
SESSÃO DE TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2005

PRESIDÊNCIA: SARYUSZ-WOLSKI
Vice-presidente

(A sessão tem início às 09H05)

1. Abertura da sessão

Presidente.  Declaro reaberta a sessão do Parlamento Europeu.

2. Pedido de aplicação do processo de urgência

Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n° 2792/1999 no que que
respeita a uma acção específica de transferência de navios para os países afectados pelo tsunami em
2004 (COM(2005)0036 – C6-0036/2005 – 2005/0005(CNS))

Swoboda (PSE). – (DE) Senhor Presidente, embora apoie vivamente este pedido de aplicação do processo
de urgência, gostaria, no entanto de salientar ser necessária cautela na implementação desta proposta, a fim
de não destruir a economia local, especialmente o sector das pescas. Com esta ressalva, apoiamos esta proposta
e o pedido de debate urgente.

Kauppi (PPE-DE). – (EN) Senhor Presidente, o meu ponto de ordem não tem a ver com a votação sobre a
transferência de navios para os países afectados pelo tsunami, mas sim com problemas ligados ao serviço
de interpretação no Parlamento. Ontem, usei da palavra, aqui, em plenária. Fiz um discurso de dois minutos,
e a minha mensagem política foi totalmente deturpada pelos intérpretes. Fiquei a parecer uma idiota. Os
meus colegas não conseguiam perceber uma palavra do que eu estava a dizer em finlandês

Este é um problema constante em relação a todas as “pequenas” línguas no Parlamento. Não voltarei a falar
em finlandês, em plenária, se o resultado for a deturpação completa da minha mensagem política. O mesmo
aconteceu no início desta sessão com o polaco, uma língua lindíssima. A qualidade da interpretação não é
satisfatória, o que representa um enorme problema para esta Câmara. Gostaria que estas minhas palavras
ficassem registadas em acta.

Presidente. As suas preocupações serão registadas, Senhora Deputada Kauppi. Compreendo que prefira
usar o inglês ao finlandês. Esta é uma questão grave que merece ser vista com atenção.

Morillon (ALDE). - (FR) Senhor Presidente, o presidente da Comissão das Pescas dir-lhe-á como apreciamos
este pedido de aplicação do processo de urgência. Seguimos a acção do Comissário Borg desde que a tragédia
ocorreu e apoiámo-lo. A nível prático, teremos uma reunião extraordinária da Comissão das Pescas às 5H30,
a fim de decidir se cada medida, como disse o senhor deputado Swoboda, é do interesse da reunião. Em
princípio, porém, e creio que estou a expressar a opinião de todos os deputados, sou totalmente a favor da
aplicação do processo de urgência.

Schlyter (Verts/ALE). - (SV) Senhor Presidente, já ouvimos dois oradores que se manifestaram a favor e,
de acordo com o Regimento, temos de ouvir um orador contra. Antes, porém, convém concordar que todos
pretendem enviar ajuda o mais rápida e eficientemente possível. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção
para os riscos do processo de urgência.

A ideia de exportar navios pesqueiros usados é positiva, mas os resultados não seriam os melhores. A FAO
ainda não recebeu qualquer lista dos navios pretendidos pelos países. Além disso, chamou a atenção para
problemas que se prendem com equipamento inadequado e uma capacidade inutilmente elevada. Há que
investigar primeiro estes pontos.

Acresce que, na semana passada, se realizou, em Sumatra, uma reunião da conferência das organizações de
pesca regionais, na qual estiveram presentes representantes, entre outros, da Indonésia, da Tailândia e do Sri
Lanka. Opõem-se à exportação de navios usados e preferiam receber ajuda para desenvolver os seus estaleiros
e frotas de pesca. A fim de conseguirmos uma proposta que funcione e que vá ao encontro das necessidades,
devíamos recorrer aos procedimentos habituais, de forma a que as considerações locais sejam mais bem
equacionadas. Há que desenvolver o diálogo com a FAO e com os pescadores locais antes de podermos votar.
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(O Parlamento aprova a aplicação do processo de urgência)

Proposta de regulamento do Conselho que institui certas medidas restritivas específicas contra
determinadas pessoas e entidades a fim de ter em conta a situação na Costa do Marfim
(COM(2004)0842 – C6-0023/2005 – 2004/0286(CNS))

Cavada (ALDE). - (FR) Senhor Presidente, ao aprovar este relatório a Comissão das Liberdades Cívicas, da
Justiça e dos Assuntos Internos apoiou, decerto, o pedido de aplicação do processo de urgência do Conselho,
mas, ao mesmo tempo, convidou esta instituição, através de uma alteração à resolução legislativa e ao
considerando do regulamento, a dar à diplomacia todas as possibilidades antes de proceder à adopção final
do texto. Assim, Senhor Presidente, Caros Colegas, convido o Hemiciclo a seguir a sugestão apresentada pela
comissão a que tenho a honra de presidir e que foi também apoiada, por unanimidade, pela Comissão do
Desenvolvimento.

Do ponto de vista processual, e a fim de evitar quaisquer contestações de terceiros, solicito que chame a
atenção do Conselho para a necessidade, na fase de consulta legislativa, de transmitir ao Parlamento textos
completos, incluindo os anexos.

(O Parlamento aprova o pedido de aplicação do processo de urgência)

3. Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do Estado
de direito (comunicação das propostas de resolução apresentadas): ver acta

4. Economia / Finanças públicas

Presidente. - Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta:

- do relatório (A6-0026/2005) do deputado Goebbels, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e
Monetários, sobre a situação da economia europeia - relatório preparatório sobre as orientações gerais das
políticas económicas (2004/2269(INI));

- do relatório (A6-0025/2005) do deputado Karas, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e
Monetários, sobre as finanças públicas na UEM - 2004 (2004/2268(INI)).

Goebbels (PSE), relator. - (FR) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o
debate sobre política macroeconómica está a tornar-se cada vez mais ideológico. Neste contexto, uma maioria
conservadora e liberal distorceu o meu relatório preparatório sobre as orientações gerais das políticas
económicas, removendo todas as referências à necessidade de coordenar as políticas económicas europeias,
embora tal seja exigido pelo Artigo 4º do Tratado. Essa maioria recusa aceitar a evidência; o Pacto de
Estabilidade e Crescimento tem de ser ajustado aos ciclos económicos e a Comissão tem, igualmente, de
avaliar a qualidade da despesa pública, analisando qualquer défice que determinado país possa ter registado.
Felizmente, o Conselho Ecofin dentro em breve irá desapontar esses defensores da estabilidade a todo o
custo. Para confirmar essa obstinação ultraliberal, essa maioria aprovou duas alterações, uma das quais
solicita a redução do nível geral de tributação e a outra considera inevitável um aumento geral do tempo de
trabalho. Para alguns deputados, isso representa, provavelmente, o equilíbrio entre flexibilidade e segurança
defendido no relatório Koch; mais trabalho para os trabalhadores e menos impostos para os ricos.

Senhor Presidente, muito calmamente, façamos o ponto da situação da economia europeia. O ano de 2004
foi bom para a economia mundial. O volume do comércio internacional nunca foi tão elevado. O recente
relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) diz, contudo, que apesar do forte crescimento
económico - superior a 5% -, o desemprego em todo o mundo pouco desceu. Em contrapartida, a pobreza
relativa registou grande regressão. A UE conseguiu apenas um crescimento moderado e uma muito ligeira
redução do desemprego, sobretudo nos novos Estados-Membros; no entanto, a produtividade na UE a 25,
segundo a OIT, "cresceu a uma taxa mais rápida do que a média mundial". Talvez este facto explique por que
motivo a União é o maior exportador de bens e serviços e por que motivo a Alemanha, só por si, consegue
melhores desempenhos do que os Estados Unidos, a China ou o Japão.

Uma Europa que é o maior exportador e o maior comprador a nível mundial - uma Europa que consegue
equilibrar as suas contas - não pode estar numa situação tão má quanto o euro-pessimismo predominante
nos levaria a acreditar. Não vou entrar num euro-optimismo beato. A União podia ter um desempenho
melhor. Não há crescimento suficiente e há demasiado desemprego, sobretudo em alguns grandes países,
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começando pelos motores tradicionais da União, a Alemanha e a França. Para esses ultraliberais, a principal
causa do problema é clara: reside nos constrangimentos da política de estabilidade e na ausência de reformas
estruturais. Todavia, diversos países executaram reformas estruturais; o Governo Raffarin lançou reformas
no sistema de pensões e o Chanceler Schröder garantiu a adopção de Hartz 1, Hartz 2 e, mais recentemente,
de Hartz 3 e Hartz 4.

Sem crescimento, porém, as mais audaciosas medidas estruturais acabam por se evaporar. É esta a opinião
do Comité de Política Económica, cujo relatório anual sobre as reformas estruturais afirma, claramente, que
os governos apenas gozarão os frutos das suas reformas estruturais em matéria de crescimento e emprego
num ambiente macroeconómico adequado. Conquanto seja verdade que o défice global da zona euro
aumentou, embora mantendo-se bastante inferior ao dos Estados Unidos ou do Japão, os resultados certamente
surpreenderão os defensores da ortodoxia. O Pacto de Estabilidade e Crescimento foi concebido para impedir
que a dívida pública provocasse um aumento incontrolado das taxas de juro e, consequentemente, para
impedir que o euro se tornasse uma moeda fraca. Verificou-se que o Banco Central Europeu conseguiu impor
taxas de juro historicamente baixas e que o euro está a ter um desempenho forte, quase demasiado forte,
contra o rei dólar. Não obstante as flutuações e os mercados petrolíferos, a taxa de inflação na zona euro
manteve-se bastante baixa, e o poder de compra dos cidadãos da zona euro é superior ao dos cidadãos dos
EUA ou do Reino Unido.

Torna-se evidente que o problema da zona euro não é a ausência de estabilidade mas a ausência de crescimento.
Na Alemanha e em França, em particular, mas também em Itália, a procura interna é insuficiente. Todos os
países reduziram o investimento a fim de limitar o défice público. Como Alemães e Franceses não consomem
o suficiente, também o investimento privado se mantém paralisado. Para quê investir, se a procura está tão
moribunda? A taxa de poupança, por outro lado, encontra-se a um nível elevado na zona euro, em especial
em França e na Alemanha. Eis um sinal de falta de confiança e de receio do futuro. Contudo, um dos grandes
países europeus regista um crescimento considerável e uma taxa de desemprego menos assustadora, e esse
país é o Reino Unido. Porque é que isto acontece? O Governo do Reino Unido apoiou a procura interna
através de uma política de investimento mais activa e de uma política fiscal que não se deixa paralisar por
uma devoção cega à ortodoxia da estabilidade, mas que aspira ao equilíbrio ao longo do ciclo económico.
Acresce que os Britânicos estão a consumir, apesar de estarem a acumular uma dívida quase à escala dos
EUA. A única desvantagem dos Britânicos, em comparação com a zona euro, é que pagam uma taxa de juro
de base de 4,75%, contra 2% na zona euro.

A UE, e a zona euro em particular, precisa de mais crescimento, e esse crescimento apenas pode vir da procura
interna, do investimento público e privado e do consumo. Cerca de 90% do comércio da União faz-se entre
os 25 países. Se bem que a União se mantenha competitiva no comércio mundial, o crescimento não pode
surgir da procura externa. Enquanto alguns pequenos países dependem, sobretudo, da procura externa, os
grandes países dependem sempre, como primeiro factor, da procura interna. Além disso, quem advoga uma
competitividade europeia baseada nos mais baixos benefícios sociais e em salários mais reduzidos deve
reconhecer que grande parte do comércio tem lugar com países com níveis salariais e custos de segurança
social semelhantes aos europeus. Consequentemente, não é reduzindo severamente os salários e, logo, o
consumo, que a União conseguirá avançar. O consumo e, ainda mais importante, o investimento, têm de
ser fortalecidos de modo coordenado. O artigo 4º do Tratado apela a que as políticas económicas se
desenvolvam de modo coordenado. Graças à inteligente reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a
União assistirá à regeneração do crescimento e do emprego.

Karas (PPE-DE), relator. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados,
cabe a ambos os relatores apresentar não apenas a posição das partes que representam, mas também o
relatório relativamente ao qual se chegou a acordo. Ambos os relatórios suscitaram debates políticos intensos
na nossa comissão, tendo em conta que se trata mais de relatórios sobre as decisões relativas ao rumo a seguir
e do que de relatórios legislativos, o que fica claramente espelhado no facto de, embora ambos os relatórios
tenham sido aprovados por maiorias muito expressivas, um dos grandes grupos se ter abstido relativamente
a ambos. Esta situação demonstra a importância das considerações políticas e questões essenciais de orientação
geral tratadas em ambos os relatórios.

Cingirei os meus comentários ao relatório tal como foi aprovado. Devo tecer três observações preliminares.
Em primeiro lugar, a União Europeia é uma Comunidade de direito e, apesar disso, desde que o Pacto de
Estabilidade e Crescimento entrou em vigor 12 Estados-Membros violaram as suas disposições. Cinco deles
pertencem à zona euro: Portugal, Alemanha, França, Países Baixos e Grécia. A estes junta-se o Reino Unido,
ao qual o procedimento de défice excessivo não se aplica, mas que, seja como for, está obrigado pelo requisito
estipulado no número 4 do artigo 116º do Tratado.
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A minha segunda observação preliminar é a seguinte: temos, no euro, uma moeda única de sucesso, uma
moeda que transformou o mercado interno num mercado doméstico, porém não dispomos de uma política
orçamental comum. Essa a razão pela qual necessitamos de um enquadramento político comum, para que
o euro possa atingir todo o seu potencial e a União Europeia os seus objectivos de crescimento e de emprego.
No entanto, existe aqui uma contradição: em 2002 apenas quatro Estados-Membros da zona euro,
representando no total 18% do PIB da zona euro, dispunham de um orçamento mais ou menos equilibrado,
número que subiu para cinco Estados-Membros da zona euro em 2004.

A minha terceira observação preliminar é a de que a Estratégia de Lisboa nos proporciona uma base para a
consecução de mais crescimento e mais emprego e para o aumento da nossa competitividade. A realidade
apresentada no relatório é a de que, ao longo da última década, a economia da UE cresceu muito abaixo do
seu potencial, registando-se um decréscimo não apenas no investimento privado mas também no investimento
público bruto, o qual na zona euro caiu de 4% do PIB, no início da década de 70 do século passado, para
2,4%.

Retiram-se conclusões distintas de toda esta realidade. Uns culpam o Pacto de Estabilidade e Crescimento,
porque afirmamos que há disposições juridicamente vinculativas que não estão a ser observadas, outros
dizem que não fizemos o nosso trabalho de casa e que há falta de vontade política. É preciso que
empreendamos reformas estruturais. É preciso que tomemos as tendências demográficas como ponto de
partida para alterarmos as nossas a realidades. O Pacto de Estabilidade e Crescimento é um êxito, porque
põe em evidência o debate político sobre as reformas estruturais necessárias, sobre o malogro das políticas
orçamentais e sobre os riscos para o euro, suscitando, deste modo, o debate político.

A maioria da comissão apoiou este ponto de vista. Este relatório, cujo tema central é a necessidade de uma
maior vontade política no que se refere à execução, maior coragem no que se prende com as reformas a
longo prazo, uma abordagem mais séria e menos desculpas, afirma também ser necessário uma maior
abertura às reformas combinada com uma maior honestidade relativamente à opinião pública. O actual
argumento da Alemanha de que os custos da reunificação ficaram, até ao momento, de fora da equação é
um exemplo da falta de sinceridade que tem marcado este debate, porque a Alemanha cumpriu os critérios
estabilidade e de crescimento desde o início desta década; cumpriu o Pacto de Estabilidade e Crescimento e
não teve quaisquer problemas com o mesmo ao longo de 10 anos.

Exorto-os a apoiarem o relatório em apreço se quiserem assistir a maior estabilidade, crescimento e emprego,
e se quiserem ver cumpridos o direito comunitário e o Tratado.

Almunia, Membro da Comissão. (ES) Senhor Presidente, desejo, em primeiro lugar, em nome da Comissão
e em meu nome próprio, felicitar os relatores dos dois relatórios em debate, os senhores deputados Goebbels
e Karas, e todos os deputados que na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários contribuíram para
a elaboração do texto que hoje debatemos nesta sessão plenária.

Devo dizer que, no essencial, partilho da análise que figura nos dois relatórios. No caso da chamada Estratégia
de Lisboa, cinco anos depois da sua aprovação pelo Conselho Europeu, podemos todos concordar com a
necessidade de reafirmar os objectivos e os pilares dessa estratégia, com a ratificação do nosso apoio aos
mesmos, e com o facto de que é lamentável o atraso na implementação das políticas necessárias para avançar
na direcção do cumprimento desses objectivos.

No que diz respeito à situação das finanças públicas e ao quadro existente para exercer a supervisão sobre a
evolução dos orçamentos e das contas públicas — o Pacto de Estabilidade e Crescimento —, identificamo-nos
com os valores de referência, com os pilares estabelecidos no Tratado. No essencial, a evolução das finanças
públicas na União Económica e Monetária ao longo dos anos de vigência do Pacto deu-se na boa direcção,
mas, como afirmou o senhor deputado Karas, há demasiados países, no momento actual dez países, que se
encontram numa situação de défice excessivo; há Estados-Membros da União que têm níveis de dívida pública
em relação ao seu produto interno bruto acima do valor de referência estabelecido no Tratado, 60%, pelo
que se impõe também uma reflexão e a procura de melhorias na aplicação do Pacto, e precisamos de reforçar
os instrumentos com os quais se conta para que este quadro de governança fiscal seja um êxito.

No que diz respeito ao primeiro relatório, gostaria de explicar o ponto de vista da Comissão. É evidente que
a União Europeia, e a zona euro em particular, tem uma taxa de crescimento mais baixa do que a dos nossos
concorrentes, do que a das restantes regiões económicas do mundo industrializado, para não falar dos países
emergentes que apresentam taxas de crescimento de 6, de 7 e, inclusivamente, de 10%. Este baixo crescimento
cria uma situação de desemprego elevado e de falta de postos de trabalho e compromete a sustentabilidade
do nosso modelo social e a sustentabilidade do nosso modelo de sociedade em geral.
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São necessárias, por conseguinte, reformas estruturais e, desse ponto de vista, como é do conhecimento dos
senhores deputados, a Comissão propôs, na sua Comunicação de 2 de Fevereiro, algumas orientações para
registar progressos em direcção a uma revisão e melhoria da aplicação da Estratégia de Lisboa, estabelecendo
uma série de prioridades em torno de três eixos: em primeiro lugar, converter a Europa num espaço mais
atraente para o investimento e o trabalho, alargando e desenvolvendo o mercado interno, melhorando as
regulamentações, assegurando mercados abertos e competitivos, estendendo e melhorando as redes de
infra-estruturas europeias; em segundo lugar, melhorar o conhecimento e a inovação como factores básicos
para o crescimento, aumentando e melhorando a investigação e o desenvolvimento, promovendo a inovação
e a adopção de tecnologias de informação, e contribuindo para a criação de uma base industrial europeia
sólida; em terceiro lugar, prosseguir o objectivo de criar mais emprego e de melhor qualidade, estabelecendo
políticas capazes de atrair mais pessoas para o mercado de trabalho, modernizando os sistemas de protecção
social, melhorando a capacidade de adaptação de trabalhadores e das empresas e investindo mais em capital
humano.

Com base nestes elementos, podemos retomar o impulso que os criadores, os fundadores, da Estratégia de
Lisboa - se me permitem usar esta expressão – tinham em mente há cinco anos, e recuperar o tempo perdido;
teremos, concomitantemente, de actuar com uma maior capacidade de "propriedade" à escala nacional,
porque não há dúvida de que muitas das acções necessárias para que a Estratégia de Lisboa seja um êxito
inscrevem-se, basicamente, nas competências nacionais.

Do ponto de vista da Comissão, o papel da política macroeconómica a este respeito é o de sustentar o
crescimento. Mas aumentar o potencial de crescimento é uma função básica das reformas estruturais. Não
podemos confiar na política macroeconómica para o alcançar. Essa função deve ser confiada a reformas
estruturais como as reformas constantes na lista apresentada pela Comissão Europeia.

Relativamente ao segundo relatório - o Pacto de Estabilidade e Crescimento, a situação das finanças públicas
-, que o senhor deputado Karas acabou de apresentar, devo salientar que as negociações no âmbito do ECOFIN
estão a avançar de forma bastante satisfatória: na reunião da semana passada registaram-se novos progressos.
Irão realizar-se novas reuniões, do Eurogrupo no dia 7 de Março, e do ECOFIN no dia 8 de Março, que serão
muito úteis para se alcançar um acordo.

Sou optimista quanto à possibilidade de chegar a um acordo no Conselho Europeu de 22 e 23 de Março,
para manter os princípios e os valores de referência do Tratado, bem como os pilares da disciplina fiscal e
orçamental estabelecidos no Tratado, que todos devemos observar. Este acordo deve permitir melhorar os
instrumentos de forma a que a governança do Pacto de Estabilidade e Crescimento evite os fracassos a que
assistimos nos últimos anos, contribuir para ajudar os países com problemas de défice excessivo a retomar
uma via de ajustamento, cumprir os valores de referência do Tratado, tanto em termos de défice como de
dívida, colocar mais ênfase na sustentabilidade e no longo prazo, porque teremos de enfrentar o repto do
envelhecimento da população e, ao mesmo tempo, criar um melhor elo entre a disciplina orçamental que
continua a ser um elemento necessário para o crescimento e a estratégia de crescimento, mais emprego,
sustentabilidade - ou seja, a Estratégia de Lisboa -, porque as duas estratégias estão ligadas entre si.

O equilíbrio macroeconómico é uma condição imprescindível para o crescimento, mas são necessárias mais
políticas: são precisas reformas estruturais. Será muito positivo que se debatem no Conselho Europeu de
Março estes dois importantes temas que se debatem hoje no Parlamento, que a Comissão debate e que o
Conselho debate, para que possamos chegar a um acordo com visão de futuro, melhorando a relação entre
as duas estratégias e, naturalmente, mantendo uma visão clara dos princípios de cada uma delas. Sendo uma
delas mais sustentabilidade, mais coesão social, mais crescimento, mais emprego e mais competitividade; a
outra, melhor disciplina orçamental e maior sustentabilidade das finanças públicas enquanto base necessária
para a estabilidade económica e para criar as condições que todos os investidores, todos os criadores de
riqueza, necessitam para olhar para o futuro com mais confiança.

