigo III-280º)1. Este último objectivo foi atingido, nomeadamente, tomando em 
consideração a cultura nas outras políticas da União, que assim se pode afirmar melhor. 
 
A principal alteração foi, porém, introduzida pela passagem para a maioria qualificada (nº 5, 
alínea a), do artigo III-280º) do processo de decisão (prevista pelo actual artigo 151º do TCE), a 
fim de reduzir a duração da negociação de um programa cultural e de permitir imprimir-lhe 
verdadeiras prioridades, através de um maior empenhamento em favor das indústrias culturais. 
Assim, se o Tratado Constitucional for ratificado, os poderes do Parlamento Europeu serão 
consideravelmente reforçados. 
 
Para promover as políticas em favor da cultura, o Tratado Constitucional prevê a possibilidade 
de as indústrias culturais beneficiarem de “auxílios destinados a promover a cultura e a 
conservação do património, quando não alterem as condições das trocas comerciais e da 
concorrência na União de maneira que contrarie o interesse comum” (nº 3, alínea d), do artigo 
III-167º) e que, portanto, sejam reconhecidas como compatíveis com o mercado comum. 
 
A “excepção cultural” foi, no essencial, retomada. O princípio da unanimidade continua a 
prevalecer no Conselho “sempre que (os acordos) sejam susceptíveis de prejudicar a 
diversidade cultural e linguística da União” (nº 4, alínea a), do artigo III-315º). Paralelamente, e 
pela primeira vez, o Parlamento é associado à aprovação de acordos comerciais (nº 6, alínea a), 
do artigo III-325º). 
Por último, o nº 2 do artigo III-286º2 introduz a associação dos países e territórios ultramarinos e 
a promoção do desenvolvimento cultural a que aspiram. 
 
 
1.3. Desenvolvimento regional 
 
O Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa introduz pela primeira vez o papel e o 
lugar das autarquias regionais e locais no sistema político europeu, graças, nomeadamente, ao 
reconhecimento do princípio da autonomia regional e local, à inclusão da coesão territorial nos 
objectivos da União, à nova definição do princípio da subsidiariedade e aos novos direitos e 
responsabilidades atribuídos ao Comité das Regiões. 
 
                                                           
1 A acção da União tem por objectivo incentivar a cooperação entre Estados-Membros e, se necessário, apoiar e 

completar a sua acção nos seguintes domínios: 
a) Melhoria do conhecimento e divulgação da cultura e da história dos povos europeus; 
b) Conservação e salvaguarda do património cultural de importância europeia; 
c) Intercâmbios culturais não comerciais; 
d) Criação artística e literária, incluindo o sector audiovisual. 

2 A associação deve servir, fundamentalmente, para favorecer os interesses dos habitantes desses países e territórios 
e para fomentar a sua prosperidade de modo a conduzi-los ao desenvolvimento económico, social e cultural a que 
aspiram. 
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Uma melhor definição e repartição das competências da União constitui igualmente um 
progresso significativo, porque, doravante, será mais fácil identificar os níveis de 
responsabilidade de cada uma das políticas da União. 
 
A) Alterações do processo legislativo 
 

- O processo de parecer favorável (ex-artigo 161º do TCE) é substituído pelo processo de 
co-decisão (artigo III-223º): “Sem prejuízo do artigo III-224º, a lei europeia1 define as 
missões, os objectivos prioritários e a organização dos fundos com finalidade estrutural, 
o que pode implicar o agrupamento desses fundos, as regras gerais que lhes são 
aplicáveis, bem como as disposições necessárias para garantir a sua eficácia e a 
coordenação dos fundos entre si e com os demais instrumentos financeiros existentes.” 

 
- Contudo, o nº 2 do artigo III-223º prevê uma derrogação a esta regra para a adopção das 

“primeiras disposições” na matéria depois da assinatura do Tratado Constitucional. Estas 
“primeiras disposições” serão estabelecidas por uma “lei europeia do Conselho”2: o 
Conselho delibera por unanimidade, após aprovação do Parlamento Europeu (refere-se 
ao período de programação 2007-2013). 

 
B) Introdução das autoridades locais e regionais no Tratado Constitucional 
 

- O artigo I-5º faz referência explícita ao reconhecimento da autonomia local e 
regional3 como inerente à identidade nacional dos Estados-Membros. 

 
- Parte II (Carta dos Direitos Fundamentais): o preâmbulo reconhece especificamente a 

identidade nacional dos Estados-Membros e da organização dos seus poderes públicos 
aos níveis nacional, regional e local. 

 
C) Introdução da coesão territorial e seu reconhecimento enquanto objectivo e 

competência partilhada da União 
 

- Nº 3 do artigo I-3º: A União Europeia "promove a coesão económica, social e 
territorial, e a solidariedade entre os Estados-Membros." 

 
- O artigo I-14º introduz "a coesão económica, social e territorial” enquanto competência 

partilhada.  
 

- Artigo II-96º: "A União reconhece e respeita o acesso a serviços de interesse económico 
geral tal como previsto nas legislações e práticas nacionais, de acordo com a 
Constituição, a fim de promover a coesão social e territorial da União.” 

 
- Na sequência de reiterados pedidos do Parlamento Europeu, o artigo III-220º (ex-artigo 

158º do TCE) da nova secção 3 (Coesão económica, social e territorial) estipula: “A fim 
de promover um desenvolvimento harmonioso do conjunto da União, esta desenvolve e 
prossegue a sua acção no sentido de reforçar a sua coesão económica, social e 
territorial. Em especial, a União procura reduzir a disparidade entre os níveis de 

                                                           
1 A fórmula “lei europeia” designa o processo de co-decisão. 
2 A fórmula “lei europeia do Conselho” designa um acto legislativo adoptado unicamente pelo Conselho, após 

aprovação (parecer favorável) do Parlamento Europeu.  
3 As alterações introduzidas pelo Tratado Constitucional são destacadas a itálico e negrito. 
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desenvolvimento das diversas regiões e o atraso das regiões mais desfavorecidas. Entre 
as regiões em causa, é consagrada especial atenção às zonas rurais, às zonas 
afectadas pela transição industrial e às regiões com limitações naturais ou 
demográficas graves e permanentes, tais como as regiões mais setentrionais com 
densidade populacional muito baixa e as regiões insulares, transfronteiriças e de 
montanha.” 

 
D) Aplicação do princípio da subsidiariedade já não apenas à definição das relações entre 

as instituições europeias e os Estados-Membros, mas também às autoridades locais e 
regionais 

 
- O nº 3 do artigo I-11º torna extensiva a aplicação do princípio da subsidiariedade aos 

níveis local e regional: “... a União intervém apenas se e na medida em que os objectivos 
da acção considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-
Membros, tanto ao nível central como ao nível regional e local, podendo contudo, 
devido às dimensões ou aos efeitos da acção considerada, ser melhor alcançados ao 
nível da União.” O nº 3 do artigo I-46º confirma, por sua vez, que as decisões devem ser 
tomadas de forma tão próxima dos cidadãos quanto possível. 

 
- O artigo 1º do Protocolo relativo à subsidiariedade exige à Comissão que avalie e tenha 

em conta o impacto financeiro e administrativo das propostas de novas legislações sobre 
os governos locais e regionais: “Antes de propor um acto legislativo europeu, a 
Comissão procede a amplas consultas. Tais consultas devem, se for caso disso, ter em 
conta a dimensão regional e local das acções consideradas.” 

 
- No que se refere às acções no Tribunal de Justiça por violação do princípio da 

subsidiariedade, o artigo 8º do Protocolo prevê que “o Comité das Regiões pode 
igualmente interpor recursos desta natureza relativamente aos actos legislativos 
europeus para cuja adopção a Constituição determine que seja consultado.” 

 
- O nº 3 do artigo III-365º do Tratado Constitucional prevê que “O Tribunal de Justiça da 

União Europeia é competente, nas condições dos nºs 1 e 2, para conhecer dos recursos 
interpostos pelo (…) Comité das Regiões com o objectivo de salvaguardar as 
respectivas prerrogativas.” (isto é, a coesão económica e social). 

 
E) Novas disposições sobre os auxílios estatais com finalidade regional 
 

- O nº 2 do artigo III-167º (ex-artigo 87º do TCE) prevê uma derrogação para os auxílios 
estatais atribuídos às regiões alemãs que foram afectadas pela divisão da Alemanha. Esta 
derrogação pode, no entanto, ser revogada cinco anos depois da entrada em vigor do 
Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa. 

 
- Na sequência de recomendações do Parlamento Europeu, foram reforçadas, no nº 3 do 

artigo III-167º, disposições específicas relativas às regiões ultraperiféricas, “regiões em 
que o nível de vida seja anormalmente baixo ou em que exista grave situação de 
subemprego, bem como o desenvolvimento das regiões referidas no artigo III-424º1, 
tendo em conta a sua situação estrutural, económica e social”. 

 

                                                           
1 Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Açores, Reunião, Madeira e Ilhas Canárias. 
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- No que se refere à coesão económica e social, foi dada uma atenção especial aos auxílios 
estatais destinados às zonas rurais, às zonas afectadas pela transição industrial, às regiões 
mais setentrionais com densidade populacional muito baixa e às regiões insulares, 
transfronteiriças e de montanha (artigo III-220º). 

 
F) Disposições relativas aos Fundos estruturais e ao Fundo de Coesão 
 

A lógica do artigo I-55º estende-se ao nº 2 do artigo III-223º (ex-artigo 161º do TCE), que 
dispõe que o primeiro quadro financeiro plurianual a ser adoptado depois das disposições em 
vigor deve ser aprovado por unanimidade: “As primeiras disposições relativas aos fundos 
com finalidade estrutural e ao Fundo de Coesão a serem adoptadas depois das disposições 
em vigor à data de assinatura do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa 
são estabelecidas por lei europeia do Conselho. Este delibera por unanimidade, após 
aprovação do Parlamento Europeu.” 

 
 
1.4. Pescas 
 
A) Alterações do processo legislativo 
 
O Tratado Constitucional representará um avanço fundamental para as pescas, pelas melhorias 
que traz ao processo legislativo, principalmente pela introdução, pela primeira vez, da co-
decisão neste domínio. 
 
À luz dos tratados existentes, as pescas continuam a ser a única política comum em que a 
tomada de decisões está inteiramente sujeita ao processo de consulta. A Constituição alarga, nos 
termos do nº 2 do artigo III-231º1, o processo normal de co-decisão às disposições necessárias à 
prossecução dos objectivos da política comum das pescas. 
 
Esta medida assegura finalmente ao Parlamento um papel adequado no processo decisório 
relativo às principais orientações aplicáveis ao sector, com referência especial à conservação, 
gestão e exploração dos recursos haliêuticos vivos, ao acompanhamento e implementação de 
acordos, aos termos e condições que regem tanto o acesso às águas e aos recursos como a 
comercialização dos produtos da pesca, à política estrutural e à política de gestão da capacidade 
das frotas, à organização comum dos mercados e à aquicultura. 
 
No entanto, nos termos do nº 3 do artigo III-231º2, uma das poucas referências às pescas em 
todo o documento, as decisões relativas à fixação e à repartição das possibilidades de pesca são 
tomadas unicamente pelo Conselho. A fixação anual do total admissível de capturas (TAC) e 
das quotas constitui um dos elementos principais da política. A exclusão do Parlamento do 
processo decisório neste domínio pelo Tratado Constitucional é profundamente lamentável. 
 