Hökmark (PPE-DE), em nome do Grupo. - (SV) Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de dizer que
os défices das finanças públicas numa série de países são sintomáticos dos problemas das economias nacionais.
Não é permitindo maiores défices que resolveremos o nosso problema. Nesse caso estaríamos, antes, a correr
o risco de minar a estável situação propícia ao crescimento constituída por taxas de juro reduzidas. Estaríamos
a correr o risco de reduzir o impulso dado às famílias através das taxas de juro reduzidas e iríamos enfraquecer
a condição de base para um crescimento de longo prazo que as baixas taxas de juro também constituem.

Assim, convém salientar a importância das reformas estruturais, como também afirmou no seu discurso o
Senhor Comissário. São as economias europeias que precisam de flexibilidade, não as nossas regras comuns.
Só com condições de base comuns para empresas em formação poderemos criar mais prosperidade e mais
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emprego. É uma pena que o Grupo Socialista na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários tenha
optado por se abster quando votámos o relatório Goebbels. O relatório contém, agora, diversas propostas
concretas no sentido de criar maior potencial para o crescimento na Europa.

Acreditamos que deviam existir melhores condições de base para o trabalho, mas não através dos meios que
o senhor deputado Goebbels acaba de mencionar, nomeadamente, aumentando o tempo de trabalho. É
nossa intenção estabelecer melhores condições de base para que mais pessoas possam entrar no mundo do
trabalho e para que possam trabalhar por períodos mais longos da sua vida, assim como, se tal for a sua
vontade, por mais horas em diferentes períodos da vida. Para tal, impõem-se modificações em termos de
empresa, investigação e mercado interno. Neste momento, encontramo-nos num período de mudança
significativo, devido à concorrência que se verifica.

Importa, agora, garantir que tornemos a economia europeia ainda mais forte, através de uma concorrência
acrescida. Estamos preocupados com a Directiva relativa aos Serviços e em tornar a concorrência mais
incisiva numa série de sectores. É esta a nossa tarefa e as nossas metas são mais crescimento, mais emprego
e os melhores salários na Europa.

Van den Burg (PSE), em nome do Grupo. – (NL) Senhor Presidente, muito obrigada. Penso que o senhor
deputado Karas teve razão em dizer que, neste debate, o nosso Parlamento está envolvido numa espécie de
batalha em torno do rumo que deveremos seguir e num debate sobre a forma de abordar a política
macroeconómica na União Europeia.

Tenho frequentemente a forte impressão de que, no presente debate, o Grupo do Partido Popular Europeu
(Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus, assim como algumas fracções do Grupo da Aliança dos
Democratas e Liberais pela Europa, estão a travar a batalha anterior e que, partindo de velhas discussões,
continuam a trabalhar em reformas relacionadas com o Pacto de Estabilidade e não enfrentam os desafios
que hoje se colocam. Além disso, tenho muitas vezes a impressão de que nos ocupamos de políticas nacionais
e de que esta Assembleia continua a travar discussões nacionais, ao invés de se concentrar na dimensão
europeia.

O grupo prefere a abordagem que a Comissão Europeia escolheu no que diz respeito à reforma do Pacto de
Estabilidade e Crescimento e também a abordagem que a Presidência luxemburguesa escolheu neste tocante.
Remeteria para as decisões do Conselho ECOFIN de 13 de Setembro, que apoiam claramente a reforma do
Pacto de Estabilidade e Crescimento, dentro do contexto de discussões mais alargadas, e no que se refere,
também, à estratégia de Lisboa e às orientações gerais de política económica.

A reforma do Pacto de Estabilidade deveria concentrar-se nos aspectos preventivos, nas diferenças de
desenvolvimento económico nos Estados-Membros e nos aspectos correctivos, promovendo igualmente
uma melhoria do procedimento relativo ao défice excessivo. Porém, um aspecto fundamental neste âmbito
- e isto é algo que o meu grupo gostaria de realçar e que o Presidente Bush repetiu recentemente no contexto
da política externa - é que conduzamos uma verdadeira política macroeconómica na Europa e, neste tocante,
tratemos a Europa como uma unidade económica, como uma entidade única. Penso que isso deveria
efectivamente fazer parte da política macroeconómica, nomeadamente que não concorramos em primeira
instância uns com os outros, enquanto Estados-Membros, e criemos para nós próprios perfis distintos que
precisam igualmente de ser defendidos em termos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, mas optemos
por uma perspectiva europeia e adoptemos políticas económicas em consonância com isso.

Por isso, é necessário proceder a um exame minucioso da Estratégia de Lisboa e da sua ligação com a reforma
do Pacto de Estabilidade e Crescimento; é também por isso que o nosso grupo continua a fazer questão de
realçar nessa discussão que devemos concentra-nos nos investimentos e também na forma como, dentro
dos parâmetros estabelecidos nesse Pacto de Estabilidade e Crescimento, devemos fazer uma distinção entre
despesas correntes e despesas que se destinam realmente a investir nessa economia do conhecimento que
desejamos ter como parte integrante dessa estratégia de Lisboa. Não queremos fazê-lo de modo a que os
Estados-Membros possam decidir como realizar uma contabilidade criativa, mas, sim, fazendo escolhas
claramente orientadas para a Europa e delineando uma estratégia a nível europeu para que seja possível, por
exemplo, depreciar os investimentos a longo prazo, como é habitual fazer-se na indústria.

Esperamos que alguns destes pontos sejam de facto abordados nesses relatórios e que esta discussão seja
prosseguida na sessão plenária de Março, quando nos ocuparmos da revisão da estratégia de Lisboa e da
preparação da Cimeira da Primavera.
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Klinz (ALDE), em nome do Grupo. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores
Deputados, uma maioria dos membros da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários chegou a
acordo quanto a um relatório bastante equilibrado, ainda que o senhor deputado Goebbels se distancie hoje
desse relatório. Considero importante que solicitemos à Comissão que tenha em conta os seguintes quatro
aspectos.

Antes de mais, tem havido um considerável atraso na implementação da Estratégia de Lisboa. Uma das razões
que o explicam é o facto e a Estratégia incluir um número considerável de objectivos. Em Novembro, o Grupo
Kok recomendou que estes fossem concentrados num número limitado de prioridades. É uma estratégia
sensata, que apoiamos. Gostaríamos de encorajar a Comissão a concentrar os seus esforços nas prioridades
propostas pelo Grupo Kok, e as declarações proferidas pela Comissão neste contexto dão-nos razões para
optimismo. Exortamos igualmente a Comissão a analisar as boas práticas nos Estados-Membros e a retirar
daí lições. Esta abordagem às boas práticas possibilitará, com base em exemplos bem sucedidos num
Estado-Membro, fazer recomendações a outros Estados-Membros.

Em segundo lugar, a Comissão deverá concentrar-se ainda mais na conclusão do mercado interno, de molde
a demonstrar claramente aos consumidores os benefícios concretos do mercado único europeu,
proporcionando produtos e serviços melhores e mais baratos. Nalgumas áreas continuam a existir entraves
ao comércio, o que é indefensável, quer do ponto de vista do funcionamento adequado de um mercado
interno, quer em termos de concorrência leal. É preciso que a opinião pública veja progressos claros neste
domínio.

Em terceiro lugar, não somos contra a reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento, contrariamente ao
que o senhor deputado Goebbels sugeriu, mas opomo-nos a um enfraquecimento do Pacto, que garante não
apenas a independência do BCE, como também a estabilidade do euro. Apoiamos o desejo da Comissão de
reforçar o braço preventivo do pacto, mas isso não significa, como o senhor deputado Goebbels talvez sugira,
que se deva permitir um défice de menos de 3% quando tudo corre bem, mas ter um défice que ultrapasse
os 3% quando os tempos são difíceis. Quando tudo corre bem devem ser criadas reservas para que os critérios
do défice possam também ser cumpridos, ou excedidos apenas marginalmente, em tempos de dificuldades
económicas, para que o nível cumulativo global da dívida possa ser gradualmente reduzido.

Passo agora ao quarto e último aspecto. Os membros do Grupo ALDE na Comissão dos Assuntos Económicos
e Monetários apresentaram uma alteração sobre as reformas estruturais necessárias nos Estados-Membros.
Embora essa alteração tenha sido aceite, não foi, por erro – não sei de quem – incorporada na versão final.
Gostaríamos, por isso, de apresentar essa alteração uma vez mais em plenária, como alteração oral. O texto
desta alteração é o seguinte: o Parlamento Europeu recomenda que os Estados-Membros implementem as
reformas estruturais há muito pendentes, com vista à consecução de uma melhoria do clima de investimento,
que é um requisito prévio para o crescimento económico.

O que aqui está em causa é que salientemos a enorme importância das reformas estruturais para o crescimento
económico, e deixemos claro que a responsabilidade por essas reformas cabe aos Estados-Membros. Já é
tempo de a UE ultrapassar o problema da excessiva autorização de recursos destinados a preservar estruturas
ultrapassadas. Para além disso, os Estados-Membros deverão tomar medidas incisivas, com vista a voltar a
colocar sob controlo a economia paralela, pois esta constitui um obstáculo a um crescimento saudável e à
estabilidade. Só dessa forma poderemos realizar progressos rápidos com vista à consecução dos objectivos
de Lisboa.

Jonckheer (Verts/ALE), em nome do Grupo. - (FR) Senhor Presidente, Senhor Comissário, um respeitado
economista francês publicou recentemente um livro com o título "La politique de l'impuissance" (A política da
impotência), e julgo que este sentimento colherá, justificadamente, a empatia de muitos dos nossos cidadãos.
Acrescentaria, porém, que a política da impotência é, na verdade, uma estratégia deliberadamente escolhida
desde Maastricht, desde 1992, e que, em termos gerais, se centra em três eixos: a reforma estrutural dos
mercados - como lhes chamamos na nossa gíria - a redução do défice público e a conquista de mercados
externos.

Além disso, no que respeita às instituições e à repartição de poderes, a UE tem competência exclusiva nas
áreas do direito de concorrência e da união monetária; de outra forma, os Estados-Membros teriam de lutar
e competir uns com os outros. Sinto que, ao fim de 15 anos - infelizmente, do meu ponto de vista - esta
escolha institucional é amparada pelo Tratado Constitucional, documento que apoio, apesar de conter
bastantes falhas. Durante 15 anos, assistimos aos resultados de tal escolha - ou melhor, à ausência de resultados
- em termos de crescimento, sobretudo de qualidade de crescimento, e em termos de criação de emprego.
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Assim, Senhor Comissário, a nossa mensagem enquanto grupo ecologista é que se impõe, na verdade, uma
alteração de estratégia. Temos a impressão de que os debates sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento
são conduzidos à margem e que, se na verdade queremos atingir melhores resultados, temos de prosseguir
uma política mais proactiva a nível da zona euro, uma política em que, em última análise, os ministros
partilhem um quadro de apoio baseado em objectivos mais ambiciosos e em que os esforços sejam canalizados
para conseguir a convergência entre as diversas economias nacionais. Como não disponho de muito tempo,
referirei três desses objectivos.

O primeiro, do meu ponto de vista, consiste em aplicar reduções maciças à tributação sobre o trabalho e em
procurar formas alternativas de financiar os sistemas de segurança social, tendo em conta que todos os países
são diferentes. Contudo, parece-me da maior importância podermos dizer aos cidadãos que as pessoas que
trabalham - as pessoas que têm a oportunidade de trabalhar - devem conseguir viver dignamente do fruto
do seu trabalho. Penso que o podemos conseguir se procedermos a reduções maciças da tributação do
trabalho.

O segundo objectivo - e, certamente, não ficarão surpreendidos - é que precisamos de crescimento de alta
qualidade, o que significa poupar mais energia e poluir muito menos. Vejam, por favor, os documentos da
Comissão sobre a avaliação da estratégia comunitária de desenvolvimento sustentável: os resultados são
terríveis, de onde a necessidade urgente de uma mudança radical nesta área.

Terceiro e último objectivo, temos de apoiar a procura interna na União. Não é necessário que nos
concentremos totalmente na conquista de mercados externos, como se a economia fosse constituída apenas
por grandes empresas ou pequenas e médias empresas inovadoras que resolvessem lançar-se nos mercados
chinês e indiano. A procura interna deve ser apoiada, o que implica o investimento público e privado e inclui
enviarmos uma mensagem clara às autoridades, tanto a nível da UE como dos Estados-Membros, no sentido
de que nos orgulhamos de ser europeus e que construímos uma união monetária a par de um mercado
interno. Falta, agora, uma verdadeira união económica e social que proporcione um futuro a todos os cidadãos.

Wagenknecht (GUE/NGL), em nome do grupo. – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
no que se refere à política económica, poderemos evidentemente prosseguir o mesmo rumo. Poderemos
continuar, a pretexto de reformas estruturais alegadamente necessárias, a destruir as estruturas sociais da
Europa, a forçar a União a ceder sob a ameaça do elevado desemprego e do aumento contínuo de emprego
precário, desqualificado, expondo cada vez mais os serviços públicos às forças do mercado e limitando, desta
forma, os serviços oferecidos àqueles de que o sector privado pode retirar lucro. E poderemos criar também
uma situação, graças a uma nova ronda de dumpring de impostos, em que um trabalhador com rendimentos
médios passe, a breve trecho, a contribuir mais para os dinheiros públicos do que muitas empresas europeias
com lucros de milhares e milhões de euros.

Embora possamos, de facto, continuar a trilhar este caminho e a garantir os aplausos dos que beneficiam de
uma política deste tipo, não deveremos tentar levar ninguém, na Europa, a pensar que esta política promoverá
o crescimento e o emprego. Quem poderá seriamente acreditar que os longos horários de trabalho defendidos
no relatório criarão postos de trabalho suplementares em vez de destruir ainda mais? Quem poderá seriamente
acreditar que novos cortes no investimento público promoverão a procura interna, em vez de votar mais
pequenas e médias empresas ao infortúnio? Quem poderá seriamente acreditar, com base na nossa experiência
até à data em matéria de privatizações, que estas aumentarão o emprego em vez de o diminuir?

É correcto afirmar que o desempenho económico da maioria dos países na Europa é pouco impressionante,
mas é mentira afirmar que isso se fica a dever à falta de competitividade. Os custos laborais baixaram em
muitos países europeus nos últimos anos; esta tendência foi particularmente marcada na Alemanha, onde
os trabalhadores tiveram de aceitar uma redução média dos salários reais de mais de 2% durante os últimos
12 meses.

Será que isso significou um aumento particularmente significativo do emprego na Alemanha? Muito pelo
contrário! A taxa de desemprego atingiu um novo recorde. O mesmo é válido, no entanto, para as exportações,
e não só para a Alemanha. Digo isto porque o único aspecto que as prioridades estabelecidas no relatório
que temos em mãos poderão favorecer é um novo aumento dos retornos de investimento dos actores
europeus na cena mundial e das empresas exportadoras. Isso poderá agradar à Mesa Redonda de Industriais
Europeus, mas para a maioria das pessoas será um desastre. O meu grupo jamais concordará com uma
política deste tipo, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para encorajar a oposição à mesma.

Whittaker (IND/DEM), em nome do Grupo. – (EN) Senhor Presidente, o relatório do senhor deputado Goebbels
é um claro reconhecimento de muito do que está errado na União Europeia. Reconhece-se que se impõe um
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elevado crescimento económico para reduzir significativamente a taxa de desemprego, pagar pensões e
alcançar o que chamamos “coesão social” ou “protecção social”.

Por que será então que o crescimento actual é tão débil? Muitos oradores responsabilizaram o Pacto de
Estabilidade e Crescimento pela situação. Alguns afirmam que a sua interpretação está a ser demasiado
rigorosa e que os governos não estão a despender o suficiente. Outros, pelo contrário, afirmam que é preciso
respeitar o Pacto de Estabilidade com maior rigor. Não podem estar ambos certos. Diria que ambas as partes
não estão a ver a questão com clareza.

O senhor deputado Goebbels afirma que se gerará maior crescimento, promovendo a concorrência, a criação
de novas empresas, o espírito empresarial e de iniciativa, bem como uma cultura de risco, sobretudo entre
pequenas e médias empresas. Permitam-me que analise estas afirmações. Concordo com a importância das
pequenas empresas; as grandes multinacionais têm todo o prestígio, mas a verdade é que criam emprego
fora da União Europeia. Contudo, não creio que haja falta de oportunidades para as pequenas empresas, de
capital de investimento ou de empresários dispostos a assumir riscos ligados à criação de empresas e admissão
de pessoal. Que razão haverá, então, para que isso não aconteça? E por que motivo, quando isso acontece,
se registam depois tantas falências? Porque nos empenhámos em dificultar-lhes a vida.

Desloquem-se ao terreno e falem com os pequenos empresários. Ouvirão a mesma história, uma e outra
vez, em todo o lado: demasiada burocracia e excesso de normas, em especial, no que se refere à contratação
de mão-de-obra. Estas dificuldades verificam-se porque todo o espírito da UE é fazer uma gestão centralizada,
numa vã tentativa de alcançar uma sociedade idealizada, produzindo legislação e impondo restrições à
actividade empresarial. Temos exemplos disto mesmo na Directiva relativa ao Tempo de Trabalho e no
considerável número de normas introduzidas para defender vários direitos, cujo principal efeito é esmagar
as empresas e enriquecer os advogados. Toda a cultura é direccionada contra a entidade empregadora.

Todos nós queremos mais emprego, queremos viver numa sociedade coesa, que privilegie os valores humanos.
Contudo, isto só é possível quando possuímos riqueza. Ao tentar alcançar os nossos ideais por meio da
coerção, acabamos com a fonte da nossa riqueza. Todo o modelo carece drasticamente de revisão.

Os meus colegas, noutros partidos políticos britânicos, ainda têm a esperança de lograr persuadir a União
Europeia a mudar de rumo. No Partido para a Independência do Reino Unido reconhecemos que essa
possibilidade não existe. A única forma de preservar a nossa prosperidade, no Reino Unido, é deixar de
pertencer à UE. Queremos que os nossos vizinhos também prosperem, mas quando eles não conseguem
fazê-lo por causa de uma adesão cega a um modelo insustentável, preferimos não sermos arrastados na
corrente.

Ryan (UEN), em nome do Grupo. – (EN) Senhor Presidente, todos nós assistimos ao sucesso do mercado
único, onde existe livre circulação de pessoas, bens, serviços e capital. Também não há dúvida de que o
sistema monetário europeu está a funcionar bem. Merece a confiança, quer dos cidadãos da Europa, quer
dos grupos empresariais e investidores.

Para a União Europeia ter êxito, tem de haver uma ampla coordenação económica da parte dos 25
Estados-Membros. Isto faz parte de toda a estratégia para implementar o processo de Lisboa, de modo a
garantir que a União Europeia se torne na economia mais competitiva do mundo até 2010. Contudo, os
governos da UE terão de chegar a um acordo quanto à forma de funcionamento, no futuro, das normas que
regem a União Económica e Monetária. O certo é que há países que estão a acumular graves défices
orçamentais, o que vai claramente contra os critérios da UEM.

Alguns países querem que as normas que regem o funcionamento do sistema da moeda única sejam abertas
e passem a ser mais flexíveis. Considero que esta é uma questão que merece uma atenção cuidada da parte
dos governos da UE, de modo a assegurar que possam desenvolver os projectos necessários ao nível das
infra-estruturas em domínios como o transporte, a energia e as telecomunicações.

Não estou a ter uma abordagem contundente em relação à aplicação dos critérios da UEM, mas não podemos
permitir que a situação se prolongue indefinidamente quando há países que estão a incorrer em grandes
défices orçamentais, e isso em clara violação das chamadas normas estritas que regem o funcionamento da
moeda única. Trata-se de uma situação que mina a credibilidade de todo o enquadramento da UEM.

Se se pretende que o grande grupo de investidores internacionais tenha a máxima confiança na União
Económica e Monetária dentro da UE, a União terá de pôr a sua casa em ordem. Todos pudemos ver quão
voláteis podem ser os mercados de divisas. Ou todos os países respeitam as normas e acreditam no sistema,
ou teremos um problema de credibilidade nesta matéria por um tempo indeterminado.
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Martin, Hans-Peter (NI). – (DE) Senhor Presidente, considero que o relatório em apreço constitui mais um
sinal da incapacidade que se apoderou da União Europeia. Há sinais de que as coisas começam a desmoronar-se
devido a um leque muito variado de tendências contraditórias. Embora o mercado interno exista, falta-nos
tudo aquilo que sabemos ser necessário para uma política económica razoável, por outras palavras, a
necessidade de um mínimo de princípios comuns. O resultado é a maior redistribuição de sempre de activos
financeiros em tempos de paz. Isso aplica-se não só a este continente, embora a situação aqui seja
particularmente difícil, porque temos uma classe média muito numerosa que está a desintegrar-se. Por isso,
lamento ver que este relatório não sugere qualquer abordagem concreta para contrariar essa situação. Penso
que o alargamento foi feito cedo demais, e que, consequentemente, estamos a promover o dumping dos
salários, pelo que muitos dos aspectos para que formos alertados estão efectivamente a acontecer agora. A
primeira abordagem a adoptar deverá ser criar uma verdadeira transparência, de molde a assegurar que estas
discrepâncias sejam, pelo menos, claras aos olhos de todos.

Radwan (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, estamos a discutir a Estratégia de Lisboa
e a forma como a Europa deverá tornar-se a região mais competitiva do mundo. Não o conseguimos fazer
durante os últimos cinco anos, e identificámos agora o principal culpado desse facto: o Pacto de Estabilidade
e Crescimento! Diz-se que se acabarmos com o Pacto a Europa ficará melhor, pois isso permitir-nos-á fazer
maiores progressos.

Não ouvi ninguém falar do trabalho de casa que é preciso fazer a nível nacional, nem sobre onde deveremos
ir procurar os verdadeiros culpados – nos Estados-Membros. A Alemanha acredita mesmo que vale a pena
fazer contribuições líquidas ainda mais elevadas para a Europa em compensação pela abolição do Pacto de
Estabilidade e Crescimento.

Senhor Comissário Almunia, o seu predecessor, o socialista espanhol Pedro Solbes, assegurou a esta
Assembleia, por diversas ocasiões, que o Pacto de Estabilidade e Crescimento é suficientemente flexível, e
estou tentado a concordar com ele. O que não posso aceitar é que devamos manter os critérios dos 3% e dos
60% e, depois, como o Chanceler Schröder fez, procurar que fossem excluídos determinados factores,
enquanto se aguarda o processo, ou mesmo depois dele. Depois vendem-nos isto sob a bandeira de Lisboa,
dizendo que doravante já não podemos ou devemos ter em conta no processo o que quer que tenha a ver
com crescimento intensivo. Tem de ser tido em conta. E os economistas da Alemanha dizem-nos que
acabaremos com um défice de 8% ou 10%. Não estão aqui a ser aplicadas as sanções devidas.