Por outro lado, o Parlamento congratula-se com o reconhecimento expresso no projecto de 
Constituição do princípio da subsidiariedade e constata que, no domínio das pescas, a criação 
iminente dos conselhos consultivos regionais pode ser considerada como estando em 
                                                           
1 A lei ou lei-quadro europeia estabelece a organização comum dos mercados agrícolas prevista no nº 1 do artigo 

III-228º, bem como as demais disposições necessárias à prossecução dos objectivos da política comum da 
agricultura e pescas. A lei ou lei-quadro europeia é adoptada após consulta ao Comité Económico e Social. 

2 O Conselho, sob proposta da Comissão, adopta regulamentos europeus ou decisões europeias relativos à fixação 
dos preços, dos direitos niveladores, das ajudas e das limitações quantitativas, bem como à fixação e à repartição 
das possibilidades de pesca. 
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conformidade com este importante princípio constitucional e como um importante passo em 
frente rumo ao regresso da gestão das pescas a um processo decisório mais localizado.  
 
No entanto, para muitos dos envolvidos no sector das pescas que participaram no longo debate 
sobre a evolução da Constituição, o texto final foi motivo de grande desapontamento, como se 
refere no ponto 1.6. (ver 1.6 infra. Aspectos negativos apontados por algumas comissões 
parlamentares em relação ao texto actual do Tratado Constitucional e/ou à sua não-
ratificação). 
 
 
1.5. Transportes e turismo 
 
A) Transportes 
 
As alterações introduzidas pelo Tratado Constitucional no domínio da política de transportes e 
turismo são pequenas e não terão impacto directo no trabalho da Comissão dos Transportes e do 
Turismo. 
 
B) Turismo 
 
O projecto de Tratado Constitucional fornecerá uma base jurídica clara para que a Comissão 
possa considerar a preparação de um quadro de acções de apoio que permitam reforçar a 
identidade do sector do turismo. 
 

Uma secção da Parte III do projecto de Tratado é já especificamente consagrada ao 
turismo (Secção 4 - artigo III-281º). Ela prevê que “a União completa a acção dos 
Estados-Membros no sector do turismo, nomeadamente através da promoção da 
competitividade das empresas da União neste sector. 
Para o efeito, a acção da União tem por objectivos: 
a) Incentivar a criação de um clima propício ao desenvolvimento das empresas neste 
sector; 
b) Fomentar a cooperação entre os Estados-Membros, nomeadamente através do 
intercâmbio de boas práticas.” 

 
A principal inovação do projecto consiste em que a União poderá expressamente legislar em 
matéria de turismo, para estabelecer “as medidas específicas destinadas a completar as acções 
desenvolvidas nos Estados-Membros para realizar os objectivos enunciados no presente 
artigo”, mas sem que estas possam incluir a “harmonização das disposições legislativas e 
regulamentares dos Estados-Membros.” (nº 2 do artigo III-281º). 
 
 
1.6. Aspectos negativos apontados por algumas comissões parlamentares em relação ao 

texto actual do Tratado Constitucional e/ou à sua não-ratificação 
 
A) Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural  
 
No domínio da política agrícola, o Parlamento Europeu teve de se bater longamente para obter o 
direito de co-decisão. Desde o início da Política Agrícola Comum, há quase meio século, o 
Parlamento Europeu e a sua Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural participam 
no processo decisório somente a título consultivo. (No entanto, desde o Tratado de Amesterdão, 
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a co-decisão aplica-se nos domínios do ambiente, da segurança dos produtos alimentares e da 
protecção do consumidores.) 
 
Se o Tratado Constitucional entrar em vigor, todas as decisões fundamentais no domínio da 
política agrícola estarão sujeitas à co-decisão do Parlamento Europeu. Mas, em caso de não 
ratificação, este défice democrático persistirá. 
 
No que se refere à fixação das quotas, dos preços e das restrições quantitativas, o texto do 
Tratado Constitucional representa um recuo em relação à situação actual. Com efeito, nestas 
matérias, o Conselho deliberará sem a participação do Parlamento Europeu. 
 
Por outro lado, os objectivos fixados, há mais de meio século, à Política Agrícola Comum foram 
retomados ponto por ponto no nº 1 do artigo III-227º do texto1. Ora, presentemente, estes 
objectivos já não reflectem a política agrícola depois das múltiplas reformas por que passou. 
 
Uma das principais razões que pesaram na falta de vontade de modificar o capítulo agrícola do 
Tratado foi, sem dúvida, a divergência existente entre o Conselho e as outras instituições sobre a 
concepção de uma nova PAC. 
 
As longas negociações em torno das Perspectivas Financeiras 2007-2013 foram apenas uma 
pequena amostra dos problemas colocados aos decisores políticos pela redefinição da PAC. Por 
outro lado, o acordo final adoptado sobre o quadro financeiro plurianual não resolveu 
inteiramente a questão da PAC, deixando assim a porta aberta a um grande debate no horizonte 
de 2008. Este debate incidirá sobre o peso da PAC no orçamento comunitário, sobre o seu futuro 
regime de financiamento e sobre a repartição dos auxílios, estando todos estes elementos, por 
sua vez, ligados ao futuro do “cheque britânico”. 
 
Seja como for, para lá das discussões financeiras, os Estados terão de resolver as questões de 
fundo que, no que diz respeito à PAC, têm sido continuamente adiadas: entre outras, as relações 
entre o modelo agrícola e alimentar, por um lado, e o modelo social europeu, por outro; a 
compatibilidade deste modelo agro-alimentar europeu com o multilateralismo num contexto 
internacional sujeito à globalização (legitimidade externa da PAC); as relações entre a 
agricultura e as novas exigências dos cidadãos europeus (legitimidade interna; o valor 
acrescentado de uma política comum face a uma eventual renacionalização; o peso financeiro 
desejável da PAC no orçamento comunitário, o que, no fim de contas, implica decidir a 
repartição do encargo da PAC entre os contribuintes e/ou os consumidores, tal como a definição 
de alguns critérios de distribuição dos auxílios entre os eus beneficiários, dentro do respeito dos 
valores da sociedade europeia. 
 