Se quisermos levar a sério Lisboa, então teremos de começar por levar a sério o Pacto de Estabilidade e
Crescimento, e não usar o argumento de que existem dez Estados-Membros que o estão a violar. Eu ficaria
feliz se se aplicassem os limites de velocidade, dizendo que, caso fossemos apanhados em excesso de velocidade
com muita frequência, então o limite de velocidade seria elevado, para que, de futuro, menos pessoas fossem
multadas! As regras são para respeitar.

É preciso que levar a sério a Estratégia de Lisboa. É preciso que a levemos a sério ao enquadrar a legislação
da UE, para que, de futuro, se verifiquem todas as novas directivas, de molde a determinar se estão em conflito
com os objectivos de Lisboa, ou se os promovem. É preciso que os Estados-Membros garantam que não
fulminarão a legislação relativa ao mercado interno sempre que esta não lhes convenha, e a Comissão deverá
chamar à pedra os Estados-Membros que não cumprem. A Comissão deverá introduzir termos de referência
(benchmarking) e anunciá-los da forma mais clara possível. Nós, na Europa, temos de nos consciencializar de
que o mundo não é plano e de que estamos envolvidos numa concorrência a nível global. Por fim, é preciso
que reajamos a estes problemas, para que os cidadãos tenham a percepção de que os estamos a tratar de
forma séria.

Berès (PSE). - (FR) Senhor Presidente, o senhor deputado Karas já não se encontra presente mas gostaria de
lhe ter dito que concordo com ele que a UE é uma Comunidade de direito. Acima do Pacto de Estabilidade
e Crescimento está o Tratado, onde existe um artigo, que não sofreu alterações, que apela aos Estados-Membros
para que considerem a sua política económica como assunto de interesse comum. Consequentemente, o
crescimento em toda a zona euro é um assunto de interesse comum e não me parece que o Pacto de
Estabilidade e Crescimento, na sua forma actual, seja o instrumento de que precisamos.

Diria ao senhor deputado Radwan que a questão que se nos coloca não é se estamos a exceder o limite de
velocidade mas se queremos conduzir lentamente com um Mercedes, e parece-me que, neste momento, é
mais ou menos isso que acontece com o Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Gostaria de fazer três comentários sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Em primeiro lugar, penso
que uma boa reforma deve dotar a União de um instrumento macroeconómico que permita dar execução
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à Estratégia de Lisboa. Neste cenário, assumirá grande importância na nossa lista de prioridades o princípio
de que é preciso "tomar a despesa em consideração". Não se trata de abrirmos negociações como se
estivéssemos num mercado de rua, onde cada Estado-Membro lutasse para fazer ouvir as suas exigências,
mas de perceber onde pode haver valor acrescentado para o crescimento europeu, e apenas a Comissão nos
pode indicar onde o mesmo se encontra, pois essa Instituição representa o interesse comum europeu.

Em segundo lugar, há quem defenda que, por motivos contabilísticos, a forma como este ou aquele
Estado-Membro prossegue as reformas estruturais na área da dos regimes de aposentação podia inserir-se
sob a designação "tomar a despesa em consideração". Esta situação parece-me perigosa já que, ainda por
motivos contabilísticos, nos conduziria a debates que têm a ver com o próprio cerne da coesão nacional.

O terceiro aspecto que queria referir é que, no que se refere à maneira como avaliamos a situação nos
Estados-Membros, na verdade não podemos dizer que tudo se passa numa base de equidade. A situação
económica no que respeita ao Pacto de Estabilidade e Crescimento tem um significado diferente consoante
a dimensão do país; não é correcto dizer que todos os Estados-Membros são iguais no que respeita ao Pacto.
Nos círculos económicos, já todos aceitam - embora continue a ser mal visto dizê-lo em círculos políticos -
que o impacto da utilização do instrumento orçamental varia de acordo com a dimensão da economia do
país. Neste momento, dois países como são a França e a Alemanha encontram-se numa situação em que
ambos são responsáveis e, ao mesmo tempo, vítimas de uma situação de que nenhum Estado-Membro, na
zona euro ou em toda a UE, retira proveito. Não é do interesse de ninguém ver a economia da zona euro
oprimida por um crescimento fraco na maior economia da zona. A situação é contrária, quer ao Tratado,
quer ao interesse comum dos Estados-Membros.

Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Obrigada, Senhor Presidente. Queria observar que, neste momento, estamos
a debater em simultâneo dois documentos, que foram, na essência, magnificamente elaborados e se
complementam mutuamente. Cabe-lhes funcionar como alicerce económico do Pacto de Estabilidade e
Crescimento, e de um terceiro grupo de documentos a debater, e talvez valha a pena ter presente que, se
desejamos transmitir uma mensagem clara aos nossos concidadãos, os cidadãos da União Europeia, à
comunidade empresarial e, em última análise, à comunidade internacional, talvez devêssemos prestar mais
atenção a alguns preceitos de um documento que visa lançar bases para a estabilidade macroeconómica, o
Pacto de Estabilidade e Crescimento. Seria ingenuidade pensar que podemos sustentar ou consolidar o Pacto
de Estabilidade e Crescimento com algumas disposições ou critérios legais. Digo-o com os meus quinze anos
de experiência das reformas aplicadas pelo meu país. Se desejamos proceder a reformas, temos de procurar
consensos e não divergências. Creio que há quatro pontos em que podemos concordar, e a nossa experiência
de reformas diz-nos que eles podem exercer uma influência positiva sobre a economia. Primeiro que tudo,
temos de dar atenção ao investimento necessário à produtividade, porque carecemos de um tipo particular
de investimento. Temos de dar atenção às reformas estruturais, embora elas sejam impossíveis sem medidas
orçamentais. Como as reformas estruturais geram desemprego, é necessário apoio aos desempregados, mas
não se pode concentrar toda a atenção nessa área em exclusivo, sob pena de isso se tornar insustentável do
ponto de vista orçamental. Temos de dar atenção ao desenvolvimento de novas empresas, isto é, temos de
tentar simplificar a administração fiscal, para que as companhias de menor dimensão e as pequenas empresas
possam ser bem sucedidas na Europa. Quanto ao quarto ponto, o mais complicado – temos de ter consciência
de que a Europa está a ser inundada de produtos baratos, estamos cercados por países com baixos custos de
produção e temos de começar a pensar em modos de reduzir os impostos, sem perturbar o equilíbrio
macroeconómico, naturalmente, porque, conforme o demonstrou a nossa experiência de reformas, pela via
do melhoramento da administração fiscal podem conseguir-se grandes resultados. Não admira que muitos
países tenham dificuldades em relação à transferência de lucros e à redução do imposto sobre o valor
acrescentado, mas há muitas maneiras de melhorar a administração fiscal e de reduzir a carga fiscal, como
a experiência dos nossos países comprova. Acredito que é esse o modo mais eficaz de tirar partido do
conhecimento que acumulámos. Obrigada.

Manolakou (GUE/NGL). – (EL) Senhor Presidente, o relatório sobre as finanças públicas na UEM e a situação
da economia europeia não tem de modo algum em conta os problemas que as classes populares enfrentam
e que são comuns aos trabalhadores dos Estados-Membros, uma vez que têm a mesma origem: a política
antipopular da União Europeia. Que estes problemas são comuns está patente nas manifestações de
trabalhadores a que se assiste na maior parte dos países, contra o custo de vida, o desemprego, os salários
baixos, os despedimentos, a privatização dos sectores da saúde, da educação e da segurança social, o aumento
dos horários de trabalho, a insegurança e a incerteza quanto ao futuro.

Os relatores, em vez de darem resposta às questões que acabo de referir, defendem o rigoroso cumprimento
do Pacto de Estabilidade que impõe programas de austeridade exagerados e antipopulares para combater os
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défices. Por outras palavras, são sempre os trabalhadores a pagar e nunca a plutocracia. Ao mesmo tempo,
exigem a rápida aplicação da antipopular Estratégia de Lisboa para promover uma maior exploração da
mão-de-obra através do trabalho a tempo parcial e temporário, de horários de trabalho mais longos, do
prolongamento da idade de reforma, da abolição da participação do Estado na segurança social e da violação
dos acordos colectivos. É esta a nova redistribuição da riqueza, com benefícios ainda maiores para o grande
capital e com mais desigualdade e injustiça. Eles pedem que a economia europeia – ou seja, a rentabilidade
dos monopólios europeus – seja revitalizada com novas medidas de austeridade antipopulares, mais duras,
e que os trabalhadores façam mais sacrifícios para seu próprio bem, pedindo ao mesmo tempo aos governos
que reduzam inclusivamente as despesas sociais mínimas que ainda existem e introduzam alterações imediatas
nos sistemas de seguros e de pensões que, como eles dizem, são inadequados.

Eis as filosofias e as políticas da União Europeia que levam os trabalhadores a exprimirem os seus sentimentos
alheando-se das eleições europeias, que tiveram uma participação de 40%, ou do referendo recentemente
realizado em Espanha sobre a dita Constituição Europeia, cuja participação foi de 35-40%. São sinais que
exprimem os sentimentos de indiferença dos trabalhadores e é por isso que eles estão a virar as costas à União
Europeia. No entanto, a melhor resposta é uma luta sob a forma de desobediência organizada contra esta
política e um contra-ataque para a alterar radicalmente.

Wohlin (IND/DEM). - (SV) Senhor Presidente, o crescimento na UE situa-se, claramente, abaixo daquilo
que, potencialmente, podia ser. A UE regista um elevado desemprego; apresenta um excedente de conta
corrente relativamente a outros países, e os números relativos à inflação são inferiores aos desejados pela
política monetária. Como refere o relatório, verifica-se grande necessidade de reformas estruturais. O relatório
não dá ênfase suficiente, porém, à necessidade que alguns países sentem de uma política económica mais
expansiva.

Uma das causas da política desnecessariamente restritiva é a forma como o Pacto de Estabilidade e Crescimento
foi concebido. Na minha opinião, foi construído de forma errada, o que conduz a uma política
desnecessariamente restritiva nalguns países. O erro reside numa focalização excessiva no défice orçamental.
Devíamos centrar-nos, antes, no rácio da dívida.

Um país com um rácio da dívida inferior a 60% do PIB e que mantém a inflação abaixo dos 2% terá um rácio
da dívida decrescente se a sua economia crescer em termos reais num ponto percentual ou mais e se o défice
orçamental se elevar a 3%. Se a economia de um país cresce 5% e a inflação se situa em 2%, o PIB nominal
aumentará para 7%. O défice orçamental podia, então, elevar-se para 7%, e o rácio da dívida seria estável
caso se verificasse esse défice. Esse país não estaria a colocar qualquer pressão sobre a zona euro. O aumento
da dívida seria estável e, logo, defensável a longo prazo. O país teria, provavelmente, de possuir um sólido
rating de crédito e não constituiria qualquer risco de crédito para a zona euro no seu todo. Esse défice
orçamental é defensável a longo prazo. Um défice limitado de 3% significa que a dívida nacional está em
constante regressão como percentagem do PIB. Sendo um rácio da dívida de 60% do PIB razoável em termos
económicos, não há motivo para forçar essa restrição financeira para o país.

É naturalíssimo que os países novos, de crescimento rápido, tenham défices significativos na sua balança de
pagamentos correntes e importação de capitais. As poupanças de privados talvez não sejam suficientes,
também o Estado pode ter um défice orçamental. A conclusão que daqui podemos retirar é que países com
um rácio de dívida de menos de 60% do PIB e com a inflação controlada deviam ser autorizados a crescer
mais depressa e a conduzir uma política mais expansiva. Assim se impulsionaria toda a UE. Sugiro que o
Pacto de Estabilidade e Crescimento seja alterado de acordo com estes parâmetros.

Angelilli (UEN). - (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a necessidade de proceder à
reforma do Pacto de Estabilidade ressalta também, claramente, do relatório sobre as finanças públicas na
UEM. O Pacto desempenha, sem dúvida, um importante papel em termos de estabilidade, mas deve também
actuar como estímulo ao crescimento.

Estamos conscientes de que os Ministros do Conselho Ecofin estão a preparar o texto da reforma, mas o
Parlamento não deve renunciar ao debate. Seria desejável, portanto, antes de conhecermos a decisão final
do Conselho, que o Parlamento tivesse oportunidade de expressar a sua opinião sobre os procedimentos de
reforma do Pacto, promovendo um debate sobre o assunto. Desde o debate de Setembro, o Parlamento
parece ter adoptado uma posição passiva quando, em vez disso, devia exercer um papel central no processo
de reforma, antes de mais, permitindo a todos os deputados e grupos que tracem claramente as estratégias
possíveis.
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Há que ser prático e realista. Não podemos dizer, nos nossos documentos, que temos de nos tornar a economia
mais competitiva do mundo quando, ao mesmo tempo, os números mostram claramente que o crescimento
está a estagnar. O Pacto tem, portanto, de ser sujeito a reforma. Refiro-me a formas mais flexíveis de aplicar
o Pacto durante períodos de dificuldade económica, à necessidade de conceder o devido crédito às reformas
iniciadas pelos Estados-Membros e, se possível, a que seja permitido excluir as despesas em investimentos
para apoiar os - ainda longínquos - objectivos da Estratégia de Lisboa.

Concluindo, acredito que o Parlamento deve retomar um papel activo neste debate, já que é a única Instituição
que representa directamente os cidadãos da União.

García-Margallo y Marfil (PPE-DE). – (ES) Senhor Presidente, o relator, senhor deputado Goebbels, lamenta
a falta de coordenação das políticas económicas. Concordo com ele, mas a minha conclusão é diferente.

Sem estas normas de coordenação, tornar o Pacto de Estabilidade mais flexível equivaleria à sua ruptura, e
a ruptura do Pacto de Estabilidade significaria neutralizar os esforços do Banco Central para a estabilidade
dos preços, implicaria a subida das taxas de juro, implicaria um atraso no crescimento, e crescimento é o
que todos desejamos; um atraso na implementação das reformas estruturais; e, o que é mais perigoso, uma
séria ameaça ao estado de bem-estar. Os recursos destinados ao pagamento de juros e à amortização da
dívida pública serão menos recursos de que disporemos para garantir as finanças.

O que precisamos neste momento é de mais emprego e de mais produtividade. Mais emprego significa,
fundamentalmente, dispensar atenção àqueles sectores da população com mais dificuldades e sabemos que
eles são as mulheres, os jovens entre os 15 e os 25 anos e as pessoas com mais de 55 anos. E mais produtividade
significa mais investimento, mais esforço em investimento e em desenvolvimento e mais esforço em educação
e formação profissional para aumentar a produtividade do trabalho.

O discurso do Senhor Comissário recorda-me também - e volto a citar o senhor deputado Goebbels - aqueles
discursos da extinta União Soviética nos quais se dizia que a transição para o socialismo terminaria
inevitavelmente no ano seguinte. Quando se aperceberam de que essa transição era possível, concluíram
que a transição já estava concluída e que já tinham chegado ao comunismo. Uns anos mais tarde a cortina
de ferro caiu.

Não é necessário debilitar a estabilidade macroeconómica, mas é essencial continuarmos a insistir com mais
força, com mais vigor, nas reformas estruturais que são a única garantia, a única fórmula séria, para atingir
o crescimento.

Bullmann (PSE). – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o senhor deputado Karas
afirmou, há pouco, que estamos a tratar aqui de decisões que se prendem com a nossa orientação futura, e
a este respeito tem toda a razão. No entanto, apenas poderemos tomar decisões sobre a orientação a seguir
se conseguirmos ver o horizonte. Para sermos capazes de tomar decisões sobre orientações futuras, é preciso
que a nossa análise e as nossas propostas estejam actualizadas, e posso dizer à maioria dos membros do
Grupo dos Conservadores que, de entre todos, eles não possuem propostas actualizadas relativamente a
estes dois relatórios, e não estão em posição de ver o horizonte.

Sabemos perfeitamente que as Orientações Gerais das Políticas Económicas são o documento mais enfadonho
a emanar de Bruxelas todos os anos. Por isso, quais são as vossas propostas, na Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários, para a modernização deste instrumento? Onde está a vossa contribuição para
um debate profícuo?

Reformas estruturais, oiço-vos dizer! Muito bem! A Europa e os seus Estados-Membros precisam de reformas
estruturais. Mas sabem muito bem que as reformas estruturais apenas podem funcionar e conduzir a maior
crescimento e a mais emprego se fizerem parte de uma política industrial activa, de uma política activa em
prol das pequenas e médias empresas e de uma política orçamental adequada à nossa situação económica.
Fico com vontade de chorar ao olhar para as vossas propostas. Deveriam reler os vossos textos uma vez
antes de os adoptarem, isso seria de grande ajuda!

Pretendem uma redução geral do nível da tributação. Seria melhor que discutissem connosco uma política
decente para as PME, em vez de apresentarem este tipo de disparate nos vossos relatórios. Querem que todos
trabalhem mais horas. Por que não ajudar-nos a aumentar a taxa de emprego, para que mais pessoas possam
trabalhar? A Europa beneficiaria mais com isso. Deste modo, apenas poderão esperar o nosso acordo se
aprovarem algumas alterações sensatas. Caso contrário, não apoiaremos este disparate.
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Bourlanges (ALDE). - (FR) Senhor Presidente, a política económica da UE compõem-se, actualmente, de
três elementos: uma ambição platónica - a Estratégia de Lisboa; uma obrigação desprezada - o controlo da
despesa pública; uma exigência ignorada - o apoio ao poder de compra.

A Estratégia de Lisboa é uma ambição platónica. Quem poderia não apoiar os objectivos estabelecidos em
Lisboa? Quem poderia não ser a favor de uma economia baseada no conhecimento, de melhor formação
para os cidadãos, de progressos na investigação e desenvolvimento e de uma sociedade baseada na inovação?
Quem poderia não ser a favor destes objectivos? Por outro lado, quem não é capaz de ver que a expressão
"cooperação aberta" não tem qualquer conteúdo? Cooperação aberta não é senão a livre política de Estados
que, de tempos a tempos, organizam encontros imaginários com a União Europeia, e o Conselho, a Comissão
e o Parlamento são reduzidos a Instituições de comentário e reprovação. Assim, não conseguiremos chegar
a bom porto.

Os controlos da despesa pública são uma obrigação desprezada. Por trás de uma pretensa polémica entre
keynesianos e liberais sobre os instrumentos de política económica a curto prazo e a utilização da despesa
pública, ao longo de 25 anos vimos a espiral da despesa pública fugir ao controlo e sofrer um agravamento
sistemático, em numerosos países, sobretudo em termos de dívida, o que impede os nossos filhos de poderem
controlar o seu próprio futuro. Isto equivale à morte, ou ao passado, a tomar conta da vida, ou seja, do futuro.

O Banco Central Europeu (BCE) é, neste caso, injustamente acusado. De que culpamos o BCE? Culpamo-lo
por impor taxas de juro excessivamente elevadas, mas a verdade é que, desde a Guerra, nunca foram tão
baixas; culpamo-lo por impor uma política de um euro excessivamente forte, situação que, como é óbvio,
foi provocada pelas políticas norte-americanas de défice sistemático, não pelas pretensas qualidades dos
Europeus. A verdade é que o BCE quase não dispõe de meios. Temos, depois, o Pacto de Estabilidade e
Crescimento, que é um dos instrumentos que devem ser sujeitos a reforma. De que acusamos o Pacto de
Estabilidade e Crescimento? Acusamo-lo de ser estúpido e mal intencionado. A ser assim, tentemos então
torná-lo menos estúpido, mantendo embora a sua natureza vinculativa.

Terminarei, Senhor Presidente, referindo um pedido que foi ignorado - estimular o poder de compra. Quem
não vê que nos encontramos, actualmente, num sistema em que os empregados têm cada vez menos dinheiro
e poder de compra em comparação com os accionistas? Existem soluções potenciais, como alargar a posse
das acções e reduzir os impostos sobre o trabalho, mas tais soluções são ignoradas.

Temo, Senhor Presidente, que as Instituições e a UE se vejam reduzidas ao velho coro de uma tragédia cujos
verdadeiros e únicos actores são os governos nacionais.

Guerreiro (GUE/NGL). – Imposto pela realidade, pela degradação da situação económica e social na
generalidade dos países da União Europeia, o Pacto de Estabilidade está finalmente colocado em causa,
embora tardiamente, e apenas quando a França e a Alemanha não o cumpriram. Mas mais vale tarde do que
nunca.

Infelizmente, as perspectivas que vão sendo apontadas para o Conselho ECOFIN de 8 de Março, a
concretizarem-se, significarão mais do mesmo. A dita flexibilização da aplicação do Pacto de Estabilidade
dependeria da maior ou menor capacidade de um Estado colocar em causa os sistemas públicos de segurança
social e de pensões, os sistemas públicos de saúde ou, como alguns apontam, a reforma da sua administração
pública, ou seja, quanto mais um Estado aplicar políticas e concretizar objectivos que consideramos muito
gravosos inscritos na Estratégia de Lisboa, maior flexibilidade teria quanto à aplicação do Pacto de Estabilidade,
o que seria inaceitável.

Janowski (UEN). - (PL) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, não vou
conseguir explorar o assunto em profundidade no pouco tempo de que disponho, por isso limitar-me-ei a
destacar diversas questões.

Em primeiro lugar, o dinheiro e a energia desperdiçados com uma burocracia excessiva e, as mais das vezes,
absurda representam uma importante limitação ao desenvolvimento económico da União Europeia. Em
segundo lugar, deveria ser feito um estudo meticuloso dos sistemas fiscais dos Estados-Membros, sendo um
dos objectivos desse exercício descobrir se o sistema do IVA actualmente em vigor é a melhor solução. É
bem possível que haja outros impostos mais eficazes e, na verdade, a experiência tem-nos ensinado que é
esse o caso. Em terceiro lugar, há que proceder a uma análise sistemática da situação económica da União
Europeia no seu todo e de cada um dos Estados-Membros, de três em três ou de quatro em quatro anos, com
feedback, tanto para se identificarem quaisquer progressos que se tenham registado como para ser possível
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reagir com suficiente rapidez a quaisquer problemas. Em quarto lugar, há uma grave falta de financiamento
para a investigação que tem por objectivo a promoção do desenvolvimento económico.

Por último, gostaria de passar a uma questão que ainda não foi abordada. Todo este intenso debate económico
e todos os sistemas superiormente inteligentes que foram propostos e que suscitaram tamanho interesse
não passarão de conversa fiada, se não forem tomadas medidas reais para impedir a catástrofe demográfica
que se abate sobre a União Europeia. Não estou a fazer ameaças sem conteúdo. Os deputados desta Assembleia
não precisam de andar muito para consultarem as estatísticas relativas à população. Embora não sejam de
leitura fácil, o aviso que contêm não engana ninguém. Enquanto hoje cada pessoa que chega à idade da
reforma é apoiada por quatro pessoas em idade activa, dentro de 30 anos terão de ser duas pessoas a fazê-lo,
e a questão que se coloca é a de saber se isso será exequível. Não devemos esquecer que a família, que inclui
pais e filhos, é a unidade económica mais básica. O laureado com o Prémio Nobel de 1992, Gary Becker,
chegou mesmo a dizer que a família, e o trabalho efectuado no seio da família, representam 30% do rendimento
nacional. O economista francês Jean-Didier Lecaillon fez observações semelhantes, e eu poderia dar exemplos
de outros, designadamente João Paulo II, cuja voz tem um peso especial. Charles de Gaulle é reconhecido
por todos como um verdadeiro estadista, e falava muito seriamente quando afirmou que quem é pobre e
não tem outras opções tem de investir na família. Sapere aude Europa. Muito obrigado.

Claeys (NI). – (NL) Senhor Presidente, o presente relatório contém uma série de propostas para suprimir o
défice que foi criado aquando da implementação da estratégia de Lisboa. Gostaria de expressar especificamente
o meu apreço pelo ponto 7 do relatório, que salienta o importante papel que as pequenas e médias empresas
(PME) realmente desempenham na criação de postos de trabalho e de prosperidade em geral. É muito
importante que se crie um clima que fomente o espírito de empresarial entre os jovens, um clima em que a
carga administrativa e a carga fiscal sejam substancialmente reduzidas e que facilite o acesso das PME ao
capital de risco. Outra conclusão é que o relatório não faz qualquer referência ao Livro Verde da Comissão
sobre a imigração económica. E ainda bem que assim é, certamente tendo em conta o actual nível de
desemprego. O apelo da Comissão à admissão e ao encorajamento de nova imigração económica é míope,
contraproducente, mas também totalmente inapropriado, embora a Comissão invoque os objectivos de
Lisboa para apresentar essa proposta.

Lulling (PPE-DE). - (FR) Senhor Presidente, os meus colegas do Grupo da Aliança dos Liberais e Democratas
pela Europa e do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus
certamente gostarão de saber, dada a natureza deste debate, que o senhor deputado Goebbels fez declarações
à imprensa luxemburguesa segundo as quais as alterações desses grupos aprovadas em comissão reflectiam
a "natureza, fundamentalmente reaccionária e neoliberal, desses dois grupos parlamentares". A grotesca
natureza destes propósitos tem, claro, um elemento que, de certo modo, nos faz rir: sugere que esta Assembleia
é, no mínimo, composta por reaccionários primários. Mas há motivos para nos sentirmos preocupados com
estas palavras. Neste Parlamento, o Grupo Socialista cultiva, propositadamente, uma certa ambiguidade no
que respeita aos princípios de economia política. Com os Socialistas, a ambiguidade acaba por se transformar
em verdadeira aversão.

Pessoalmente, não me parece demais realçar, neste debate, que as condições para um desenvolvimento sólido
e sustentável nascem de finanças públicas consolidadas e de deduções obrigatórias razoáveis. A estabilidade
não constitui obstáculo ao crescimento - é, antes, um pré-requisito para o mesmo.

Do nosso lado do Hemiciclo, não nos deixamos sucumbir pela cegueira ideológica. Somos muito mais
pragmáticos. Situações há em que se tornam necessárias políticas mais intervencionistas a fim de fortalecer
a economia, mas não é isso que aqui está em causa. A situação em que a Europa se encontra actualmente
encaixa-se mal neste padrão. O senhor deputado Goebbels descobriu o keynesianismo já um pouco tarde e
quer metê-lo em todas as receitas e todos os pratos, mesmo quando não vem a propósito. Défices orçamentais
suplementares cada vez mais agravados não são solução para os nossos problemas. A ser assim, os países
conhecidos pelo seu laxismo orçamental teriam, há muito, sido apontados como exemplo a seguir.

Para terminar, dizer que os Europeus têm o dever de trabalhar mais e melhor para garantir o seu nível de
vida face à concorrência global não é crime, Senhor Deputado Bullmann. O exemplo da semana de trabalho
de 35 horas em França diz mais do que qualquer discurso sobre o assunto. É certo que o senhor deputado
Goebbels avançou uma série de ideias interessantes no seu relatório - como, por exemplo, fomentar
determinados tipos de investimento em serviços sociais ou em desenvolvimento sustentável - mas parece
pouco à vontade no cerne da questão, a saber, que a eficiência económica segue regras claramente definidas
e que é perigoso desprezá-las.
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Andersson (PSE). - (SV) Senhor Presidente, para começar, gostaria de dizer o quanto lamento que o
representante do Grupo do Partido Popular Europeu ((Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus, o
senhor deputado Hökmark tenha abandonado o debate. Penso que a proposta apresentada pela comissão é
inaceitável para nós, Social-Democratas, por três razões.

Primeira, não é necessário um aumento geral do tempo de trabalho. O que é necessário é que mais pessoas
entrem para o mercado de trabalho e não que, em geral, se trabalhe mais tempo. Segunda, uma redução
global dos impostos na Europa não resolveria os problemas. Porque é que os países nórdicos, que têm a
tributação mais pesada, registam o maior crescimento da UE? Parece que o Grupo PPE-DE passou totalmente
ao lado do que está em jogo. Em terceiro lugar, precisamos de equilíbrio no Processo de Lisboa. Aqueles que
apresentaram a proposta na sua redacção actual são ainda piores do que a Comissão no sentido em que, em
geral, colocam a tónica apenas no primeiro pilar do Processo de Lisboa, quando sabemos que o que é
necessário é a reciprocidade entre pilares.

Concordo que são necessárias reformas estruturais, mas o mais importante é que, nesse processo, devia ser
aceite a responsabilidade social e envolvidos os parceiros sociais. O senhor deputado Hökmark vem da
Suécia, onde o seu partido está, actualmente, a aproximar-se dos Social-Democratas. No debate nacional,
não falam de reduções de impostos ou de aumento do tempo de trabalho. Fazem-no, porém, aqui.

A Suécia desenvolveu uma política económica de bastante sucesso durante o período pós-guerra, com uma
excepção, entre os anos 1991-1994. Nessa altura, o senhor deputado Hökmark desempenhava um papel
activo na política nacional. Seria lamentável que o Grupo PPE-DE adoptasse esta política neo-liberal e a
fizesse sua. O resultado seria o antagonismo político. Nós, Social-Democratas, queremos uma política
equilibrada, de preferência a uma política neoliberal. Uma política neoliberal não resolverá os problemas da
Europa.

Czarnecki, Ryszard (NI). - (PL) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, esta é a primeira vez
que nos confrontamos com uma situação na qual a maioria dos Estados-Membros, ou, por outras palavras,
13 dos 25 Estados-Membros, estão fora da área do euro e não dentro dela. As taxas de juro na Europa também
desceram ao seu nível mais baixo desde a Segunda Guerra Mundial, e, no entanto, nada disto funciona como
qualquer tipo de incentivo ao investimento. É necessário que reconheçamos o facto de que a zona do euro
está a atravessar um período de lento crescimento económico. Já sabemos que o consumo interno vai
continuar a ser baixo nos próximos dois anos, o que se aplica à totalidade da União Europeia. Ao mesmo
tempo, as aspirações económicas dos cidadãos aumentaram consideravelmente desde o alargamento, em
especial as dos cidadãos dos novos Estados-Membros da União Europeia, como é o caso do meu país, a
Polónia. Essas aspirações estão em desacordo com uma situação económica difícil em que é impossível ir ao
encontro das expectativas dos consumidores. Em termos políticos, daqui poderá resultar, com o tempo, um
aumento do eurocepticismo, o que se torna tanto mais provável quanto a verdade é que todas as projecções,
incluindo as que aparecem citadas no relatório Goebbels, sugerem que os níveis do desemprego se vão manter
elevados no futuro imediato.

Os cidadãos da União Europeia aguardam o crescimento económico real que lhes prometeram repetidas
vezes nos últimos anos, por exemplo, em cimeiras da União Europeia. No entanto, também aguardam que
haja justiça e igualdade de tratamento para todos os Estados-Membros. Ao pactuar com grandes défices
orçamentais em países como a Alemanha e a França, ao mesmo tempo que cai com mão pesada em cima de
outros países mais fracos e mais pobres se estes ousarem ter um défice, a União Europeia está a pôr em prática
uma ideia que conhecemos do romance "Animal Farm" ("O Triunfo dos Porcos") de Orwell, ou seja, a ideia
de que todos os homens são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Isto não contribui em nada
para reforçar a autoridade da União Europeia aos olhos dos outros Estados-Membros. Em resumo, é um
escândalo.

Kauppi (PPE-DE). – (EN) Senhor Presidente, gostaria de começar por agradecer aos meus colegas, os senhores
deputados Goebbels e Karas pelo seu trabalho na preparação dos relatórios em apreço sobre as finanças
públicas.

Como sabem, o crescimento na UE não tem sido tão positivo quanto esperávamos. A descida na parte do
PIB utilizada para investimentos públicos e privados quando comparada com os anos setenta é drástica,
como referiu o nosso colega, o senhor deputado Karas. Em virtude da ausência de reformas estruturais e de
um baixo investimento, o crescimento do PIB não é satisfatório. Porém, não podemos contar apenas com
o investimento público para promover o crescimento: temos de oferecer incentivos, com vista à promoção
do investimento privado, que é a verdadeira fonte de crescimento sustentável na Europa.
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No cerne deste debate está o futuro do Pacto de Estabilidade e Crescimento. O objectivo do Pacto era equilibrar
os orçamentos dos Estados-Membros e gerar excedentes orçamentais até 2003. A ideia subjacente era que
os Estados-Membros pagassem as suas dívidas em tempos favoráveis e assegurassem, através da reforma das
estruturas do sector público, a possibilidade de os seus orçamentos se manterem equilibrados nos períodos
desfavoráveis. No entanto, não é fácil para nós, políticos, abstermo-nos de aumentar a despesa nos períodos
favoráveis. Lamentavelmente, isto torna-se visível nos resultados insatisfatórios de muitos Estados-Membros
face ao Pacto.

Sou absolutamente a favor do Pacto. Os Estados-Membros que fizeram a sua parte e mantiveram as suas
finanças públicas sob controlo – especificamente o meu país, a Finlândia – têm de pagar pela irresponsabilidade
dos Estados-Membros que, pura e simplesmente, não se incomodam! Infelizmente, parece que agora é
inevitável adicionar alguns elementos de flexibilidade ao Pacto. Contudo, devemos estar alerta para não diluir
o Pacto.

Há três questões que é preciso ter presente. Em primeiro lugar, as normas devem ser iguais para todos os
Estados-Membros e os critérios devem ser objectivos. Em segundo lugar, despesas, como por exemplo, o
investimento público e o financiamento da investigação não devem ser automaticamente excluídas da despesa
pública: estas excepções darão uma oportunidade aos Estados-Membros de as interpretar de uma maneira
extremamente inovadora. Em terceiro lugar, a flexibilidade concedida aos Estados-Membros deve ser
determinada pelas reformas que levaram a cabo nos períodos favoráveis. Só é justo que aqueles
Estados-Membros que pagaram as suas dívidas e reduziram os seus défices usufruam de alguma flexibilidade;
aqueles que nada fizeram não devem poder dispor de mais espaço de manobra.

Espero que o bom senso vença e que o Pacto de Estabilidade e Crescimento se mantenha; e se for objecto de
quaisquer alterações, pelo menos orientemo-las convenientemente.

(Aplausos)

Rosati (PSE). - (PL) Senhor Presidente, as alterações ao Pacto de Estabilidade e Crescimento que foram
propostas destinam-se a tornar mais flexíveis e práticas as normas fiscais na União Europeia, mantendo
simultaneamente o princípio fundamental da disciplina orçamental. Considero que tais alterações são um
passo na direcção certa, mas gostaria de destacar três questões com elas relacionadas.

Primeira: as propostas da Comissão incidem principalmente sobre o actual défice orçamental, atribuindo
menos importância à dívida pública. Considero que deveria acontecer o oposto, pois o factor mais importante,
que determina a estabilidade financeira a longo prazo, é a dimensão da dívida em relação ao produto nacional
bruto e não o défice num dado ano. Significa isto que para países com níveis de dívida muito elevados
deveriam ser estabelecidos limites de défice mais rigorosos do que para os que têm níveis de dívida baixos.
Estes últimos têm possibilidade de controlar um défice mais elevado a curto prazo e não deveriam ser
castigados por terem cumprido à risca as normas no passado. Portanto, os níveis da dívida deveriam constituir
um critério mais importante do que o défice actual.

Segunda: o método utilizado para o cálculo dos défices tem de ter em conta a situação específica dos novos
Estados-Membros que encetaram a difícil tarefa de proceder à reforma do respectivo regime de pensões.
Nesses países, as despesas associadas a essas reformas aumentaram temporariamente, porque é necessário
não só financiar as pensões actuais, mas também criar fundos de pensões para gerações futuras. Essas despesas
não deverão ser tratadas como despesas públicas correntes para efeitos do Pacto de Estabilidade e Crescimento,
porque não vão aumentar a procura actual, mas antes contribuem para a poupança nacional. Os novos
Estados-Membros não deverão ser castigados por efectuarem difíceis reformas estruturais.

Terceira: gostaria de sugerir ao Senhor Comissário que considerasse a hipótese de, ao estabelecer os princípios
de acordo com os quais será feito o cálculo dos défices para efeitos do Pacto de Estabilidade e Crescimento,
excluir as despesas associadas a pagamentos para o orçamento da União Europeia. Embora seja verdade que
essas despesas vão aumentar a procura em toda a União Europeia, elas também contribuem para a
implementação do princípio fundamental da solidariedade. Com uma solução deste tipo também se poderia
tornar mais fácil chegar a um compromisso sobre a dimensão do orçamento da União Europeia para o
período 2007-2013. Gostaria de fazer notar que um dos motivos pelos quais determinados Estados-Membros
solicitam um "pequeno" orçamento é o facto de serem contribuintes líquidos para o orçamento da União
Europeia. Muito obrigado.
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Samaras (PPE-DE). – (EL) Senhor Presidente, estamos a falar de competitividade, mas a esta está directamente
associada às taxas de câmbio. Nós permitimos uma apreciação excessiva do euro face ao dólar. Aumentou
de 0,84 para 1,30, prejudicando seriamente a nossa competitividade.

Basicamente, o Banco Central sacrificou a competitividade, onde registamos atraso, para reforçar a estabilidade,
onde estamos bem. Por outras palavras, protegemos o nosso ponto forte e deixámos exposto o nosso ponto
fraco. Desta maneira, o valor elevado do euro agravou a recessão. A recessão diminuiu a tendência das
empresas para correrem riscos com investimentos e inovações. Por outras palavras, o que é que a Estratégia
de Lisboa tem de positivo? Vejam o que os americanos, os russos, os chineses e os indianos estão a fazer.
Enquanto todos os nossos concorrentes dedicam toda a sua atenção à competitividade e ao crescimento,
nós dedicamos a nossa aos desperdícios e à dívida. Todos eles estão a conseguir maiores rendimentos do
que nós, enquanto nós chafurdamos na recessão crónica. Será que não devíamos começar a questionar a
nossa combinação de políticas económicas? Enquanto continuarmos a aplicar a actual combinação de
políticas, a incompatibilidade entre a Estratégia de Lisboa e o Pacto de Estabilidade tornar-se-á cada vez
maior. Conserve-se a Estratégia de Lisboa, mas garanta-se que a política monetária aplicada pelo Banco
Central também ajuda. Conserve-se o Pacto de Estabilidade, mas ponha-se a ênfase na limitação das despesas
e não no aumento do rendimento.

O Banco Central Europeu tem de afrouxar a política monetária de modo a que os Estados-Membros possam
apertar a sua política de finanças públicas, especialmente na vertente das despesas. Assim, qualquer perda
na procura activa a nível das despesas públicas será compensada pelo aumento das exportações, e evitaremos
o aumento dos impostos. Esta é uma combinação de políticas que conjuga prudência e crescimento mas,
para a conseguirmos, precisamos da cooperação do Banco Central. É óbvio que temos de ser prudentes, mas
prudência é uma coisa e rigidez é outra. Enquanto confundirmos prudência com rigidez, não teremos
prudência, nem crescimento, nem competitividade.

Bersani (PSE). - (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a propósito do relatório Goebbels,
gostaria de felicitar o nosso colega pela sua excelente abordagem do assunto, que se concentrou no equilíbrio
entre a necessidade evidente de revitalizar a política económica e de crescimento na Europa e a meta da
estabilidade e as condições para a conseguir. Durante o debate, porém, esse equilíbrio acabou por se perder
e apenas conseguiremos restaurá-lo se tivermos atitudes razoáveis, tal como a senhora deputada Lulling já
sugeriu.

Não é razoável aprovar um relatório que não refere a necessidade de uma maior coordenação das políticas
económicas dos Estados-Membros; do mesmo modo, não podemos concordar que uma declaração destas
é contrária à autonomia das autoridades monetárias. Não é razoável aprovar um relatório que não faz qualquer
referência à reforma do Pacto de Estabilidade e à sua ligação com os objectivos de Lisboa, numa altura em
que, claramente, estamos a avançar para um acordo. Não é razoável afirmar que uma redução geral da carga
fiscal é vital para a competitividade quando olhamos para os excelentes resultados de países que têm, uns,
uma carga fiscal elevada, outros, uma carga reduzida.

De qualquer forma, interrogo-me se o Parlamento Europeu devia, na verdade, recomendar uma redução
geral e genérica dos impostos, sabendo que, nas circunstâncias actuais, nenhum Estado-Membro consideraria
credível tal proposta. Do mesmo modo, ninguém ousaria, de forma razoável, afirmar que um aumento geral
e genérico da jornada de trabalho é viável ou eficaz. Estabelecer uma ligação demasiado estreita entre
liberalização e melhoria dos serviços e a sua privatização apenas poderá ter como efeito aumentar a resistência
a qualquer processo que vise liberalizar o mercado.

Para concluir, penso que o documento contém algumas sugestões importantes e é um esforço louvável mas,
nalguns pontos, há que repor o equilíbrio, deixando de parte influências ideológicas e contribuindo assim,
utilmente, para o debate sobre a economia que está a ser conduzida em toda a Europa.

Mann, Thomas (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, os Estados-Membros comprometeram-se a aproximar
os respectivos orçamentos do equilíbrio ou a atingir o superavit. Esse é um compromisso ao abrigo do Pacto
de Estabilidade e Crescimento, e países como a Alemanha violaram-no ao apresentarem défices. Embora
tenham apresentado como justificação problemas cíclicos, não levaram a cabo as reformas estruturais
necessárias.

Aquilo a que o então Ministro das Finanças alemão, Theo Waigel, deu o seu acordo, em 1997, no interesse
da Europa, foi a uma garantia convicta da estabilidade dos preços, disciplina orçamental e capacidade de
reacção a mudanças estruturais, tais como a necessidade de financiar uma sociedade com uma estrutura
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etária cada vez mais velha. Não se tratava das políticas neo-liberais da esquerda, tratava-se também do interesse
da população activa.

A Presidência luxemburguesa anunciou uma modificação do Pacto, uma tarefa que não é fácil. Berlim pretende
abolir o procedimento de défice excessivo, enquanto os países mais pequenos na zona euro insistem, com
pertinência, que o Pacto deverá ser escrupulosamente observado. Fizeram o seu trabalho de casa.

O senhor Primeiro-Ministro Juncker disse à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários que não
estava, de todo, em causa alterar o limite dos 3% e o procedimento de défice excessivo. Também eu sou
favorável a que a Comissão mantenha os seus poderes neste domínio, desde o envio de “cartas de aviso” à
imposição de multas. Infelizmente, anunciaram-nos uma “interpretação inteligente” do Pacto. Não representará
isso um enfraquecimento do Pacto?

Afirmaram, com pertinência, que a Grécia deverá ser chamada à pedra se voltar a apresentar dados falsificados.
Por favor, corrijam-me se estou errado, mas, pouco depois, levaram os alemães a crer que poderiam tratar
o custo da reconstrução do Leste como um passivo especial, que poderia ser excluído dos cálculos. Diante
disso, outros países vieram afirmar que os seus próprios investimentos na educação, instalações militares
ou infra-estruturas poderiam também ser excluídos. Uma vez que se entre desta forma no reino da
contabilidade criativa, poderemos relegar o Pacto para o caixote do lixo. Estaremos apenas a fazer
malabarismos com os números e não a dar quaisquer garantias aos cidadãos da Europa.

Apoio o excelente relatório com meu colega Karas; não podemos brincar com a confiança no euro.

Rasmussen (PSE). – (DA) Senhor Presidente, temos aqui um relatório construtivo, que foi apresentado pelo
senhor deputado Goebbels e pela comissão competente quanto à matéria de fundo. Gostaria também de
agradecer ao Senhor Comissário Almunia o seu sábio contributo e o seu empenho na reforma do Pacto de
Estabilidade e Crescimento, nos termos em que foi apresentada.

A minha contribuição hoje, aqui, nesta Câmara, irá centrar-se nas duas questões que assumem maior relevância
para a Europa. Os Conservadores e Liberais, aqui no Parlamento, colocaram a ênfase nas reformas estruturais,
relativamente às quais gostaria de dizer que estamos dispostos a negociar, não apenas no Parlamento Europeu,
mas também ao nível dos Estados-Membros individuais. O Grupo Socialista no Parlamento Europeu, ao
qual presido, não se opõe às reformas. Queremos ver as reformas certas. Contudo, gostaria de acrescentar
um aspecto: os principais problemas da Europa não se cingem apenas à necessidade de reformas estruturais;
o segundo maior problema decorre de uma procura muito baixa nos nossos países.