 

                                                           
1 A política agrícola comum tem como objectivos: 

a) Incrementar a produtividade da agricultura, fomentando o progresso técnico, assegurando o desenvolvimento 
racional da produção agrícola e a utilização óptima dos factores de produção, designadamente da mão-de-obra; 

b) Assegurar, deste modo, um nível de vida equitativo à população agrícola, designadamente pelo aumento do 
rendimento individual dos que trabalham na agricultura; 

c) Estabilizar os mercados; 
d) Garantir a segurança dos abastecimentos; 
e) Assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores. 

 11 PE 369.037 



 

 
B) Comissão do Desenvolvimento Regional  
 
A não ratificação do Tratado Constitucional teria alguns efeitos negativos no processo decisório 
relativo à política regional e de coesão. 
 
De qualquer forma, a margem de manobra do Parlamento continua a ser muito limitada na 
negociação com o Conselho relativamente ao Regulamento geral que estabelece as missões, os 
objectivos prioritários e a organização dos Fundos estruturais e de Coesão, assim como para o 
Regulamento que institui o Fundo de Coesão. O Tratado Constitucional prevê que, depois da 
assinatura do Tratado, as primeiras disposições relativas ao Regulamento geral para o período 
2007-2013 estejam ainda sujeitas ao processo de parecer favorável (votação por unanimidade no 
Conselho após aprovação do Parlamento Europeu). 
 
O Parlamento já sublinhara que o processo de parecer favorável para a adopção do regulamento 
geral não lhe permitia participar de forma satisfatória nas decisões relativas aos Fundos 
estruturais e de Coesão, dada a impossibilidade de introduzir alterações à proposta da Comissão 
ou à posição comum do Conselho, contrariamente ao processo de co-decisão. Isto reflectiu-se 
nas negociações em curso com o Conselho sobre o novo quadro legislativo para o período 2007-
2013, nomeadamente no pedido do Parlamento Europeu de criar uma reserva comunitária de 
desempenho para as dotações destinadas à política de coesão e não utilizadas, que deparou com 
a recusa inicial do Conselho. 
 
A ausência de uma base jurídica explícita nos tratados no que se refere à coesão territorial é 
lamentável. A dimensão territorial da política de coesão, como complemento indispensável e 
indissociável do objectivo da coesão económica e social poderá ser descurada pelos 
Estados-Membros nos seus programas operacionais, por falta de base jurídica específica. No 
entanto, nas orientações estratégicas comunitárias para a política de coesão 2007-2013 
apresentadas pela Comissão Europeia, e que já receberam parecer favorável do Parlamento 
Europeu, a coesão territorial é um pilar essencial. 
 
Do mesmo modo, isto coloca um problema em relação aos últimos Conselhos informais dos 
ministros responsáveis pela política regional e de coesão, que tiveram a coesão territorial como 
um dos pontos prioritários da agenda, como foi sublinhado nas conclusões da Presidência do 
último Conselho de Ministros informal sobre a coesão territorial de 20 e 21 de Maio de 2005, no 
Luxemburgo. 
 
C) Comissão das Pescas 
 
A Política Comum de Pescas evoluiu muito ao longo dos últimos vinte anos, pelo que constitui 
hoje uma política comunitária sectorial de pleno direito, com objectivos específicos. A 
Comissão das Pescas e o Parlamento no seu conjunto lamentaram o facto de os sucessivos 
Tratados, incluindo o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, não conterem 
uma secção ou um grupo de disposições específicas relativas à política comum das pescas e da 
aquicultura. 
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Por conseguinte, a comissão rejeita, em especial, a perspectiva expressa no artigo III -225º1 da 
Constituição, segundo a qual a Política Comum das Pescas continua a ser despromovida à 
qualidade de mero acessório da Política Agrícola Comum, em vez de ser claramente 
reconhecida como tendo uma existência autónoma. 
 
A Constituição não define os objectivos específicos da Política Comum das Pescas nem os 
meios para os atingir. Assim, alguns dos objectivos estabelecidos no artigo III-227º (ver Anexo 
I) e os meios para os atingir indicados no artigo III-228º (ver Anexo I) referem-se unicamente à 
Política Agrícola Comum, ainda que estes artigos devam aplicar-se simultaneamente à 
agricultura e às pescas. 
 
Do mesmo modo, são omitidos objectivos fundamentais das pescas. A Constituição não faz 
referência ao objectivo fundamental de conseguir que os recursos haliêuticos vivos e os 
produtos da aquicultura sejam explorados numa base de longo prazo, num contexto de 
desenvolvimento sustentável, assegurando ao mesmo tempo o desejável equilíbrio dos aspectos 
económicos e ambientais. 
 
No que se refere aos Fundos estruturais, o Instrumento Financeiro de Orientação das Pescas não 
consta sequer da lista dos fundos indicada no artigo III-221º2. 
 
O Parlamento sempre insistiu em que a sua aprovação (parecer favorável) deveria ser necessária 
para a adopção de qualquer acordo internacional de pescas. O artigo III-325º3parece satisfazer 
esta pretensão, pelo que poderá constituir um progresso significativo para o reforço do papel do 
Parlamento na celebração de tais acordos. 
 
A conclusão óbvia de tudo isto é que as pescas são incluídas na Constituição como uma 
iniciativa de última hora e muitas vezes são mesmo inteiramente esquecidas. Isto é 
profundamente lamentável, em especial porque as pescas são hoje uma política sectorial de 
pleno direito da Comunidade, com objectivos específicos.  