Gostaria de lançar um apelo genuíno e urgente aos dirigentes dos partidos europeus do centro-direita. A
minha experiência, enquanto Primeiro-Ministro e presidente do partido na Europa, é que não vamos conseguir
o apoio das populações dos nossos países para as reformas se as nossas sociedades não registarem,
simultaneamente, procura e crescimento; por outras palavras: não poderá haver reformas bem sucedidas
sem crescimento económico, nem crescimento económico sustentável sem reformas. Gostaria, por isso, de
fazer um apelo muito urgente de introdução da dimensão europeia. E o que significa a dimensão europeia?
O que a dimensão europeia significa verdadeiramente é a capacidade de actuarmos ao mesmo tempo. Existe
falta de procura ao nível do mercado interno, um aspecto que poderemos colmatar se, ao mesmo tempo,
todos os Ministros das Finanças decidirem, em conjunto com o Senhor Comissário Almunia, investir nos
objectivos de Lisboa durante os próximos quatro anos. Devemos, desse modo, conseguir alcançar o
crescimento adicional de que necessitamos. Esses aspectos estão devidamente documentados e seria fantástico
se os partidos do centro-direita, aqui no Parlamento, também conseguissem entender que é necessário investir
e é necessário implementar reformas e que estes aspectos devem ser realizados ao mesmo tempo.

Montoro Romero (PPE-DE). – (ES) Senhor Presidente, concordo com as análises apresentadas aqui esta
manhã, nas quais se insistiu na necessidade que a Europa tem de mais crescimento e mais emprego.

Mais crescimento para fazer frente aos desafios que, enquanto europeus, temos pela frente: o desafio do
alargamento, o desafio de criar mais emprego para as mulheres e os jovens europeus. Mais crescimento para
que a Europa possa desempenhar o papel protagonista que merece na economia mundial, na medida em
que, de contrário, a economia mundial não terá um crescimento equilibrado. Como salientou o senhor
deputado Rasmussen, isto significa que os consumidores europeus e os investidores europeus necessitam
de mais confiança, necessitam de políticas de confiança, políticas, em suma, nas quais possam basear as suas
decisões de consumo e de investimento. Essa confiança, por seu turno, requer finanças públicas saneadas e
equilíbrio orçamental. O equilíbrio orçamental equivale a menos impostos para os trabalhadores e para as
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pequenas e médias empresas, menos impostos para competir com mais êxito na economia mundial
globalizada.

Flexibilizar o Pacto de Estabilidade seria um grave erro e, Senhor Comissário Almunia, a cobertura jornalística
dos debates do Ecofin não é tranquilizadora; o confronto entre os governos europeus em torno da promoção
da flexibilidade do Pacto de Estabilidade é uma mensagem negativa para a confiança dos mercados.
Necessitamos, paralelamente a esse Pacto de Estabilidade firme, de reformas estruturais. Necessitamos de
uma economia mais flexível, que não seja uma economia positiva para meia dúzia, mas uma economia
equilibrada que sustente o nosso crescimento com base na flexibilidade e na competitividade.

Langen (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, o senhor deputado Rasmussen afirmou que as reformas não
serão possíveis sem crescimento económico. A inversa é igualmente verdadeira: o crescimento económico
na Europa não será possível sem reformas. Especialmente na Alemanha e em França, que são os maiores
Estados com um grau excessivamente elevado de actividade governamental, elevados impostos e sistemas
sociais altamente complexos, as reformas são um requisito prévio para o crescimento económico.

Debatemos hoje os relatórios Goebbels e Karas, nos quais estão espelhadas as dificuldades que enfrentamos
com uma política monetária comum combinada com políticas financeiras e orçamentais descentralizadas.
O Pacto de Estabilidade e Crescimento foi criado como um mecanismo de ligação e como requisito prévio.
A intenção política de reformar o Pacto de Estabilidade e Crescimento abalará os próprios alicerces do Tratado
de Maastricht e da União Monetária Europeia. As regras de política orçamental estão entre as pedras basilares
da União Económica e Monetária. Foi prometido aos cidadãos da Europa que os empréstimos contraídos
pelos Estados diminuiriam, uma promessa a que se renuncia após apenas seis anos. O objectivo dessas regras
é a manutenção da credibilidade e da confiança independentemente do governo que estiver no poder em
qualquer momento. No entanto, existe um erro de concepção no Pacto de Estabilidade e Crescimento, um
erro que V. Exa., Senhor Comissário, repetidamente se tem escusado a comentar.

No que se refere ao processo de acompanhamento, a Comissão dispõe de poucos poderes e responsabilidades.
As partes faltosas são juízes em causa própria, o que não é um bom presságio. Se o Conselho ECOFIN não
aplica a si próprio as regras, a Comissão fica impotente. Se não existir vontade para aplicar a disciplina
orçamental, as reformas também não ajudarão. Não estão aqui em causa apenas as regras, mas também a
vontade política. A Comissão quer introduzir novas regras para os períodos economicamente saudáveis.
Poderá existir alguma justificação para isso, mas é ingénuo. Se os meios existentes para se exercer pressão
não funcionam, como poderemos esperar que tudo funcione voluntariamente quando a situação económica
for favorável?

Os Socialistas e Comunistas não compreenderam as mudanças que o euro trouxe. Antes da existência do
euro, o mercado penalizava duramente os Estados endividados de uma forma aberta e compreensível, através
de elevadas taxas de juro para os empréstimos do Estado, elevadas taxas de inflação e desvalorização. Ainda
em 1992 existiam diferenças de seus pontos percentuais.

(Protestos)

Oiçam, por favor! Sabem que tenho razão. Seis pontos percentuais! Essa diferença já não existe. Já não existem
forças de mercado que obriguem os Estados à disciplina orçamental. Se o BCE não enfrentar este problema
através de um sistema de avaliação diferenciada dos empréstimos contraídos pelos Estados, o euro não se
manterá estável a longo prazo.

Almunia, Membro da Comissão. (ES) Senhor Presidente, desejo agradecer a todos os senhores deputados que
usaram da palavra a sua contribuição para o debate, que considero muito interessante.

Gostaria de concluir reiterando a análise da Comissão. Em determinadas alturas do debate, atribuíram-se à
Comissão pensamentos com os quais nem eu nem a Comissão estamos de acordo.

Eu e a Comissão consideramos que o principal repto em relação ao aumento do crescimento na União
Europeia e na zona euro consiste no aumento do potencial de crescimento. Isto exige reformas estruturais
como as que a Comissão propôs na sua Comunicação sobre a revisão e revitalização da Estratégia de Lisboa.

Se não aumentarmos o potencial de crescimento, a sustentabilidade a médio e longo prazo da nossa economia
e do nosso modelo social não será possível e a estabilidade macroeconómica a curto prazo e a estabilidade
orçamental ver-se-ão seriamente prejudicadas pela falta de crescimento. Esta é, por conseguinte, a nossa
análise e, com base nela, a política macroeconómica, como se afirma no Relatório Kok - e estou plenamente
de acordo com este ponto -, deve apoiar uma estratégia de reformas estruturais que aumente o potencial de
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crescimento para sustentar esse crescimento e para impedir que a falta de liquidez, de financiamento e de
procura ponham em risco a nossa capacidade de aproveitar todas as possibilidades de crescimento que
alcançámos na sequência das reformas.

A Comissão considera o êxito da revitalização da Estratégia de Lisboa uma prioridade e, para isso, propôs
dez prioridades e estudou a forma de melhorar a capacidade de cada Estado-Membro de implementar a
Estratégia de Lisboa de acordo com a situação concreta de cada um, para que possamos alcançar os objectivos
que partilhamos em todos os países e em toda a União Europeia. Estes objectivos não foram reduzidos na
Comunicação da Comissão, e foram confirmados tal como foram definidos há cinco anos.

No que diz respeito ao Pacto de Estabilidade, desejo, Senhor Presidente, fazer algumas clarificações. Penso
que devíamos entender o que está a acontecer nas últimas semanas, durante as quais o Conselho, com o
apoio da Comissão através de uma excelente cooperação com a Presidência luxemburguesa, está a tentar
alcançar um acordo para melhorar a forma de aplicar os mecanismos de disciplina orçamental e para garantir
que os objectivos prosseguidos pelo Tratado, ao definir a estabilidade orçamental como uma das condições
da União Económica e Monetária, constituam uma realidade mais positiva e óbvia do que a actual.

O que estamos a fazer? Em primeiro lugar, reiteramos o nosso compromisso firme e inequívoco para com
os valores de referência estabelecidos no Tratado. O Tratado estipula 3% e a Comissão garantirá que esse
valor de referência será respeitado. Gostaria, mais uma vez, de deixar claro, e fá-lo-ei sempre que necessário,
que nem na proposta da Comissão, nem na posição actualmente unânime de todos os Ministros do ECOFIN,
se propõe excluir do cálculo do défice qualquer categoria de despesa. O que se está a averiguar, em
conformidade com o artigo 104º do Tratado, é quais os factores relevantes que devem ser tidos em
consideração na análise das razões pelas quais se verificou um défice excessivo e o que deve ser feito para
recuperar uma situação de equilíbrio, a sustentabilidade das finanças públicas e para reduzir o nível do défice
abaixo do valor de referência.

É possível distinguir, como estamos a fazer com precisão neste debate, entre não excluir nenhuma categoria
das despesas e, ao mesmo tempo, tomar em consideração factores económicos, da composição das despesas
públicas, da situação do ciclo, das reformas estruturais em curso, para ver como é possível aplicar a parte
preventiva do Pacto, como estão as finanças públicas em termos de um equilíbrio a médio e longo prazo ou,
em termos de procedimento de défice excessivo, que recomendações são realmente eficazes para que um
país em situação de défice excessivo recupere o equilíbrio orçamental. Para isto, é extremamente importante,
e este é o segundo elemento chave no nosso debate, evitar a aplicação do Pacto que conduza na prática a
políticas pro-cíclicas, tanto na parte preventiva como na parte correctiva do processo de défice excessivo.

Uma das razões mais óbvias pela qual alguns países ultrapassaram a regra dos 3% aplicável ao défice é que,
quando se encontravam em momentos positivos do seu ciclo económico, não aplicaram políticas pro-cíclicas,
não consolidaram suficientemente as suas finanças públicas, e o Tratado prevê instrumentos como o alerta
precoce, que de resto são reforçados na Constituição e directamente atribuídos à Comissão e que devem ser
utilizados de forma mais eficaz. De igual modo, cada Estado-Membro deve estabelecer regras nacionais que
complementem a pressão exercida pelos outros Estados sobre aqueles que tomem decisões a nível nacional
sobre a composição das receitas e sobre as despesas orçamentais e, por isso, do défice orçamental de cada
Estado-Membro que, recordo, continua a ser competência nacional, muito embora, como afirmou a senhora
deputada Berès, o resultado conjunto dessas decisões nacionais de política orçamental seja de interesse
comum, dado estarmos numa União Económica e Monetária.

No que diz respeito ao procedimento de défice excessivo, e este é o ponto mais difícil do nosso debate,
estamos a debater a forma como deve lançar-se esse procedimento. Devo reiterar a nossa posição: não será
excluída qualquer despesa do cálculo do nível do défice. Mas se voltarem a ler o artigo 104º do Tratado,
constatarão que, uma vez tendo a Comissão Europeia informado o Conselho de que um determinado país
está, em seu entender, numa situação de défice excessivo, o Conselho tem plenas competências, depois de
ter avaliado globalmente a situação – nº 6 do artigo 104º do Tratado -, para decidir "se existe ou não um
défice excessivo".

Estamos a tentar conseguir que os critérios que a Comissão utiliza quando informa o Conselho de que um
país está em situação de défice excessivo coincidam com os critérios que o Conselho utiliza depois, para
evitar que voltem a registar-se choques como os que ocorreram no passado. Para que, no respeito das funções
e competências da Comissão - e a Comissão não renunciará a nenhuma das competências que lhe são
atribuídas pelo Tratado -, e no uso das funções e competências do Conselho - que também não irá renunciar
a nenhuma das que o Tratado lhe atribui -, no contexto dessa relação, dessa cooperação, não haja bloqueios
que paralisem o procedimento, originando conflitos como os que se registaram há mais de um ano.
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A governança é muito importante. É muito importante que existam regras nacionais que complementem
os esforços de “propriedade” por parte dos Estados-Membros em relação às regras comuns de disciplina
orçamental. É muito importante que disponhamos de estadísticas claras, fiáveis e seguras, como pudemos
comprovar recentemente. É muito importante que haja cooperação entre as duas instituições, Conselho e
Comissão, e é extremamente importante que haja apoio e debate no Parlamento, como o de hoje e como os
que se realizarão, obviamente, no futuro.

É muito importante que alcancemos um acordo. Mencionou-se aqui, e partilho desta preocupação, a
credibilidade da União Económica e Monetária e, em particular, a credibilidade da nossa moeda única nos
mercados. Os mercados não compreenderão que não haja um acordo no Conselho Europeu de Março, e
todos nós, cada um de acordo com as suas respectivas responsabilidades, devemos envidar todos os esforços
possíveis para que esse acordo se conclua e se publique a 23 de Março nas conclusões do Conselho Europeu.
Pela sua parte, a Comissão envidará todos os esforços nessa direcção.

Concluo reconhecendo a excelente cooperação que estamos a ter com a Presidência do Conselho, que também
está firmemente empenhada em alcançar esse êxito.

Presidente. Está encerrada a discussão conjunta.

A votação terá lugar hoje, ás 12H00.

PRESIDÊNCIA: VIDAL-QUADRAS ROCA
Vice-presidente

5. "Capital Europeia da Cultura" (2005 - 2019)

Presidente. Segue-se na ordem do dia o debate da recomendação para a segunda leitura relativa à posição
comum do Conselho tendo em vista a aprovação de uma decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera a Decisão nº 1419/1999/CE, relativa à criação de uma acção comunitária de apoio à manifestação
"Capital Europeia da Cultura" para os anos 2005 a 2019.

Prets (PSE), relatora. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, há aproximadamente 20 anos, em 13 de
Junho de 1985, a ideia da Capital Europeia da Cultura foi apresentada ao Conselho de Ministros da Cultura,
por sugestão de Melina Mercouri, a então Ministra grega da Cultura, tendo a resolução correspondente sido
devidamente adoptada. O seu objectivo era tornar os aspectos culturais específicos da cidade, região e país
em causa acessíveis ao público europeu. Vinte anos após a instituição do programa da Capital Europeia da
Cultura, podemos retirar algumas conclusões, tais como identificadas no Estudo Palmer de Agosto de 2004.

Não há dúvida de que ser seleccionada como Capital Europeia da Cultura tem um impacto positivo para
qualquer cidade, em termos de novas iniciativas culturais, expansão de infra-estruturas culturais,
acontecimentos e tendências artísticos, reputação, estatuto internacional e perspectivas de enriquecimento
no domínio cultural. Tudo isto paralelamente a um aumento no número de visitantes e nas receitas, mas
também nas despesas.

Embora a Capital Europeia da Cultura constitua uma atracção especial para as pessoas interessadas na cultura,
o aspecto europeu ainda não foi totalmente interiorizado. A dimensão cultural é frequentemente ensombrada
por ambições políticas, e a dimensão europeia nem sempre tem estado na linha da frente. A Capital Europeia
da Cultura apenas pode ser um projecto sustentável se for integrado no desenvolvimento da cidade como
parte de uma estratégia de desenvolvimento cultural de longo prazo. Muito mudou ao longo dos últimos
20 anos no que se refere ao desenvolvimento cultural e artístico das cidades, sobretudo na União Europeia,
tornando necessário alterar a decisão adoptada naquela altura.

Por exemplo, a sequência de cidades a nomear até 2019 não tem em conta os 10 novos Estados-Membros
que aderiram à EU, aquando do alargamento de Maio último. No entanto, para não prejudicar a sequência
que já foi estabelecida, existe uma proposta no sentido de que seja acrescentada uma cidade de cada um dos
novos Estados-Membros, para criar um equilíbrio. Não seria justificável deixar estes países à espera da sua
vez até 2019.

A posição comum que temos em mãos é, em determinados aspectos, insuficiente, não preenchendo todos
os requisitos necessários à implementação das alterações de uma forma mais aberta, democrática e
transparente. No entanto, de forma a não prejudicar os trabalhos preparatórios em curso para as capitais
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europeias da cultura em 2009, 2010 e nos anos subsequentes – e especialmente as da Áustria e Alemanha
– exorto-os a aprovar esta posição comum em segunda leitura, na condição de a Comissão, que já o prometeu
e começou os trabalhos a esse respeito, apresentar um novo projecto, o mais tardar, até Junho deste ano.

Esta nova proposta deverá preencher os seguintes requisitos: será preciso ajustar o nível dos recursos
financeiros se quisermos ter duas capitais da cultura a partir de 2009; o actual nível do financiamento situa-se
entre 200 000 e 1 milhão de euros por projecto. É necessário estabelecer critérios claros de molde a
proporcionar o mais elevado nível de financiamento possível. Actualmente, concede-se uma média de
500 000 euros por capital da cultura, que, no caso de uma proposta orçamental como a apresentada por
Linz, corresponde a uma contribuição de 0,83%. A União Europeia não está certamente a dar aqui uma
contribuição generosa. Exorto a que seja estabelecida uma contribuição fixa de 1 milhão de euros por capital
europeia da cultura, caso todos os critérios sejam cumpridos.

Tudo isso deverá ser tido em conta no que se refere ao financiamento, bem como no programa cultural e
nas Perspectivas Financeiras de 2007-2013. Para além disso, consideramos de extrema importância que o
papel do júri seja reforçado, para que as tarefas sejam definidas de forma mais específica e melhorar, assim,
o processo de selecção das cidades candidatas. É igualmente necessário que sejam definidos explicitamente,
e associados a determinados parâmetros, critérios de selecção claros e objectivos para as próprias cidades e
o requerido valor acrescentado para a Europa. Tem também de ser claramente fundamentada a decisão sobre
a data e os motivos que levam a que determinada cidade receba 200 000 de euros, 500 000 de euros, ou
1 milhão de euros.

Sempre que a concorrência entre várias cidades seja possível, deverá ser bem-vinda, embora esse não deva
ser um critério absoluto. Por exemplo, em 2009, a Áustria e a Lituânia entrarão na corrida apenas com uma
cidade cada, mas terão de cumprir totalmente os critérios do procedimento de selecção. Isso é de extrema
importância, e penso que com Graz, a Áustria demonstrou que se pode ter um bom desempenho apenas
com uma cidade.

Considero que a União Europeia deve apoiar uma maior publicidade às capitais europeias da cultura e
apresentar um programa mais arrojado a este respeito.

De acordo com a decisão de 1999 sobre a Capital Europeia da Cultura, o objectivo do programa é pôr em
evidência a riqueza e variedade das culturas europeias – bem como o que elas têm em comum – e contribuir
para uma melhor compreensão mútua entre os cidadãos da Europa. A nova decisão visa avançar mais um
passo, aceitando e abraçando os desafios da integração europeia, da diversidade europeia e da expansão da
cooperação cultural numa Europa alargada.

Figeľ, Comissão. – (SK) Senhoras e Senhores Deputados, a Comissão Europeia adoptou em Novembro de
2003 uma proposta de alteração da decisão de 1999 que estabelece o instrumento comunitário intitulado
“Capital Europeia da Cultura”. Esta decisão referia-se ao período de 2005-2019, em que nos encontramos
neste momento. A proposta da Comissão agora em apreço pretende tão só permitir que os dez novos
Estados-Membros participem nesta actividade cultural o mais rapidamente possível em pé de igualdade com
os outros Estados-Membros, por conseguinte, aplicando o princípio da igualdade.

Isto significa que, a partir de 2009, os novos Estados-Membros vão acolher a Capital Europeia da Cultura,
tanto em cooperação como em competição com os outros Estados-Membros. Em 2009, será a Lituânia,
juntamente com a Áustria, a acolher a Capital Europeia da Cultura, como já foi referido. Na segunda fase, tal
como solicitado pelo Parlamento Europeu, proponho mais uma alteração ao Conselho antes deste Verão
que implicará uma análise profunda ou uma revisão profunda do processo de selecção para esta actividade
comunitária.

Tal como realçou, e bem, a senhora deputada Christa Prets, esta proposta deverá incluir, entre outras coisas,
a dimensão europeia da cooperação, formas de reforçar o papel do júri de selecção, a competição nacional,
etc. Na realidade, muitas destas questões ou preocupações já foram levantadas na primeira leitura e tê-las-ei
obviamente em conta na formulação dos próximos passos a dar.

A Comissão terá igualmente em conta os resultados de um estudo independente que examinou os últimos
dez anos desta cooperação. No que diz respeito à segunda leitura, congratulo-me pelo facto de o relatório
também ter sido adoptado pela Comissão da Cultura e da Educação, aprovando, assim, a posição comum
do Conselho que segue a mesma linha da proposta da Comissão. Isto significa que a decisão em causa pode
ser tomada com relativa rapidez, ainda que com base num procedimento correcto, como é óbvio.
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Para terminar, gostaria de agradecer ao Parlamento Europeu, à Comissão da Cultura e da Educação e, em
particular, à senhora relatora Christa Prets pela sua estreita cooperação nestas questões, bem como também
gostaria, obviamente, de exprimir o meu agradecimento às Presidências irlandesa e dinamarquesa pela
cooperação nesta questão durante o ano passado e à Presidência luxemburguesa pela continuação na
cooperação.

Fico satisfeito por esta alteração estar a trazer resultados concretos, visto que a sua adopção pode constituir
uma ajuda significativa, afectando directamente as relações entre as cidades e os cidadãos na União Europeia
alargada.

Pack (PPE-DE), em nome do Grupo. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores
Deputados, não teríamos agora necessidade alguma de estar a discutir a Capital Europeia da Cultura, se, no
ano de 1998, o Conselho de Ministros não tivesse ignorado total – e vergonhosamente – os novos
Estados-Membros, fazendo-o até ao ano de 2019. Só aos Ministros ocorre este tipo de ideias: os deputados
desta Câmara, já nessa altura, davam mostras de mais inteligência.

Daí que tenhamos, hoje, de proceder às necessárias correcções, e estamos dispostos a dar-lhes o nosso apoio.
Futuramente, vamos ter duas cidades, umas dos antigos e outra dos novos Estados-Membros. Apoio totalmente
essa situação, dado que vai também implicar cooperação entre duas capitais europeias. Em 2010, por exemplo,
vai envolver uma cidade alemã e uma cidade húngara. A senhora deputada Prets tem toda a razão ao referir
o facto de os recursos financeiros não serem suficientes para contemplar esta situação. Depois de cometido
o erro, o castigo vem com a devida severidade. Assim sendo, no futuro, vamos necessitar de mais verbas para
as capitais culturais, o que deverá igualmente ser contemplado no quadro financeiro

Penso, contrariamente à senhora deputada Prets, que cada país deveria colocar duas cidades à consideração
do júri europeu, para a posterior selecção. Tomando a Alemanha como exemplo, gostaria de recordar toda
a agitação e criatividade desencadeadas no mundo cultural alemão, durante os últimos anos, devido a terem
estado dez cidades em competição para uma delas se tornar a Capital Europeia da Cultura. Assistimos a uma
mostra de enorme espírito inventivo., com toda a gama de actores culturais e económicos, participando em
seminários e simpósios. Penso que este impressionante nível de actividade apenas pode ser possível, havendo
competição entre cidades.