                                                           
1 A União define e executa uma política comum da agricultura e pescas. 

Por "produtos agrícolas" entendem-se os produtos do solo, da pecuária e da pesca, bem como os produtos do 
primeiro estádio de transformação que estejam em relação directa com esses produtos. As referências à política 
agrícola comum ou à agricultura e a utilização do termo "agrícola" entendem-se como abrangendo também as 
pescas, tendo em conta as características específicas deste sector. 

2 Os Estados-Membros conduzem e coordenam as suas políticas económicas tendo igualmente em vista atingir os 
objectivos enunciados no artigo III-220º. A formulação e a execução das políticas e acções da União, bem como a 
realização do mercado interno, têm em conta esses objectivos e contribuem para a sua realização. A União apoia 
igualmente a realização desses objectivos pela acção por si desenvolvida através dos fundos com finalidade 
estrutural (Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola, secção "Orientação"; Fundo Social Europeu; 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), do Banco Europeu de Investimento e dos demais instrumentos 
financeiros existentes. 3 Acordos que abranjam domínios aos quais seja aplicável o processo legislativo ordinário ou o processo legislativo 
especial, quando a aprovação do Parlamento Europeu é obrigatória. 
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II. Últimos acontecimentos após os referendos francês e neerlandês  
 
2.1. Plano D 
 
Na sequência dos referendos francês e neerlandês sobre o Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa, os Chefes de Estado e de Governo apelaram, em Junho de 2005, a 
um período de reflexão, a fim de organizar um amplo debate em cada Estado-Membro. A 
Comissão Europeia lançou, em 13 de Outubro de 2005, o Plano D (Democracia, Diálogo e 
Debate). Este Plano D lança as bases para um diálogo aprofundado sobre o futuro da Europa. 
 
O Plano D está concebido como um exercício de debate, de diálogo e de escuta. Trata-se de um 
meio de mobilizar as ideias políticas para promover a mudança. O seu objectivo declarado é a 
realização de um novo consenso sobre as políticas que importa desenvolver para pôr a Europa 
em condições de enfrentar os desafios do século XXI. 
 
Confrontados com os desafios da globalização, os cidadãos europeus colocam questões difíceis 
sobre a segurança do emprego e das reformas, sobre as migrações e os níveis de vida. A Europa 
deve renovar-se, de forma a ser parte integrante da solução. O Plano D visa, assim, injectar mais 
democracia na União Europeia, promover um amplo debate público e permitir a realização de 
um novo consenso sobre o rumo futuro da UE. 
 
Se é certo que os debates nacionais sobre a ratificação da Constituição Europeia confirmaram a 
ligação dos cidadãos à União Europeia, puseram igualmente em evidência o seu crescente 
sentimento de afastamento em relação ao processo democrático. É chegada a hora de escutar e 
de agir. Neste sentido, o Plano D deve tender a clarificar, a aprofundar e a legitimar um novo 
consenso sobre a Europa, responder às críticas e permitir encontrar soluções quando as 
expectativas não foram correspondidas. 
 
O Plano D não se limita ao período de reflexão. É um exercício que deverá ser desenvolvido ao 
longo de todo o mandato da presente Comissão e para além deste. Com efeito, a actual crise só 
poderá ser superada pela realização de um novo consenso sobre o projecto europeu, enraizado 
nas expectativas dos cidadãos. 
 
O Plano D é, em definitivo, um exercício de escuta, que deve permitir à União Europeia 
responder às preocupações expressas pelos cidadãos. O objectivo da Comissão é estimular o 
debate e obter o reconhecimento do valor acrescentado que a União Europeia pode representar. 
Para haver renovação democrática, é preciso que os cidadãos europeus tenham o direito de fazer 
ouvir a sua voz. 
 
Assim, os debates nacionais devem ser estruturados de forma a que as conclusões a que neles se 
chegue possam ter um impacto directo sobre o programa político da União Europeia. Este 
exercício de escuta deve conduzir a resultados claros, que serão tidos em consideração no final 
do período de reflexão (ver 2.4 infra, Comunicações da Comissão sobre “O futuro da 
Europa”). 
 
O lançamento da 2ª parte do Plano D está previsto para o mês de Outubro do corrente ano. 
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A este respeito, é igualmente de referir o Livro Branco da Comissão sobre uma política de 
comunicação europeia, publicado em 1 de Fevereiro de 2006. Inserindo-se na óptica do Plano 
D, esta iniciativa tem por finalidade estimular uma nova política de comunicação, a fim de 
estabelecer um diálogo mais directo entre a União Europeia e os seus cidadãos. Neste contexto, 
as instituições europeias em geral e o Parlamento Europeu em particular estão directamente 
envolvidos ao nível das suas próprias políticas de comunicação e de informação. 
 
 
2.2. Relatório Duff-Voggenhuber, “O período de reflexão: estrutura, temas e contexto para 

uma avaliação do debate sobre a União Europeia” 
 
Neste contexto, e correspondendo à decisão do Conselho Europeu de Junho de 2005 de iniciar 
um período de diálogo e de reflexão, o Parlamento Europeu votou, em 19 de Janeiro último 
(com 385 votos a favor, 125 contra e 51 abstenções), o relatório de Andrew Duff e Johannes 
Voggenhuber. Os deputados europeus quiseram assegurar que o novo debate chegará a 
resultados tangíveis e pediram o prolongamento do período de reflexão. 
 
Os relatores sublinharam a necessidade de fazer participar todos os cidadãos na construção 
europeia e criticaram o Conselho e a Comissão por não terem indicado um objectivo claro para 
o período de reflexão. 
 