A Alemanha vai apresentar duas ou mais cidades ao júri, das quais apenas uma pode ser seleccionada. Mas
todas as outras que se candidataram geraram uma incrível movimentação na sua cidade, no seu land e na
região envolvente. Daí eu entender que esta é a melhor forma de actuar.

Resta-me solicitar que, no futuro, o júri dedique maior atenção àquilo que pode ser designado como “efeito
de farol” destas cidades. As cidades da Europa constituem os faróis da nossa história e da nossa diversidade
cultural. Cada capital cultural deve atribuir particular ênfase a este facto, criando múltiplos e diversificados
eventos, não apenas para apoiar as tradições nacionais e o turismo, mas também para verdadeiramente
chamar a atenção para a diversidade cultural. Espero que o Senhor Comissário tome nota destes pontos nas
suas novas propostas, incluindo nas que se referem ao processo de selecção.

Hegyi (PSE), em nome do Grupo. – (EN) Senhor Presidente, saúdo, de uma forma geral, o excelente relatório
da senhora deputada Prets. Saúdo também a ideia de alargar a iniciativa da Capital Europeia da Cultura de
forma a incluir os novos Estados-Membros. Algumas pessoas entendem que seria melhor escolher apenas
uma única Capital da Cultura por ano, alterando, ano sim, ano não, entre os antigos Estados-Membros da
UE-15 e os novos Estados-Membros da UE-10. Desta forma, podíamos garantir que todos os eventos se
concentrassem numa só cidade. Essa seria uma solução lógica, mas há muitos Estados-Membros antigos que
já esperaram muito tempo para gozar desse prestígio e para ter a possibilidade de ver uma cidade sua eleita
para Capital Europeia da Cultura.

Esta duplicação de possibilidades deverá ser bem-vinda, se se observar uma condição fundamental: as duas
cidades devem gozar das mesmas oportunidades em todos os aspectos, incluindo o do financiamento. A
responsabilidade cabe à Comissão, aos governos e às autarquias, bem como aos meios de comunicação.
Convido cada um de nós a compreender esta preocupação e a fazer tudo o que for possível para assegurar
uma verdadeira igualdade. Ter Capitais Europeias da Cultura de primeira e de segunda categoria poderá
destruir toda a ideia subjacente ao projecto e ser uma fonte de frustração e hostilidade.

Em 2010, a Hungria e a Alemanha serão os países anfitriões e prepararão uma localidade para ser Capital
Europeia da Cultura. Na Hungria, existem 11 cidades que concorrem para conseguir esta maravilhosa
oportunidade de se mostrarem aos cidadãos da Europa. A minha cidade natal, Budapeste, é uma das candidatas.
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Francamente, Budapeste, mesmo sem um título, já é uma das capitais da cultura permanentes com a sua vida
cultural próspera, muito embora saibamos que esta oportunidade seria especial.

É espantoso ver que em todas as 11 cidades da Hungria, os políticos locais, as ONG, os cidadãos – idosos ou
jovens- estão muito empenhados nesta causa comum que é o concurso. Assim sendo, o próprio concurso
oferece uma oportunidade para promover actividades culturais em conjunto em todas as cidades concorrentes.
Uma vez assegurada a igualdade das duas capitais, felicito, quer a iniciativa, quer o relatório.

Trüpel (Verts/ALE), em nome do Grupo. – (DE) Senhor Presidente, gostaria de manifestar o meu apoio aos
oradores que me antecederam e salientar que, até agora, o programa das Capitais Europeias da Cultura tem
sido um verdadeiro êxito. Pode-se sempre encontrar áreas em que as coisas poderiam ter sido feitas de uma
forma ainda melhor, mas, no cômputo geral, vimos que, para estas cidades, o processo de auto-compreensão
– com reuniões em toda a Europa, abrindo os seus olhos para os horizontes europeus – contribuiu para
reforçar, não apenas a identidade destas cidades, mas também um novo entendimento no seio da Europa.

A senhora deputada Pack referiu, muito justamente, que foi um erro não se ter incluído a Europa Oriental
na decisão adoptada em 1999. Estamos, portanto, certos ao corrigir esse erro, aqui e agora, criando um novo
processo a partir de 2009, com base no qual é igualmente incluído, não apenas um país dos antigos
Estados-Membros, mas também uma cidade de um Estado-Membro da Europa Oriental.

Estou firmemente convencida de que esta tensão entre a Europa Ocidental e Oriental vai dar origem a bons
projectos de cooperação. Temos igualmente de não esquecer que algo como uma nova identidade cultural
colectiva é criado em cada uma das cidades. A Europa não tem apenas uma alma, mas várias, e é isso que as
Capitais Europeias da Cultura devem demonstrar nos próximos anos. Por essa razão, estou de acordo com
as propostas apresentadas pela senhora deputada Prets, quer no que se refere aos recursos, quer no que se
refere ao esclarecimento de como estas cidades vão ser identificadas e escolhidas.

Markov (GUE/NGL), em nome do Grupo. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores
Deputados, o meu grupo apoia a Posição Comum do Conselho, apesar das suas evidentes falhas. Fazemo-lo
por acharmos que, deste modo, são estabelecidas as bases para a criação de um sistema justo de financiamento,
e porque, claro também soluciona o problema a que aludiram os anteriores oradores: até ao presente, os
novos Estados-Membros da União Europeia não foram contemplados.

O título “Capital Europeia da Cultura” confere às cidades europeias e aos seus cidadãos uma oportunidade
interessante para chegarem ao conhecimento de toda a Europa, bem como de mostrarem os seus méritos e
feitos culturais, científicos, arquitectónicos e históricos. Ao apresentarem a sua candidatura a capital cultural,
muitas cidades elaboraram o seu próprio plano de desenvolvimento, vindo este plano, independentemente
de virem ou não a ser nomeadas pelos seus próprios países, a dar subsequentemente um enorme impulso
ao seu desenvolvimento. Um estudo destes dá origem a trabalhos nas suas infra-estruturas, ao nível da
restauração, da modernização e da renovação. Acresce o facto de que significa a abertura de oportunidades
para o desenvolvimento de mais turismo, oportunidades que, subsequentemente, conferem também a estas
cidades um maior potencial de desenvolvimento e uma possibilidade de se apresentarem ao público numa
óptica mais favorecedora.

Tomemos a Alemanha como exemplo, com dez cidades a candidatarem-se para 2010, incluindo Potsdam,
a capital do meu land, Brandenburgo: podemos verificar como, mesmo agora, em 2005, o empenhamento
que os länder estão a mostrar no seu trabalho para apresentar estas cidades durante o período de pré-selecção.

Gostaria de apresentar um comentário sobre a proposta relativamente à futura competição. Não tenho
dificuldade em imaginar que seria possível a qualquer país, cuja vez tenha chegado para o fazer, nomear duas
cidades. No entanto, já não creio que fosse uma boa ideia nomear cinco, seis, sete ou oito – seria um exagero.
Aquilo de que precisamos, no entanto, é de os critérios de pré-selecção serem idênticos nos Estados-Membros
e na União Europeia, significando assim que os júris teriam de realizar o seu trabalho de acordo com os
mesmos critérios. Penso tratar-se de algo extremamente importante e daí o meu entendimento de que
devemos prosseguir esta ideia. O título “Capital Europeia da Cultura” envolve uma enorme importância para
muitas cidades.

Karatzaferis (IND/DEM), em nome do Grupo. – (EL) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e
Senhores Deputados, a ideia de uma capital da cultura é talvez a melhor ideia no âmbito da União Europeia.
Foi lançada por uma famosa actriz famosa e Ministra da Cultura grega que, através da sua canção "Os meninos
do Pireu", premiada com o Óscar, transformou o Pireu na capital mundial da cultural durante a década de
1960.
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Acredito que a cultura é o produto mais importante da Europa, ultrapassando a economia, o exército e a
diplomacia. Vamos fazer história com a proposta que lhe vou fazer, Senhor Comissário! Vamos transformar
a "cidade morta" de Ammochostos na capital da cultura do próximo ano, a única cidade morta do nosso
continente, do nosso continente das grandes civilizações, da civilização micénica, da civilização minóica,
da civilização romana. Ammochostos é uma cidade morta há 30 anos e é a única cidade morta em todo o
mundo. Vamos transformá-la na capital da cultura, vamos insuflar vida numa cidade privada de vida pela
barbaridade. Vamos transformá-la na capital da cultura e ganhar onde fracassaram todos os planos, incluindo,
há alguns meses, o plano Annan. Se fizermos de Ammochostos a capital da cultura, verão um estudante
cipriota grego a marchar em procissão com um estudante cipriota turco e todos ficaremos orgulhosos.
Ficaremos orgulhosos porque levaremos paz e vida à cidade mais bela do Mediterrâneo. É uma boa ideia:
tomarmos decisões onde a diplomacia não pode fazê-lo, tomarmos decisões onde a negação é particularmente
aflitiva. Vamos dar um verdadeiro sentido a esta iniciativa. É uma coisa importante; o Senhor Comissário Figeľ
abre a cidade e a praça principal será um dia rebaptizada como "Praça Jean Figeľ". Tente ajudar-nos a honrar
esta ideia.

Crowley (UEN), em nome do Grupo. – (EN) Senhor Presidente, gostaria de felicitar a relatora pelo seu trabalho
nesta matéria e também de agradecer desde já à Comissão o seu constante empenho e assistência na promoção
de um aspecto extremamente importante da vida europeia: a cultura.

Hoje falo como representante de uma cidade da Irlanda que é, actualmente, Capital Europeia da Cultura:
Cork. Tendo-nos dedicado empenhadamente a esta questão durante os últimos sete anos que antecederem
a nomeação de Cork, entendemos que um dos aspectos mais importantes na designação de uma cidade para
Capital Europeia da Cultura é o facto de permitir uma maior compreensão da diversidade das culturas e
tradições existentes no seio da União Europeia. Após este último alargamento, essa diversidade é ainda maior
e expandiu-se a todo o continente. Daí que saúde especialmente a decisão de termos duas capitais da cultura,
uma, digamos assim, na região ocidental e outra na região oriental do continente.

Um elemento chave que está em falta em toda esta estrutura é o apoio financeiro disponibilizado às cidades
para que possam levar a cabo o trabalho necessário no plano das infra-estruturas requeridas para satisfazer
as exigências do estatuto de Capital Europeia da Cultura. Obviamente que governos e autoridades locais
podem canalizar verbas para as suas próprias cidades, mas há uma dimensão europeia mais alargada que
exige um financiamento extra a nível Europeu.

Uma última questão que gostaria de referir em relação às capitais da cultura: quando falamos de cultura, não
estamos só a pensar só na erudição das orquestras clássicas, ballet e música, embora seja um aspecto que
deve, naturalmente, ser contemplado, estamos também a reconhecer as tradições e culturas antigas próprias
de cada Estado-Membro.

Hennicot-Schoepges (PPE-DE). - (FR) Senhor Presidente, conquanto apoie as críticas à decisão do Conselho
de Ministros relativa ao alargamento aos dez novos países, conviria, também, perguntar se o Conselho dos
Ministros da Cultura continua a decidir por unanimidade.

Dado que os grandes países, como a Alemanha, tentaram manter a unanimidade para todas as decisões,
optámos agora por um sistema complicado, que será - embora eu espere que não - caracterizado por uma
burocracia excessiva e que não fará caso da opinião do júri quando se tratar de decidir entre as cidades
candidatas. Assistimos, no mês de Maio passado, ao exemplo de Patras, designada por unanimidade do
Conselho de Ministros capital europeia da cultura para 2006, apesar do parecer negativo do júri. Talvez
esteja em causa um mal-estar institucional que ultrapassa o âmbito deste debate.

Gostaria de felicitar a nossa relatora, nomeadamente pelas melhorias financeiras que introduziu. As decisões,
neste momento, encontram-se nas mãos da Comissão, que deverá incluir ideias novas nas suas propostas.
Sugiro aos Senhores Comissários que atentem mais ao factor mobilidade, visto que a capital da cultura é,
também, uma ocasião para mostrar a cultura dos outros. Deveriam entrar em linha de conta para a decisão,
ainda, o valor acrescentado para a região, a sustentabilidade dos projectos apresentados e o trabalho de fundo
realizado.

O Luxemburgo contraria, de certo modo, as críticas da senhora deputada Pack pois, já para 2007, nomeámos
a cidade de Sibiu - uma cidade de outro país, a Roménia, país candidato - cidade parceira. O Luxemburgo
alargou o seu projecto a toda a região - Sarre, Renânia-Palatinado, Valónia, Lorena e comunidade germanófona
da Bélgica - ou seja, a cinco regiões e três línguas diferentes. A análise das concretizações de "Luxemburgo,
Capital da Cultura 2007", baseada no conceito de cultura numa grande região e com o fito de promover a
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coesão entre os cidadãos, proporcionará uma visão de futuro. Senhor Comissário, agradeço toda a atenção
que queira prestar a este assunto.

Paasilinna (PSE). – (FI) Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estou grato pelo excelente trabalho
que foi realizado. Durante os seus 20 anos de história, o projecto Capital da Cultura provou ser um êxito.
Em muitas cidades, pessoas que de outra forma nunca participariam envolveram-se no projecto. Baixar o
limiar e ampliar o domínio da cultura é, pois, uma coisa positiva.

E porque não alargar o âmbito do conceito de Capital da Cultura? Actualmente, 70% das pessoas vivem em
cidades. A cidade é o nosso ambiente cultural mais próximo. No entanto, as cidades foram, com demasiada
frequência, construídas sobretudo como centros de tráfego. Os níveis de ruído e de poluição estão a subir
para proporções inumanas. A maior parte dos cidadãos da Europa Central têm de suportar uma poluição
sonora permanente.

O ruído e a poluição tornaram-se factores culturais significativos. Senhor Comissário, as cidades devem ser
desenvolvidas para se tornarem os centros culturais de uma economia baseada no conhecimento, de acordo
com a Estratégia de Lisboa. Estamos a evoluir para uma sociedade com uma cultura apoiada em redes digitais.
É difícil para uma Capital da Cultura crescer em torno de um terminal de camionetas. Por esta razão, espero
sinceramente que, de futuro, a Capital da Cultura organize seminários sobre desenvolvimento e concursos
de planeamento para as cidades de ontem e de hoje. Os modelos devem ser construídos de forma a mostrarem
aquilo que deve ser uma cidade numa sociedade de redes culturais.

As nossas cidades cresceram como centros físicos de tráfego que datam da Idade Média, mas este período
da História acabou há séculos atrás. Vivemos agora num ambiente de redes digitais globais. Um ambiente
de redes digitais globais. Não deverá isso implicar uma mudança na natureza das cidades e da sua cultura e
nos modelos que delas apresentamos? O que lhe parece, Senhor Comissário Figel – estaremos a atravessar
o limiar do futuro?

Graça Moura (PPE-DE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, numa época histórica em que se torna
cada vez mais importante que os europeus se conheçam uns aos outros, na respectiva diversidade humana
e cultural, o programa das Capitais Europeias da Cultura é um instrumento de grande eficácia para se atingir
esse objectivo.

A nova dimensão europeia subsequente ao último alargamento, justifica plenamente que se considere a
designação de duas Capitais Europeias da Cultura por ano. Torna-se todavia necessário, como o Partido
Popular Europeu já tem tido ocasião de sublinhar, que o financiamento comunitário seja suficiente e adequado.

A Capital Europeia da Cultura é uma designação de grande prestígio mas, de uma cidade nessas condições,
não se espera que utilize o financiamento comunitário específico para ser Capital Europeia da Cultura em
obras de infra-estruturas de requalificação urbana ou outras do mesmo género. Espera-se que o financiamento
específico do programa, contribua sim, para ajudar a pôr em relevo o seu papel enquanto cidade europeia e
foco de irradiação cultural. De uma Capital Europeia da Cultura também não se espera que se transforme
apenas em mais um festival internacional, por importante que seja.

Espera-se sim, que proporcione a quem a visitar uma imagem sugestiva, exacta e vivida da fisionomia da
cidade que recebe esse título e que, por isso, se dá a conhecer. E essa não pode deixar de ser fundamentalmente
uma imagem enriquecida com os seus contributos para a cultura europeia e com os seus contributos para
uma relação da Europa com o mundo, uma imagem que permita a compreensão dos seus valores específicos,
da sua história, do seu património espiritual e material, das suas tradições e costumes, da peculiar maneira
de ser dos seus habitantes, numa palavra, da sua dimensão humana.

Dando o meu apoio ao relatório Prets e ao que em geral aqui foi dito pelos Colegas que me antecederam,
pretendo sugerir que estes pontos sejam tomados em consideração pela Comissão nas reformulações a que
vai proceder em 2005.

Sonik (PPE-DE). - (PL) Senhor Presidente, o programa relativo à Capital Europeia da Cultura é o programa
mais prontamente compreendido e mais visível de todos quantos visam promover a ideia de uma Europa
comum. Numa altura em que nos falam constantemente da falta de interesse do público pelas questões
europeias e em que a ideia de uma Europa comum vai ficando cada vez mais associada apenas a dívidas e
discussões enfadonhas sobre um ou outro aspecto técnico do modo como as instituições europeias estão
organizadas, o projecto relativo à Capital da Cultura é uma louvável excepção.
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Quem quer que tenha estado em Lille o ano passado quando a cidade foi Capital Europeia da Cultura, ou que
tenha estado em Cracóvia, que partilhou o título de Capital da Cultura com outras oito cidades europeias
em 2000, ou que tenha estado ainda em muitas outras Capitais da Cultura, não pode ter deixado de reparar
no enorme interesse do público pela Europa nem no grande entusiasmo demonstrado pelo grande número
de cidadãos que participaram em acontecimentos culturais notáveis. Ocasiões como essas são uma
oportunidade para todos os que criticam a integração europeia verem o entusiasmo, a alegria e a expectativa
com que o público saúda importantes acontecimentos culturais inspirados pela demanda de raízes europeias
comuns.

Nas Capitais Europeias da Cultura trava-se um diálogo genuíno e animado e é aí que devem procurar inspiração
os que se sentem cansados do seu trabalho de construção de uma comunidade no nosso continente a partir
do Rond-Point Schuman. O valor fundamental desta iniciativa reside no facto de ela não ter surgido em
consequência de uma proposta oficial nem ser criação do espírito de um qualquer burocrata de Bruxelas.
Foi uma ideia repentina avançada há 20 anos em Atenas e que posteriormente mereceu o interesse de outras
cidades europeias. Embora neste momento não haja planos nesse sentido, as Perspectivas Financeiras para
2007-2013 deveriam prever um orçamento especial, à parte, para apoiar essa ideia.

Foi com espanto que verifiquei que a Rede das Cidades Europeias da Cultura e dos Meses da Cultura foi a
única, entre várias dezenas de organizações, que não recebeu financiamento da Comissão Europeia. Essa
organização especializada reúne gestores experientes que são responsáveis pela implementação da iniciativa
nos seus próprios países, pelo que gostaria de solicitar a correcção deste lapso. Atendendo a que a iniciativa
existe há 20 anos, já é tempo de a Comissão Europeia lhe conceder um financiamento considerável no futuro
e de ter devidamente em conta a experiência de anteriores organizadores. A União Europeia deveria conceder
apoio técnico e artístico para ajudar os que terão a seu cargo a organização de futuras celebrações da Europa
comum e das suas Capitais da Cultura nos próximos anos.

Novak (PPE-DE). (SL) Congratulo-me com a proposta de os novos Estados-Membros da União Europeia
também terem a possibilidade, a partir de 2009, de se candidatarem a “Capital Europeia da Cultura”. No meu
país, a Eslovénia, celebramos o dia 8 de Fevereiro como Dia da Cultura, que é também feriado nacional. Nesse
dia, as visitas a exposições e museus são gratuitas e realizam-se numerosos eventos culturais nos dias
subsequentes. No entanto, também não falta na Eslovénia quem diga que a cultura é algo supérfluo e
desnecessário, uma vez que não gera directamente dinheiro. Todavia, e pelo menos durante as celebrações
do Dia da Cultura, preocupamo-nos mais intensamente com a importância e o valor da cultura e assistimos
a eventos aos quais, normalmente, não arranjaríamos tempo para assistir.

Foi precisamente graças à preservação do seu património cultural e da sua língua que a nação eslovena, de
apenas dois milhões de pessoas, resistiu à devastação das guerras mundiais e às aspirações das nações vizinhas
de nos apagar do mapa étnico da Europa. Numa Europa cultural e etnicamente diversificada, é da maior
importância lançarmos pontes entre nós. Preservar a cultura de cada um e usufruir da diversidade e riqueza
das outras nações deve ser, e tem de continuar a ser, o nosso princípio orientador, porque a cultura é o laço
menos intrusivo entre nações que desejam viver em paz e cooperação. A iniciativa “Capital Europeia da
Cultura” possibilita-nos forjar esses laços. Ao mesmo tempo, permite a cada país organizador efectuar maiores
investimentos em infra-estruturas culturais e em projectos com efeitos positivos a longo prazo.

Figeľ, Comissão. (EN) Senhor Presidente, gostaria de agradecer aos senhores deputados as suas manifestações
de apoio, quer em nome individual, quer em nome do Grupo. Esta possibilidade é positiva para a cultura
europeia, para a União Europeia e para o futuro da Europa.

O senhor deputado Paasilinna perguntou se nos vamos virar para o passado, ou olhar em frente, para o
futuro. A decisão de 1999 precisa de ser adaptada, a fim de ter em conta a situação da nova União alargada.
Trata-se aqui da cultura, não propriamente de geografia, ou economia. Precisamos também de preparar a
adesão da Bulgária e da Roménia para que não se justifique uma outra pergunta, a saber, serão estes novos
países incluídos nesta cooperação ou serão objecto de uma atenção especial? Precisamos também de criar
mecanismos para o futuro relacionados com o aspecto financeiro, a selecção da cidade e os critérios do júri.
Temos de o fazer para promover a dimensão europeia e muitos outros aspectos que já foram aqui
mencionados, ou que serão discutidos numa outra fase.

Gostaria de assegurar-vos que esta situação já representa um valor acrescentado: a Alemanha apresenta 10
cidades e a Hungria onze. Mesmo antes de ser tomada uma decisão, este processo já está a gerar uma grande
actividade cultural e uma crescente consciencialização da importância da cultura e da existência de uma
dimensão cultural europeia. Regozijo-me por se verificar um grande entendimento da decisão que está em
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causa. Continuaremos a trabalhar em conjunto com a relatora, a comissão competente e o Parlamento para
podermos ainda introduzir melhorias nesta matéria.

O espírito de cooperação deve ser bastante alargado. A cultura deve ser encarada como uma relação entre
cidadãos e nações e todas as suas antigas tradições. Como o mencionaram os senhores deputados Graça
Moura e Crowley, o património espiritual e arquitectónico, bem como a dimensão humana, devem ser
tomados em conta. As cidades não devem ser vistas como meros centros de transporte: elas são lugares onde
se vive e se faz cultura.

Gostaria de agradecer aos senhores deputados as suas respostas positivas e o seu apoio. Espero sinceramente
poder contribuir para novas melhorias no futuro.

Presidente. Muito obrigado, Senhor Comissário. Este ponto da ordem do dia fica assim encerrado e será
submetido à votação às 12H00.

6. Ambiente e Saúde (2004-2010)

Presidente. Segue-se na ordem do dia o relatório (A6-0008/2005) da deputada Ries, em nome da Comissão
do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, sobre o plano de acção europeu 2004-2010 em
prol do ambiente e da saúde (2004/2132(INI)).

Ries (ALDE), relatora. - (FR) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria,
antes de mais, de agradecer muito calorosamente a todos quantos manifestaram interesse por tão importante
assunto. Agradeceria, em primeiro lugar, aos relatores-sombra, Antonios Trakatellis, Dorette Corbey, Bart
Staes e Bairbre de Brún, e estendo o meu agradecimento a todos os colegas cuja preciosa colaboração ao
longo do processo de elaboração do relatório muito apreciei.

O debate foi intenso em todos os grupos políticos e, creio, esteve à altura dos desafios e das expectativas.
89% dos cidadãos europeus afirmaram sentir-se muito preocupados com o impacto do ambiente sobre a
saúde, e têm razões para tal. Os números são esclarecedores e citarei apenas alguns: um sexto da mortalidade
e das doenças que afectam as crianças na Europa pode ser atribuído a factores ambientais; a incidência das
doenças alérgicas respiratórias duplicou nos últimos 20 anos, atingindo hoje uma criança em cada sete;
quase 10% dos trabalhadores estão expostos a substâncias cancerígenas; 14% dos casais recorrem a ajuda
médica para conceber. E poderia citar mais números e exemplos como, aliás, os meus colegas não hesitaram
em fazer ao longo do debate.

Perante estes números, a Comissão Europeia reagiu, em Junho de 2003, lançando a estratégia SCALE de
ambiente e saúde. SCALE vem de Science, Children Awareness, Legal instruments, Evaluation (Ciência, Crianças,
Sensibilização, Instrumentos Jurídicos, Avaliação). A iniciativa deu azo a grandes esperanças, bem resumidas
nas declarações de Margot Wallström no debate que se desenrolou na sessão plenária de Março do ano
passado. Afirmou a Senhora Comissária, e passo a citar: “Há domínios em que não podemos correr o risco
de esperar até o nosso conhecimento estar completo, sendo necessário que ajamos de acordo com o princípio
de precaução, e assim faremos.”

A estratégia europeia devia servir de rampa de lançamento para o presente plano de acção, para o qual sou
relatora, mas não foi isso que se verificou. Em minha opinião, o nome "plano de acção" não corresponde à
realidade. Seria mais correcto descrevê-lo como um programa de avaliação do impacto global do ambiente
sobre a saúde. É certo que refere uma série de pontos importantes, dignos de menção, e dos quais salientarei
os seguintes: aumentar a sensibilização para os riscos que correm os cidadãos, formação de especialistas em
saúde e ambiente - área em que há muito poucos - e introdução da biomonitorização à escala europeia. Há
uma série de iniciativas interessantes, mas não apagam a sensação de inacabado que experimentei quando
li a comunicação da Comissão.

Surpreende-me que se proponha uma abordagem que torna absoluta a prova científica, a qual se afasta do
princípio de precaução, o paradigma do séc. XXI. Os 52 ministros europeus do ambiente e da saúde, que se
reuniram em Budapeste no mês de Junho passado, no âmbito de uma conferência subordinada ao tema "Um
futuro para os nossos filhos", compreenderam-no, quando salientaram o delicado mas necessário equilíbrio
entre mais investigação e a urgência de acções de prevenção para proteger a saúde. Devíamos tentar encontrar,
aqui, esse equilíbrio.

Por isso fizemos da exposição às substâncias químicas perigosas uma das prioridades deste relatório. Mais
precisamente no número 6, solicitamos que seja aplicado o princípio de precaução a uma série de substâncias
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prejudiciais para a saúde, em especial determinados metais pesados como o mercúrio e o cádmio, seis
produtos da família dos ftalatos utilizados nos plásticos de PVC e quatro insecticidas que se suspeita serem,
entre outros, perturbadores endócrinos que podem estar na origem de malformações graves.

Reforçar esse plano europeu passa também por nos inspirarmos nas acções ambiciosas que já são aplicadas,
com sucesso, pelos Estados-Membros. Faço-lhes referência nos números 23 e 28 da resolução.

Congratulo-me, igualmente, por os colegas apoiarem a abordagem que adoptei, que visa situar as crianças
no centro deste plano de acção e que inclui o pedido feito à Comissão no sentido de efectuar um estudo
epidemiológico sobre as crianças, desde o nascimento até aos 18 anos de idade.

Outro ponto crucial consiste na luta contra o tabagismo passivo. A Comissão teve em conta esta preocupação,
pelo que nos regozijamos. Pretende-se que o fumo de tabaco no ambiente seja considerado factor cancerígeno
de classe 1. Neste ponto, há que ser claro: pela parte que me toca, está absolutamente fora de questão suavizar,
seja de que forma for, a mensagem que passamos aos cidadãos e que é objecto do número 20 da resolução.
O fumo do tabaco mata fumadores mas também mata não fumadores. Apenas na Bélgica registam-se, por
ano, 2 000 vítimas do tabagismo passivo, ou seja, tantas vítimas como nos acidentes rodoviários.

Para concluir, espero que a Comissão Europeia se mostre ambiciosa na execução deste plano de acção para
os próximos seis anos. Não duvido, Senhor Comissário Dimas, que trabalhará de perto com o seu colega, o
Senhor Comissário Kyprianou, para garantir a necessária complementaridade entre o plano de acção e o
programa europeu de saúde pública. Podem contar com o nosso apoio, no Parlamento, para obter um
financiamento à altura dos desafios que acabo de evocar, tanto no 7º Programa-Quadro de Investigação
como no capítulo 4 das Perspectivas Financeiras.

Além disso, espero que a Comissão seja favorável a que os seus serviços elaborem um Livro Verde sobre a
poluição dentro dos edifícios, da creche até casa, passando pela escola, que se mantém o parente pobre da
legislação ambiental. A Europa tem de tirar ilações dos escândalos do tabagismo e do amianto, para citar
apenas estes dois. Estamos apostados numa verdadeira corrida contra o tempo e contra todas as formas de
poluição. Senhor Comissário, temos o dever, tanto a Comissão como o Parlamento, de garantir que a saúde
dos cidadãos - de todos os cidadãos - se sobrepõe a qualquer outro argumento.

Dimas, Membro da Comissão. (EL) Senhor Presidente, Senhores Deputados do Parlamento Europeu, subscrevo
inteiramente a parte final da intervenção da senhora deputada Ries, em que diz que as ligações entre o
ambiente e a saúde são uma prioridade particularmente importante para a Comissão Europeia e a Europa.
É por esse motivo que agradeço à vossa comissão a ajuda que deu com a elaboração do relatório hoje em
debate. Gostaria de agradecer de modo especial à senhora deputada Ries por todos os seus esforços
construtivos para melhorar o conteúdo do relatório, de modo a que o texto final pudesse servir de base
substantiva e útil para todo o debate subsequente.

Gostaria de começar por reiterar o objectivo do plano de acção adoptado em Junho último. Não devemos
esquecer que não estamos a começar do zero. Na verdade, depois de termos reconhecido há algum tempo
que a protecção ambiental contribui para melhorar a saúde, já trabalhámos bastante neste sector. A legislação
ambiental que está para vir e outras, incluindo as propostas e medidas relacionadas com o REACH que vão
ser tomadas no âmbito das estratégicas temáticas, serão ainda de maior ajuda para resolver os problemas
pendentes.

No que se refere às questões correntes, estão a ser envidados numerosos esforços com vista a reforçar as
políticas da União Europeia concebidas para melhorar a saúde e a protecção ambiental, e este é um processo
que certamente irá prosseguir.

O objectivo do plano de acção é promover ainda mais este trabalho e, simultaneamente, fixar uma agenda
para o futuro. Assim, serão tratadas eventuais deficiências e será delineada uma futura política ambiental
mais eficiente, mais focalizada e mais eficaz em termos de custos.

Quanto às conclusões do relatório, gostaria de começar por lhes assegurar que o princípio da precaução é
um elemento essencial da nossa política e tencionamos, como é evidente, continuar a aplicá-lo no futuro.

No que respeita à biomonitorização, estamos de acordo. De facto, pode ser um elemento essencial da nossa
política de avaliação dos riscos, como se sugere no relatório. Vamos estudar minuciosamente este ponto de
vista. No entanto, a Comissão gostaria de examinar primeiro com atenção todos os aspectos do problema,
tanto técnicos como financeiros, à luz da experiência adquirida por países terceiros, nomeadamente pelos
Estados Unidos. O custo, note-se, é muito elevado.
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Concordamos igualmente com a questão do ar no interior dos edifícios. Será examinada a possibilidade de
desenvolver uma agenda estratégica e de investigação sobre esta matéria, de modo a permitir a identificação
dos problemas relevantes e a apresentação de propostas sobre soluções possíveis.

Se pretendemos que as medidas previstas no plano de acção sejam postas em prática, há que tratar da questão
do financiamento, como assinalou e frisou com toda a razão a senhora deputada Ries. Concordo que isso é
necessário para garantir a correcta execução do plano. Até 2007, a Comissão financiará os orçamentos das
quatro direcções-gerais envolvidas, do programa no sector da saúde pública e do Sexto Programa-Quadro
de Investigação. De 2007 em diante, disporemos de novas rubricas no âmbito das novas Perspectivas
Financeiras. A Comissão está empenhada em proceder a consultas intensivas sobre as disposições
pormenorizadas para pôr em prática as diversas medidas previstas no plano de acção.

Outra questão particularmente importante para a aplicação do plano de acção tem a ver com a apresentação
periódica de relatórios ao Parlamento Europeu. Como é óbvio, a Comissão apresentará relatórios às comissões
parlamentares competentes sobre os progressos do plano de acção, tão regularmente quanto possível. É
evidente que, a curto prazo, poderemos não registar progressos em certas áreas como a eficiência e a relação
custo-benefício. Nestas condições, os dados e informações necessários, pura e simplesmente, não existirão.
Em todo o caso, será possível apresentar relatórios mais circunstanciados assim que o sistema de informação
integrado estiver a funcionar.

No que se refere à proibição de substâncias, mencionada anteriormente pela senhora deputada Ries, as
substâncias perigosas são uma questão que preocupa particularmente a Comissão. Todavia, o plano de acção
não é o quadro mais adequado para debater eventuais proibições. Já estabelecemos procedimentos para
avaliar e reduzir os riscos que muitas destas substâncias apresentam. Esses procedimentos já existem, como
disse, e vão continuar a evoluir paralelamente ao plano de acção. A Comissão está a estudar atentamente a
proposta do relatório que visa aumentar o número de prioridades do plano de acção. No entanto, o aumento
do número de prioridades iria enfraquecer a focagem e os resultados do plano de acção, e por isso seria
preferível manter apenas as prioridades propostas no plano de acção, que foram definidas em estreita
cooperação com 300 peritos e com as agências envolvidas. Foi essa a razão pela qual, tendo por base a
contribuição desses 300 peritos, não limitámos a focagem apenas às crianças, porque há questões directamente
relacionadas e, consequentemente, temos de examinar também os adultos.

Para finalizar, gostaria de salientar que, se queremos que o plano de acção seja aplicado com eficácia, é
necessária uma cooperação activa e estreita com todas as agências envolvidas. Por isso, gostaria de agradecer
uma vez mais à senhora deputada Ries e ao Parlamento Europeu pelo seu importante contributo neste sector.
O nosso objectivo comum é promover medidas europeias mais fortes, a fim de melhorar a saúde e a protecção
ambiental para todos os europeus, para a Europa e para o mundo inteiro.

Schnellhardt (PPE-DE), em nome do Grupo. – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o
Plano de Acção Europeu 2004-2010 em prol do Ambiente e da Saúde, que hoje debatemos em conjunto
com as propostas da nossa relatora, senhora deputada Ries, está à altura das elevadas exigências que com ele
fazemos. Os seus numerosos projectos são capazes de melhorar significativamente o nosso conhecimento
acerca do impacto do ambiente sobre a saúde, assim proporcionando bases científicas mais sólidas ao nosso
processo legislativo. Poderia também fazer com que a nossa população adoptasse uma atitude mais preventiva,
algo que constitui um valor ainda maior. Talvez eu esteja a ser optimista demais acerca deste ponto, mas
todos precisamos de ter um ou outro sonho!

Alguns projectos vão com certeza ficar completos até 2010. Estou, por exemplo, a pensar na melhoria da
coordenação entre os Estados-Membros ao nível do ambiente e da saúde, algo que já devia ter sido tratado
há muito tempo na União Europeia. No entanto, muitas das acções vão prolongar-se para lá de 2010. A
relação entre a humanidade e o ambiente está sujeita a alterações constantes, frequentemente requerendo
novas acções e novas reacções. Penso que devíamos tomar agora medidas para assegurar que o Plano de
Acção não vai terminar em 2010.

No entanto, o Plano de Acção só será um êxito se não o implementarmos isoladamente dos necessários
processos e pressões de carácter económico, assim como dos estilos de vida das pessoas. Apenas obteremos
êxito se monitorizarmos os resultados das investigações relativamente à sua validade geral em vez de tratarmos
o mundo como se fosse um laboratório. As nossas acções têm de se basear na análise der risco e não na
ideologia.

O nº. 5 da proposta de resolução contida no relatório é, sem dúvida, bem-intencionado, mas mesmo o
princípio da precaução apenas pode ser aplicado se houver um risco apreciável e se existirem resultados
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consolidados. A legislação baseada na propagação do pânico não é seguramente o caminho que devemos
seguir, e não posso considerar seriamente essa opção.

Aproximadamente o mesmo se aplica às substâncias indicadas no nº. 6, a substituir por outras substâncias.
Concordo com o Senhor Comissário neste ponto: este facto iria infringir o princípio do Plano de Acção, pois
não nos podemos concentrar em questões que estão cobertas pela legislação da UE, tais como o programa
REACH. Além do facto de que os substitutos disponíveis são dispendiosos, ainda pouco sabemos acerca dos
perigos reais da exposição a essas substâncias. Daí a necessidade de ponderar as questões cuidadosamente.

Relativamente à questão do tabaco, estou totalmente de acordo com o Senhor Comissário: não nos compete
a nós, na União Europeia, estar a adoptar leis nesta matéria; deveríamos antes encorajar os Estados-Membros
a avançarem na direcção certa.

(Aplausos)

Corbey (PSE), em nome do Grupo. – (NL) Senhor Presidente, antes de mais, gostaria de agradecer à senhora
deputada Ries e de a felicitar. Ela realizou um trabalho importante ao clarificar melhor o Programa de Acção
europeu em prol do ambiente e da saúde. O programa de acção propriamente dito é decepcionante. Embora
eu reconheça, obviamente, a necessidade de investigação, julgo que um programa de acção requer também
medidas fortes para resolver os problemas de saúde, e essas medidas faltam. Durante as últimas semanas, as
nossas discussões centraram-se nas substâncias perigosas e nas condições segundo as quais elas podem, ou
devem, ser retiradas do mercado. Os ftalatos que entram na composição de brinquedos são as mais notórias,
mas há também outras substâncias. Embora o nosso grupo tenha aceite o texto o que foi aprovado na
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, na realidade queríamos uma abordagem
mais estrita. Se uma substância é perigosa, ela deve ser retirada do mercado sem demora e sem que se espere
por alternativas seguras.

Um segundo tema de discussão foi o fumo. O fumo de tabaco tem um impacto devastador na saúde dos
fumadores passivos. Por isso mesmo, pedimos uma política activa tendente a proibir o fumo em lugares
públicos. Solicitamos a todos os Estados-Membros que se inspirem nos exemplos irlandês e italiano. O
relatório sobre o ambiente e a saúde é actual. A poluição atmosférica, em particular, é um grave problema
na Europa. Segundo cálculos e estudos encomendados pela Comissão, todos os anos morrem prematuramente
mais de 300 000 pessoas na Europa em consequência da poluição atmosférica. Nos Países Baixos, esse
número é de 13 000. Não é preciso muita imaginação para assumir que as mortes ocorrem com maior
frequência entre as pessoas que vivem perto de auto-estradas e de zonas industriais do que entre as que vivem
em áreas residenciais mais exclusivas e arborizadas. Durante os últimos 20 anos, a Europa tomou, obviamente,
medidas que conduziram a importantes reduções das emissões. A utilização de catalizadores nos automóveis
foi bem sucedida, mas os esforços desenvolvidos até agora são insuficientes e as estatísticas são alarmantes.
O que fazer? Antes de mais, é necessário, naturalmente, assegurar um melhor cumprimento da legislação
existente, mas é possível – e imperioso – fazer mais. Onde estão, por exemplo, os filtros de fuligem nos
automóveis? Deveríamos interrogar-nos igualmente sobre se os valores-limite estabelecidos na legislação
são adequados. No seu relatório "Signals 2004", a Agência Europeia do Ambiente referiu que há cada vez
mais provas que sugerem que o impacto na saúde das concentrações de poeira e ozono ocorre abaixo dos
actuais valores de protecção da saúde. A defesa do ambiente, da saúde e do consumidor requer uma abordagem
europeia. No quadro do processo de Lisboa, uma política ambiental ambiciosa constitui um incentivo ao
desenvolvimento tecnológico e ao reforço da competitividade europeia. Se não nos empenharmos na
qualidade do ambiente, estaremos não só a descurar fortemente a saúde pública, mas também a indústria
europeia. No Salão Automóvel de Detroit, realizado no mês passado, foi lançado um veículo de passageiros
com emissão zero. Nos salões automóvel europeus não vimos ainda um veículo semelhante. Aqui,
continuamos encalhados na questão de saber quem tem de pagar os filtros de fuligem. Prefiro uma Europa
ambiciosa com medidas adequadas para proteger a saúde pública, pelo que deveríamos sem demora tornar
esses filtros de fuligem obrigatórios. Isso é vital.

Krahmer (ALDE), em nome do Grupo. – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, espero
que seja possível ouvir-me com todo este barulho de fundo. Os oradores merecem ser tratados com um
pouco de respeito nesta Câmara!

Este relatório sobre o Plano de Acção Europeu em prol do Ambiente e da Saúde está demasiado centrado
nas substâncias químicas, não prestando a devida atenção a muitos outros aspectos que têm efeitos adversos
sobre a saúde humana. É claro que existem riscos associados aos químicos, mas de pouco vale elaborar listas
negras, assim estigmatizando certas substâncias como os ftalatos. O relatório baseia-se numa interpretação
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exagerada do princípio da precaução. Fala em proibições directas e totais de certas substâncias sem ter como
base descobertas científicas, ou sem ter em conta dados científicos conhecidos como é usual no princípio
da precaução.

O presente relatório constitui mais uma tentativa de política de risco zero, aquilo a que eu chamo a “doença
verde”, prevalecente em muitas sociedades ocidentais. Estamos a tentar aplicar uma mentalidade de seguro
contra todos os riscos à protecção ambiental, esquecendo que há sempre riscos associados ao desenvolvimento
de uma sociedade aberta. A mera existência de um risco e o medo generalizado dos químicos são utilizados
para justificar a exigência de uma proibição total.

O medo mais não é do que a insegurança que advém da ignorância. Para actuarmos contra o medo, temos
de combater a ignorância. Para tal, é necessário promover a ciência e a investigação e retirar as conclusões
correctas a partir do que descobrimos. Não podemos confundir riscos com perigos efectivamente presentes,
o objectivo prioritário da política ambiental não deveria ser excluir riscos, mas identificar e eliminar perigos.

Também no que se refere ao tabagismo o relatório acerta ao lado do alvo. Enquanto o tabaco for uma
substância legal, devemos abster-nos de exigir a sua proibição. Não é a Europa que determina, se podemos
ou não podemos fumar. No relatório, propomos que o fumo do tabaco seja designado como agente
cancerígeno de classe 1, referindo que este apresenta um efeito provado e directo. Gostaria apenas de recordar
que ainda não existe qualquer prova científica nesse sentido. Não estou a sugerir que os perigos do tabaco
para a saúde devam ser minimizados, mas, colocar o fumo do tabaco na mesma categoria de substâncias
que o benzeno ou o amianto, não passa de mero populismo ambiental.

Creio também que deveríamos ter este debate em Bruxelas e não em Estrasburgo.

Breyer (Verts/ALE). – (DE) Senhor Presidente, preferia intervir logo à tarde ou já na fase seguinte, pois,
neste momento, não conseguimos sequer ouvir os nossos próprios pensamentos. Penso ser impossível uma
intervenção, aqui e agora.

Presidente. O seu pedido é aceite. Interrompemos o debate para passar às votações. O debate continuará
depois da pergunta oral sobre o financiamento da política de protecção da natureza, pelo que o debate sobre
este ponto será retomado às 16H00 e a primeira oradora será a senhora deputada Breyer.

PRESIDÊNCIA: McMILLAN-SCOTT
Vice-presidente

7. Período de votação

Presidente. Seguem-se na ordem do dia as votações.