Reiterando a sua convicção de que o Tratado de Nice não constitui uma base viável para 
assegurar o prosseguimento do processo de integração, o Parlamento confirmou a sua 
determinação de chegar a um acordo constitucional que reforce a democracia parlamentar, a 
transparência e o Estado de direito, que consagre os direitos fundamentais, desenvolva a 
cidadania e aumente a capacidade da União alargada para agir eficazmente no plano interno e na 
cena internacional. Assim, pediu que se fizessem todos os esforços para garantir que a 
Constituição entre em vigor em 2009. Os deputados sublinharam igualmente que, depois da 
adesão da Roménia e da Bulgária, nenhum outro alargamento poderá fazer-se sem uma nova 
base constitucional. 
 
Por outro lado, os deputados criticaram as propostas tendentes a constituir grupos restritos de 
Estados-Membros susceptíveis de começar a realizar reformas deixando de lado os restantes 
países, assim como as soluções com vista à formação de coligações de Estados-Membros fora 
do quadro da União Europeia. 
 
O plenário discutiu várias opções para o destino da Constituição: abandono do projecto 
constitucional; prosseguimento da ratificação do texto actual não alterado; clarificação ou 
enriquecimento do texto actual; reestruturação e/ou alteração do texto com vista a melhorá-lo; 
reformulação completa. Considerou que a manutenção do texto actual constituiria um resultado 
positivo do período de reflexão, mas que tal só seria possível na condição de se prever 
igualmente medidas significativas com a finalidade de tranquilizar e convencer a opinião 
pública. 
 
O Parlamento propôs, portanto, que se utilizasse o presente período de reflexão para relançar o 
projecto constitucional no quadro de um amplo debate público sobre o futuro da integração 
europeia. Este diálogo europeu deverá servir para clarificar, aprofundar e democratizar o 
consenso sobre a Constituição, assim como para responder às críticas e encontrar soluções para 
os aspectos em que as expectativas não foram preenchidas. Deverão realizar-se “fóruns 
parlamentares” e “fóruns de cidadãos”. 
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Os deputados sugeriram que se reunisse um primeiro fórum interparlamentar na Primavera de 
2006, para ouvir os parlamentares nacionais e europeus, tendo por objectivo apresentar 
recomendações detalhadas ao Conselho Europeu (ver 2.3 infra, Primeiros resultados da reunião 
conjunta Parlamento Europeu-Parlamentos nacionais).  
 
Este primeiro fórum parlamentar deveria concentrar-se num número limitado de questões 
prioritárias, a saber: o objectivo da integração europeia; o papel da Europa no mundo; o futuro 
do modelo económico e social europeu no contexto da globalização; as fronteiras da União 
Europeia; liberdade, segurança e justiça; o financiamento da UE. 
 
Ao mesmo tempo, a fim de assegurar uma maior participação, o Parlamento pediu aos 
Estados-Membros que organizassem um grande número de reuniões públicas e de debates nos 
meios de comunicação social sobre o futuro da Europa – os “fóruns de cidadãos” – aos níveis 
nacional, regional e local, estruturados em torno de temas escolhidos de comum acordo, com a 
ajuda da Comissão. Estes debates deverão envolver os partidos políticos, os parceiros sociais, a 
sociedade civil, a comunidade universitária e a comunicação social. Sugeriu igualmente que os 
partidos políticos dêem uma maior importância à dimensão europeia, tanto nos seus debates 
internos como nas campanhas eleitorais. 
 
O Parlamento manifestou, por último, o seu desejo de que as conclusões do período de reflexão 
sejam formuladas no decurso do segundo semestre de 2007 e que, nessa altura, se responda 
claramente à questão de saber como fazer avançar a Constituição. 
 
 
2.3. Primeiros resultados da reunião conjunta Parlamento Europeu-Parlamentos nacionais  
 
Em 8 e 9 de Maio de 2006, um encontro sobre “O futuro da Europa” entre deputados europeus e 
nacionais, que teve lugar no Parlamento Europeu, inaugurou a dimensão interparlamentar do 
debate. Este fórum reuniu mais de 200 deputados europeus e nacionais dos 25 Estados-Membros 
e dos países candidatos (Bulgária, Roménia, Croácia, Turquia e Antiga República Jugoslava da 
Macedónia). Os participantes debateram, em diferentes grupos de trabalho, os seguintes temas: 
A União Europeia no mundo e as fronteiras da UE; Globalização e modelo económico e social 
europeu; Liberdade, segurança, justiça: que perspectivas?; Os futuros recursos financeiros da 
União. 
 
Está desde já prevista a natureza permanente de um destes grupos, o relativo aos recursos 
financeiros da UE. Com efeito, é necessária a discussão em comum, porque se trata de um 
domínio muito sensível e essencialmente da competência dos parlamentos nacionais, os quais 
pretendem ser integrados no processo de análise e decisão que terá início em 2008. 
 
Foi obtido um primeiro resultado tangível que deve permitir reforçar o controlo do respeito da 
subsidiariedade pelos parlamentos nacionais. Na sua intervenção, o Presidente Barroso anunciou 
que, doravante, a Comissão transmitirá aos parlamentos nacionais, ao mesmo tempo que ao 
Parlamento Europeu, todas as suas propostas legislativas. 
 
A grande maioria dos parlamentares manifestou-se a favor da manutenção do projecto 
constitucional e foram vários os que sublinharam até que ponto a ausência do Tratado 
Constitucional é prejudicial para os cidadãos (o espanhol Carnero Gonzalez falou, 
nomeadamente, do “custo da não-Constituição”). Mas alguns outros parlamentares (Polónia, 
República Checa) inclinaram-se mais para a tese segundo a qual “a Constituição está morta”. 
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Todos os intervenientes consideraram que não seria preciso esperar o relançamento 
constitucional para tomar medidas concretas e corajosas de relançamento da Europa, provando 
ao cidadão que a acção comunitária lhes é benéfica. Ao mesmo tempo, porém, vários deputados 
denunciaram a tendência para substituir o Tratado Constitucional global por acções pontuais 
limitadas e para lançar uma “Europa de projectos” como alternativa ao projecto de conjunto. 
 
As opiniões divergiram radicalmente a respeito de futuros alargamentos. Para uns, as adesões 
deviam prosseguir sem interrupção; outros (mais numerosos) consideraram necessária uma 
longa pausa e denunciaram o risco de desnaturar o projecto europeu. No que respeita ao modelo 
social europeu, as ideias revelaram-se também muito divergentes e por vezes confusas. 
 
Ainda assim, este encontro teve resultados encorajadores, se bem que confirmando, ao mesmo 
tempo, as numerosas divergências. O exercício destas reuniões passará agora a ter um carácter 
permanente. Assim, um segundo encontro terá lugar em Dezembro e outros se lhe seguirão. 
 
 
2.4. Comunicações da Comissão sobre “O Futuro da Europa” 
 
A Comissão Europeia adoptou em 10 de Maio último duas comunicações sobre “O Futuro da 
Europa”, que apresentará ao Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho: 

- uma intitulada “Uma agenda para os cidadãos por uma Europa de resultados”, na qual reitera, 
nomeadamente, a sua ambição de uma “Europa de resultados”, que responda de forma concreta 
às expectativas e exigências dos cidadãos; 

- a outra intitulada “O período de reflexão e o Plano D”, na qual tira as primeiras conclusões das 
experiências feitas desde o lançamento da reflexão, em Junho de 2005, e a apresentação do 
Plano D, em Outubro do mesmo ano. 
 
O ponto de partida da Comissão é a constatação de que, no que se refere à Constituição 
Europeia, não existe neste momento consenso entre os Estados-Membros sobre as medidas a 
tomar para sair da crise e que, portanto, será necessário tempo suplementar antes de se poder 
resolver a questão constitucional. A Comissão, ainda que continue fiel aos valores, aos 
princípios e ao conteúdo da Constituição, não deseja que o impasse constitucional paralise ou 
impeça a acção política da União Europeia. Consequentemente, a Comissão propõe uma dupla 
abordagem: 

- adoptar e pôr rapidamente em prática uma “Agenda positiva” que permita oferecer aos 
cidadãos uma “Europa de resultados”, aproveitando ao máximo as possibilidades dos 
Tratados existentes; 
- prosseguir, paralela e gradualmente, o debate sobre a Constituição Europeia, a fim de 
resolver o problema institucional da União Europeia, se possível até 2009. 
 

A nova “Agenda dos cidadãos para a Europa” que a Comissão propõe contém, nomeadamente, 
uma dúzia de propostas concretas que abrangem os grandes domínios seguintes: 

 
A) Mercado interno. A Comissão lançará uma revisão de fundo do funcionamento do 

mercado interno, para identificar os aspectos em que este mercado único não está ainda 
inteiramente realizado, em detrimento dos cidadãos. Um relatório, “O mercado único no século 
XXI”, contendo propostas concretas, será apresentado ao Conselho e ao Parlamento Europeu em 
2007. 
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B) Solidariedade, oportunidades e acesso para os cidadãos. A Comissão avaliará as 

realidades sociais da sociedade europeia e lançará uma “Agenda para o acesso e a 
solidariedade”. Esta agenda (que terá por base as medidas identificadas no Conselho Europeu 
informal de Hampton Court, em Outubro de 2005) terá por objectivo acrescentar uma dimensão 
social à revisão do mercado interno prevista para 2007. Concretamente, a Comissão pretende 
assim melhorar a informação dos europeus sobre os seus direitos enquanto cidadãos da UE. 
 

C) Liberdade, segurança, justiça. A Comissão irá propor aos Estados-Membros que a 
cooperação judiciária e policial e a cooperação em matéria de migração legal sejam transferidas 
do terceiro para o primeiro pilar. A proposta terá por base o artigo 42º do Tratado de Nice e o 
seu objectivo será o de explorar ao máximo o potencial oferecido pelos Tratados existentes, na 
ausência de uma Constituição Europeia. 

 
D) Alargamento. Nos próximos meses, a Comissão intensificará o debate sobre o valor 

acrescentado dos alargamentos (a fim de persuadir os cidadãos), assim como sobre a definição 
exacta da capacidade de assimilação da União Europeia (um dos critérios definidos em 
Copenhaga). Em seguida, apresentará um relatório sobre a futura estratégia de alargamento da 
União Europeia, antes do Conselho Europeu de Dezembro de 2006. 
 

E) A União Europeia no mundo. Convicta do apoio muito forte dos cidadãos europeus 
a um papel mais eficaz e visível da União Europeia na política externa, a Comissão apresentará 
ao Conselho um “documento estratégico” com ideias concretas sobre a possibilidade de reforçar 
os instrumentos e o papel da política externa da União Europeia, com base nos Tratados 
existentes. A Comissão examinará, nomeadamente, a possibilidade de melhorar a coerência e a 
coordenação das acções externas da Comissão com as de outras instituições europeias e dos 
Estados-Membros. 

 
F) Subsidiariedade, “Legislar melhor”, transparência. A Comissão vai passar a 

transmitir todas as suas propostas legislativas e notas de informação directamente aos 
parlamentos dos Estados-Membros, ao mesmo tempo que ao Parlamento Europeu. Os 
parlamentos nacionais poderão assim reagir a essas propostas desde o início do processo 
decisório. No Outono, serão apresentadas novas propostas sobre a iniciativa “Legislar melhor”. 
Quanto à transparência, a Comissão tenciona acelerar os trabalhos sobre o acesso aos 
documentos. 

 
*       *       * 

 
Os deputados europeus ouviram, em 16 de Maio último, a Comissária Margot Wallström, 
responsável das relações institucionais, apresentar as duas comunicações da Comissão 
adoptadas no quadro do período de reflexão sobre o futuro da Europa. Os parlamentares 
dividiram-se sobre as propostas da Comissão. Alguns apoiam a sua vontade de aproximar a 
Europa dos cidadãos, insistindo nos resultados concretos da integração europeia. Outros 
criticam a sua falta de ambição em relação à Constituição. 

 
*       *       * 

 
Em 28 de Abril último, foi entregue por Jo Leinen, em nome da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, um projecto de resolução sobre as próximas etapas do período de reflexão, que 
será apresentado na sessão plenária de Junho. Pede, entre outras coisas, que o Conselho Europeu 
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convide a França e os Países Baixos a examinarem a possibilidade de retomar o processo 
referendário. O mesmo projecto de resolução convida a Comissão Europeia a avaliar o “custo da 
não-Constituição”.  

 
*       *       * 

 
O Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho será principalmente consagrado a uma avaliação do 
“período de reflexão” e a um debate sobre “O Futuro da Europa”. 
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Anexo: Situação dos processos de ratificação em curso 
 
Member 

State Procedure Date scheduled Previous European 
referendums 

Austria Parliamentary (Nationalrat 
and Bundesrat) 

Approval by the Nationalrat 11 May 2005. 
Approval by Bundesrat 25 May 2005  1994: accession 

Belgium 

Parliamentary (Chamber 
and Senate + Assemblies of 
Communities and Regions).  
Indicative referendum ruled 
out  

Approval by the Senate: 28 April 2005. 
Approval by the Chamber: 19 May 2005.  
Approval by the Brussels regional 
parliament: 17 June 2005. Approval by the 
German Community Parliament of 
Belgium: 20 June 2005.  
Approval by the Walloon regional 
Parliament: 29 June 2005.  
Approval by the French Community 
Parliament: 19 July 2005.  
Approval by the Flemish regional 
Parliament: 8 February 2006.  

NO 

Cyprus Parliamentary 
 Approval by the House on 30 June 2005  NO 

Czech 
Republic 

Referendum.  
But no final decision so far  

Referendum postponed to end of 2006 - 
beginning of 2007  2003: accession 

Denmark Referendum  Referendum postponed (no new date has 
been set)  

1972: accession 
1986: Single European 
Act 
1992: Maastricht Treaty 
(twice)  
1998: Amsterdam Treaty 
2000: euro 

Estonia  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament on 9 May 2006 2003: accession 

Finland  
 Parliamentary 

Presentation by the Government of a report to 
the parliament on 25 November 2005. 
Ratification expected during the presidency 
of the Council in the second half of 2006. 

Consultative 
referendum: 
1994: accession 

France  Referendum Referendum 29 May 2005 negative (NO: 
54,68%; turn out: 69,34%) 

1972: enlargement EEC 
1992: Maastricht Treaty 

Germany  
 

Parliamentary  
( Bundestag and Bundesrat) 

Approval by Bundestag: 12 May 2005.  
Adoption by Bundesrat: 27 May 2005.  NO 

Greece  
 

Parliamentary 
But the Left parties submitted 
a joint proposal for a 
referendum 

Approval by Parliament: 19 April 2005 NO 

Hungary  
 Parliamentary Approval by Parliament: 20 December 2004  2003: accession 

Ireland  Parliamentary + 
Referendum 

Referendum postponed (no date has been 
set). 
A White paper has been presented to the 
parliament on 13 October 2005.  

1972: accession  
1987: Single European 
Act  
1992: Maastricht Treaty
1998: Amsterdam Treaty 
2001 and 2002: Nice 
Treaty 

Italy  
 

Parliamentary 
(Chamber and Senate) 

Approval by the Chamber on 25 January 
2005 and by the Senate on April 6th. 

Consultative 
referendum: 
1989: possible draft 
Constitution 

Latvia  
 

Parliamentary 
 Approval by the chamber on 2 June 2005  2003: accession 
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Lithuania  Parliamentary Approval by Parliament: 11 November 
2004 2003: accession 

Luxembourg Parliamentary (two votes) + 
consultative referendum 

Approval by the Chamber (first reading) 
on 28 June 2005. 
Positive Referendum on 10 July 2005: 
56,52% in favour, 43,48% against. 
Final approval by the Chamber on 25 
October 2005 (57 votes in favour, 1 
against). 

NO 

Malta  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament: 6 July 2005 2003: accession 

Netherlands  
Parliamentary (First and 
second Chambers)+ 
consultative referendum  

Referendum 1 June 2005 negative (NO: 
61,6%, turn out: 62,8%) NO 

Poland  No decision so far 
The Parliament failed on 5 July to vote on the 
ratification procedure. Ratification 
postponed (no date has been set).  

2003: accession 

Portugal  Referendum Referendum postponed (no date has been 
set)  NO 

Slovakia  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament: 11 May 2005  2003: accession 

Slovenia  Parliamentary Approval by Parliament: 1 February 2005:  2003: accession 

Spain  
Parliamentary (Congress 
and Senate) + consultative 
referendum 

Referendum 20 February 2005:  
76,7% in favour. 
Turnout: 42,3%.  
Approval of the Congress on 28 April.  
Approval of the Senate on 18 May 2005 

NO 

Sweden  
Parliamentary 
No referendum envisaged at 
this stage  

Ratification postponed (no date has been 
set). 

Consultative 
referendums:  
1994: accession  
2003: euro 

United 
Kingdom  

Parliamentary (House of 
Commons and House of 
Lords). + referendum 

Parliamentary ratification process 
suspended (suspension announced by UK 
government on 6 June 2005)  

1975: Continued 
membership of the EC 
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