Recomendação (A6-0030/2005) da Comissão do Comércio Internacional, referente à proposta de
decisão do Conselho relativa à posição da Comunidade Europeia sobre o projecto de regulamento
da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas relativo às prescrições uniformes relativas
à homologação de veículos no que diz respeito à localização e identificação de comandos manuais,
avisadores e indicadores (COM(2004)0449 – 15633/2004 - C6-0032/2005 – 2004/0134(AVC))
(Relator: deputado Enrique Barón Crespo)

(O Parlamento aprova a resolução legislativa)

Recomendação (A6-0028/2005) da Comissão do Comércio Internacional, referente à proposta de
decisão do Conselho relativa à posição da Comunidade Europeia sobre o projecto de regulamento
da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas relativo à homologação de um tipo de
sistema de aquecimento e de um modelo de veículo no que respeita ao seu sistema de aquecimento

(COM(2004)0450 – 00000/2004 - C6-0000/2004 – 2004/0135(AVC)) (Relator: deputado Enrique
Barón Crespo)

(O Parlamento aprova a resolução legislativa)

Recomendação (A6-0009/2005) da Comissão dos Assuntos Externos, referente à proposta de decisão
do Conselho e da Comissão relativa à celebração do Protocolo Complementar do Acordo Europeu
que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado,
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e a Roménia, por outro, a fim de ter em conta a adesão à União Europeia da República Checa, da
República da Estónia, da República de Chipre, da República da Letónia, da República da Lituânia, da
República da Hungria, da República de Malta, da República da Polónia, da República da Eslovénia e
da República Eslovaca (13165/2004 – C6 0206/2004 – 2004/0814(AVC)) (Relator: deputado Elmar
Brok)

(O Parlamento aprova a resolução legislativa)

Recomendação (A6-0010/2005) da Comissão dos Assuntos Externos, referente à proposta de decisão
do Conselho e da Comissão relativa à celebração do Protocolo Complementar do Acordo Europeu
que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado,
e a República da Bulgária, por outro, a fim de ter em conta a adesão à União Europeia da República
Checa, da República da Estónia, da República de Chipre, da República da Letónia, da República da
Lituânia, da República da Hungria, da República de Malta, da República da Polónia, da República da
Eslovénia e da República Eslovaca (13163/2004 - C6-0207/2004 – 2004/0815(AVC)) (Relator: deputado
Elmar Brok)

(O Parlamento aprova a resolução legislativa)

Relatório (A6-0018/2005) do deputado Nikolaos Sifunakis, em nome da Comissão da Cultura e da
Educação, sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração de um Acordo entre a
Comunidade Europeia e a Confederação Suíça no domínio do sector audiovisual, que estabelece os
termos e as condições de participação da Confederação Suíça nos programas comunitários MEDIA
Plus e MEDIA Formação, bem como de uma Acta Final (COM(2004)0649 – C6 0174/2004 –
2004/0230(CNS))

(O Parlamento aprova a resolução legislativa)

Relatório (A6-0006/2005) do deputado Lehne, em nome da Comissão dos Assuntos Jurídicos, sobre
o pedido de defesa da imunidade parlamentar do Deputado Koldo Gorostiaga 2004/2102(IMM)

(O Parlamento aprova a decisão)

Relatório (A6-0023/2005) da deputada Starkevičiūtė, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos
e Monetários, sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o
Regulamento (CE) n° 1165/98 do Conselho relativo às estatísticas conjunturais (COM(2003)0823 –
C6 0028/2004 – 2003/0325(COD))

Antes da votação:

Starkevičiūtė (ALDE), relatora. – (LT) Obrigada, Senhor Presidente, queria apenas, sucintamente, dar algumas
informações a todos os senhores deputados. As estatísticas são um assunto enfadonho, mas os empresários
dos vossos países vão passar a ter de fazer muitas declarações novas, se votarem a favor. Digo isto
antecipadamente, para que os senhores deputados lhes possam dizer o que o Parlamento fez para tornar
desnecessárias muitas dessas declarações para fins estatísticos. Os empresários terão de compilar novos
elementos estatísticos e, muito provavelmente, os senhores deputados e muitos dos vossos eleitores terão
dúvidas. Por conseguinte, queria apenas informá-los do que o Parlamento fez em colaboração com o Conselho
e com a Comissão com vista a reduzir o referido fardo estatístico. Votamos com os senhores deputados pela
introdução dos chamados sistemas europeus de amostragem, ao abrigo dos quais apenas algumas companhias
apresentam declarações; os pequenos países cujo PIB seja inferior a 1% do PIB da União Europeia ficam
mesmo dispensados de transmitir alguns dos índices; para além disso, damos aos governos a possibilidade
de recorrer a meios administrativos, isto é, aos registos da segurança social, e, assim, as companhias não
terão de apresentar declarações adicionais. Prevê-se ainda que a Comissão Europeia e os Estados-Membros
tenham de desenvolver um método para avaliar das vantagens de introduzir novas declarações para fins
estatísticos e do respectivo interesse para as empresas e a população da Europa. Obrigada.

(O Parlamento aprova a resolução legislativa)

*
*     *

Relatório (A6-0019/2005) da deputada Sudre, em nome da Comissão das Pescas, sobre a proposta
de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 1035/2001 que estabelece um esquema
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de documentação das capturas de Dissostichus spp. (COM(2004)0528 – C6 0114/2004 –
2004/0179(CNS)).

(O Parlamento aprova a resolução legislativa)

*
*     *

Relatório (A6-0013/2005) do deputado Bösch, em nome da Comissão do Controlo Orçamental,
sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura do Acordo entre a Comunidade
Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Confederação Suíça, por outro, para lutar
conta a fraude e quaisquer outras actividades ilegais lesivas dos seus interesses financeiros
(COM(2004)0559 – C6-0176/2004 - 2004/0187(CNS))

Antes da votação:

Bösch (PSE), relator. – (DE) Senhor Presidente, não tenho muito a dizer sobre o conteúdo do relatório em
apreço; este acordo de luta contra a fraude dá seguimento a uma reivindicação que esta Câmara vem fazendo
há anos, e é minha expectativa que o mesmo possa ser por nós aprovado por larga maioria. Estamos, na
verdade e pela primeira vez, a tratar uma parte da série de Acordos Bilaterais com a Suíça, e sinto que a forma
rápida como avançámos com o processo nesta Câmara, demonstra bem que pretendemos ver os resultados
positivos, anteriormente obtidos, finalmente transpostos para a legislação.

Temos, repetidas vezes, apoiado a Comissão nos seus esforços para levar a bom porto o acordo de prevenção
da fraude. Daí ficarmos ainda mais surpreendidos por, numa situação em que a Suíça pretende transferir
para os novos Estados-Membros, como contributo para a coesão, o montante de mil milhões de francos
suíços, a Comissão vir agora repentinamente com a ideia mesquinha de que esta operação seja sujeita a um
tratado internacional, deixando de ser suficiente um Memorando de Entendimento.

Gostaria de chamar a atenção da Comissão para o facto de não termos andado a negociar com uma Republica
das Bananas, mas com uma das mais antigas e estáveis democracias da Europa. Assim, sejamos francos, o
que Vossas Excelências têm andado a fazer é o jogo daqueles que, na UE e na Suíça, se apõem ao
aprofundamento de relações entre a Suíça e as Comunidades Europeias.

(Aplausos)

Solicito a esta Câmara que adopte uma posição sobre o tema em apreço, e à Comissão que leve de Estrasburgo
esta mensagem e a transmita a quem de direito.

(O Parlamento aprova a resolução legislativa)

*
*     *

Recomendação (A6-0014/2005) da Comissão dos Assuntos Externos, referente à proposta de decisão
do Conselho relativa à assinatura e conclusão, em nome da Comunidade Europeia, de um Acordo
de Cooperação com o Principado de Andorra (COM(2004)0456 – C6 0214/2004 – 2004/0136(AVC))
(Relator: deputado Gerardo Galeote Quecedo)

(O Parlamento aprova a resolução legislativa)

*
*     *

Relatório (A6-0020/2005) do deputado Di Pietro, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da
Justiça e dos Assuntos Internos, sobre a proposta de decisão do Conselho relativa ao intercâmbio
de informações extraídas do registo criminal (COM(2004)0664 – C6 0163/2004 – 2004/0238(CNS))

(O Parlamento aprova a resolução legislativa)

*
*     *
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Relatório (A6-0036/2005) do deputado Costa, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da
Justiça e dos Assuntos Internos, que contém uma proposta de recomendação do Parlamento Europeu
ao Conselho sobre a qualidade da justiça penal e a harmonização da legislação penal nos
Estados-Membros (2005/2003(INI))

(O Parlamento aprova a recomendação)

*
*     *

Recomendação para segunda leitura (A6-0017/2005) da Comissão da Cultura e da Educação, referente
à posição comum adoptada pelo Conselho que altera a Decisão 1419/1999/CE relativa à criação de
uma acção comunitária de apoio à manifestação "Capital Europeia da Cultura" para os anos de 2005
a 2019 (12029/1/2004 – C6 0161/2004 – 2003/0274(COD)) (Relatora: Deputada Christa Prets)

(O Presidente declara aprovada a posição comum)

*
*     *

Relatório (A6-0024/2005) do deputado Evans, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e
Monetários, sobre o XXXIII Relatório sobre a Política de Concorrência – 2003 (2004/2139(INI))

(O Parlamento aprova a resolução)

*
*     *

Relatório (A6-0034/2005) da deputada in 't Veld, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos
e Monetários, sobre os auxílios estatais sob a forma de compensação de serviço público
(2004/2186(INI))

Antes da votação:

in 't Veld (ALDE), relatora. – (EN) Senhor Presidente, apenas a título de informação técnica, com o objectivo
de dotar o documento final de consistência e coerência: casos as alterações 19 e 21 sejam aprovadas, os
outros parágrafos que versam sobre a mesma questão devem ser modificados em conformidade. Isto foi
discutido com representantes de outros Grupos e, devo dizer, que é uma questão mais do foro técnico do
que político.

Purvis (PPE-DE). – (EN) Senhor Presidente, na continuação do que a senhora deputada in 't Veld afirmou,
deveria acrescentar-se, no final da alteração 20, o seguinte: “por meio de um acto oficial que, em função da
legislação de cada Estado-Membro, poderá assumir a forma de um ou mais instrumentos legislativos ou
regulamentares ou de um contrato”. Isto faz parte daquilo a que a senhora deputada in 't Veld se está a referir.
Na sequência disto temos alterações orais às Modificações 10 e 17 e ao considerando Q.

(Parlamento aceita a alteração oral)

van den Burg (PSE). – (EN) Senhor Presidente, para ser completamente claro, significa, pois, que temos
alterações ao considerando Q e ao nº 19 do presente documento. Não foram alterações escritas e vêm
absolutamente no seguimento do texto proposto nas alterações do senhor deputado Purvis. Estas têm de ser
introduzidas no considerando Q e no nº 19.

Lipietz (Verts/ALE). – (EN) Senhor Presidente, em relação a este problema, eu apresentei uma alteração à
expressão “a autoridade pública presta”. Reparei que outras alterações – em especial a alteração nº 3 do Grupo
PSE – fazem a distinção entre “gerir” e “acompanhar”. No meu entender “prestar” tem o mesmo sentido do
verbo “acompanhar” ou “gerir”. Por conseguinte, apresentei uma alteração oral a todas as alterações que se
referem ao processo de adjudicação. No caso da 29 apresentada pelo Grupo dos Verdes, alterações 32, 33 e
27 afirmam “prestar” um serviço público. Deverá ler-se “prestar” (gerir ou controlar)”. Prestar é gerir ou
acompanhar.

Presidente. Consideraremos essa alteração oral antes de darmos início à votação dessa secção.
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Senhores Deputados, sei bem que este relatório é sobre uma matéria sensível e que é uma pré-consulta da
Comissão. Faz sentido que percamos tempo para o aperfeiçoar.

van den Burg (PSE). – (EN) Senhor Presidente, aqui tivemos de votar relativamente a um dos compromissos
deste bloco de quatro, de modo que isto é um pouco confuso. Devo assumir que votámos agora a alteração
de compromisso oral apresentada pelo senhor deputado Purvis?

Presidente. Na verdade, tratava-se da alteração oral da relatora que não foi objecto de qualquer objecção.
Passaremos a essa parte quando chegarmos à alteração 19.

van den Burg (PSE). – (EN) Senhor Presidente, não deve ser assim, porque como está em causa o nº 19,
deve ser antes das outras votações.

in 't Veld (ALDE), relatora. – (EN) Senhor Presidente, isto está muito complicado, na medida em que durante
todo o processo, a estrutura do relatório tornou-se extremamente complicada, pelo que apresento as minhas
desculpas.

Isto diz respeito a três alterações e cinco números. A alteração 20, com um aditamento, foi lido mesmo há
pouco pelo senhor deputado Purvis. Tanto quanto sei, é isso que temos estado a votar.

As outras duas alterações são as alterações 19 e 21, igualmente apresentadas pelo senhor deputado Purvis,
mas os conteúdos dessas alterações relacionam-se também com o considerando Q, o nº 19, a modificação
10 e a modificação 17. Posso ler o texto em questão, pois sugiro que em vez de se estar sempre a ler, uma e
outra vez, se leia tudo sem interrupções, e aprovemos ou rejeitemos o princípio e depois adaptamos os quatro
números.

O texto da alteração 21, que é praticamente idêntico à alteração 19, diz o seguinte: “a missão de serviço
público deve ser atribuída quer através de um processo de concurso justo e transparente, quer por meio de
um acto oficial que, em função da legislação de cada Estado-Membro, poderá assumir a forma de um ou
mais instrumentos legislativos ou regulamentares, ou de um contrato. Este ou mais instrumentos legislativos
devem indicar, nomeadamente:”.

Este é o mesmo princípio da alteração 19. Por conseguinte, se esta Assembleia aprovar o princípio, este
aplicar-se-á aos quatro números que mencionei. Proponho que votemos este enunciado em vez de o ler
repetidas vezes.

Savary (PSE). - (FR) Senhor Presidente, não há objecções quanto ao fundo, mas gostaria que não subsistissem
confusões quanto aos factos. Esta alteração oral é apresentada quatro vezes: refere-se à alteração 20, à alteração
19, à alteração 21 e à alteração 15.

A fim de evitar qualquer ambiguidade, Senhor Presidente, eu proporia que, de cada vez que votarmos estas
alterações, nos indicasse que se trata das alterações que integram a alteração oral do senhor deputado Purvis.
Parece-me que assim se eliminaria qualquer confusão.

A alteração oral do senhor deputado Purvis refere-se a quatro alterações. Se, em cada votação, o Senhor
Presidente quisesse fazer o favor de recordar a alteração oral do colega Purvis, parece-me que a situação seria
bastante mais clara para a Assembleia.

in 't Veld (ALDE). – (EN) Senhor Presidente, penso que isso será complicado. A questão aqui é que existem
números que não foram objecto de qualquer alteração, mas isto também lhes diz respeito, porque, depois
de as alterações terem sido apresentadas, penso que todos percebemos, ao analisá-las, que havia mais números
onde se colocava a mesma questão. Ora, podemos simplesmente votar as alterações, mas isso dará lugar a
uma certa incoerência ao longo do documento. O que o senhor deputado Savary está a sugerir não funcionará
porque não estão em causa as alterações – estão em causa os números que não foram objecto de qualquer
proposta de alteração.

Se, quando votarmos a alteração 19 e a alteração 21, a plenária aprovar ou rejeitar duas vezes o mesmo
princípio, isso vai aplicar-se também aos outros números. É isso que estou a dizer.

Savary (PSE). - (FR) Senhor Presidente, não é minha intenção complicar, mas a senhora deputada in t' Veld
pediu que votemos, de uma só vez, a alteração do colega Purvis. Não saberemos em que local do texto estará,
mas vai lá estar.
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Muito francamente, eu preferia, já que há quatro alterações cruciais - a 20, a 19, a 21 e a 25 - que nos
perguntassem, de cada vez, se as aprovamos sob reserva da alteração oral do senhor deputado Purvis. Creio
que seria o mais fácil. Compreendo o que disse a senhora deputada in t' Veld, mas gostaria que me explicasse
onde, exactamente, vai colocar a alteração do senhor deputado Purvis, pois a senhora deputada afirmou que
a alteração ia estar um pouco disseminada ao longo do texto. Parece-me que isso será confuso e não gostaria
que houvesse enganos nesta votação pois, como o próprio Senhor Presidente afirmou, trata-se de um texto
muito sensível.

Purvis (PPE-DE). – (EN) Senhor Presidente, espero poder ajudá-lo. Tal como o senhor deputado Savary,
entendo que deve aplicar-se às quatro alterações, mas também concordo com a senhora deputada in't Veld
quando diz que o resto do relatório apresentará incoerências em resultado da aprovação dessas alterações;
assim sendo haveria que fazer os necessários ajustamentos pelos serviços da sessão. Se isto for aceitável,
passemos pois à frente.

Presidente. Senhor Deputado Savary, posso garantir-lhe que serão feitos os ajustamentos necessários.
Indicarei os casos em que a alteração oral se aplica. Agora proponho que se ponha à votação a alteração oral.

(O Parlamento aprova a alteração oral)

Antes da votação da alteração 33:

Purvis (PPE-DE). – (EN) Senhor Presidente, no caso de termos o mesmo problema que antes, também se
aplica a esta alteração a dita alteração oral e, por conseguinte, a minha lista de votações deverá ser a favor.

in 't Veld (ALDE). – (EN) Senhor Presidente, isto é uma ligeira modificação da alteração proposta pelo
Grupo PSE que diz o seguinte: “considerando que, em prol de uma política baseada em factos provados, a
Comissão deve levar a cabo uma avaliação sólida e exaustiva do processo de liberalização que tenha em conta
os pontos de vista de todas as partes interessadas (utilizadores, autoridades locais, empresas, etc.).”

(O Parlamento aprova a resolução)

*
*     *

Relatório (A6-0026/2005) do deputado Goebbels, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos
e Monetários, sobre a situação da economia europeia - relatório preparatório sobre as orientações
gerais das políticas económicas (2004/2269(INI))

Antes da da alteração 23:

Klinz (ALDE). (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, durante o debate sobre o relatório
Goebbels em sede de Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, o Grupo da Aliança dos Liberais e
Democratas pela Europa apresentou uma alteração aceite pela maioria da Comissão. Esta alteração, por
lapso, não foi incorporada na versão final deste relatório, e, por isso, eu gostaria de a apresentar novamente
como alteração oral. Está relacionada com a necessidade de reformas estruturais e passo a lê-la em inglês.

'Recomenda que os Estados-Membros levem a cabo reformas estruturais há muito indispensáveis. Em especial,
a desregulação do mercados de trabalho, o ajustamento dos sistemas sociais às necessidades demográficas,
a simplificação dos regimes fiscais, a redução combinada da carga fiscal e uma mudança nas bases de cálculo
do imposto, bem como a abolição dos subsídios, de modo a conseguir uma melhoria no clima de investimento
como um pré-requisito para o crescimento económico. Por último, salienta que a evolução dos empregos
de qualidade será acompanhada de uma melhoria da produtividade do trabalho na Europa.”

(Aplausos)

(O Presidente declara que mais de 37 deputados se opõem à alteração oral)

Goebbels (PSE), relator. - (FR) Senhor Presidente, estou estupefacto com a forma de actuar do senhor deputado
Klinz. Afirma que a sua alteração foi aceite. Se tal tivesse acontecido, o deputado Klinz devia ter-se queixado
ao secretariado da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários que, normalmente, trabalha bastante
bem. Por outro lado, tinha todo o direito de ter apresentado uma alteração, coisa que não fez. Ao ouvi-lo,
ficamos com a impressão que está a propor-nos novo relatório, e convido os colegas a rejeitarem esta alteração
oral que não é uma alteração oral, mais parece um romance.
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(Aplausos)

Radwan (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, desejo apenas informar esta Câmara de que, ontem, houve
uma reunião de coordenadores, na qual os coordenadores de todos os partidos, incluindo os presidentes da
comissão especializada, confirmaram que a alteração, agora acabada de ler, havia sido aceite, não tendo,
contudo, sido inserida no relatório devido a um erro na sua redacção.

Assim sendo, penso que, a bem da justiça, deveríamos votar agora esta alteração.

Presidente. Se a alteração foi aprovada em sede de comissão e não foram apresentadas alterações à mesma,
então figura no texto. Resta-me simplesmente averiguar junto dos serviços competentes.

Berès (PSE). - (FR) Senhor Presidente, lamento que os serviços não lhe tenham comunicado que eu tinha
pedido a palavra, no início do discurso do senhor deputado Wolf Klinz, pois pretendia informá-lo sobre o
debate que travámos, ontem à noite, na reunião de coordenadores da Comissão dos Assuntos Económicos
e Monetários.

Serei muito clara: a alteração a que se refere o senhor deputado Wolf Klinz foi mencionada e demos conta
do procedimento que seguimos e que é o que continuamos a seguir. O secretário da Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários fez o seu trabalho: consolidou os votos após a votação na comissão e enviou os
resultados a todos os grupos políticos, para que os verificassem. A Aliança dos Liberais e Democratas pela
Europa não considerou, até ao momento, ser necessário apresentar de novo a alteração ou assinalar um erro
material na mesma.

Assim, e por respeito pela reunião de coordenadores de ontem à noite, solicito-lhe, em conformidade com
o que foi já decidido pela Assembleia, dado que vários deputados se levantaram, não aceitar a referida
alteração.

Presidente. Temos de respeitar a decisão da Assembleia, que foi a de não aceitar a alteração oral. Peço
desculpa ao senhor deputado Klinz se houve qualquer falha da parte do Secretariado, mas a senhroa deptuada
Berès tem toda a razão ao afirmar que a posição foi absolutamente clara em comissão.

Goebbels (PSE), relator. - (FR) Senhor Presidente, como relator, devo dizer que grande parte do meu relatório
foi "mutilado" por uma maioria de direita desta Assembleia, que votou contra o Artigo 4º do Tratado, o qual
exige a coordenação das políticas económicas. Os colegas votaram contra os esforços do Presidente em
exercício, o Sr. Juncker, no sentido de transformar o Pacto de Estabilidade num documento decente, por
outras palavras, num Pacto de Estabilidade e Crescimento. Convido, portanto, os meus amigos a votarem
contra o meu relatório.

(Aplausos)

(O Parlamento aprova a resolução legislativa)

*
*     *

Relatório (A6-0025/2005) do deputado Karas, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e
Monetários, sobre as finanças públicas na UEM – 2004 (2004/2268(INI))

(O Parlamento aprova a resolução legislativa)

*
*     *

Presidente. – Estão encerradas as votações.

8. Declarações de voto

Relatório Bösch (A6-0013/2005)

Meijer (GUE/NGL), por escrito. – (NL) A Suíça é uma União Europeia em miniatura, inteiramente rodeada
pela União Europeia, mas dividida em 23 cantões, sendo cada um destes dotado de grande autonomia e
habilitado, por conseguinte, a levar a cabo as suas próprias políticas fiscais. Este facto tem, até à data, evitado
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a celebração de acordos na área da tributação directa entre a UE e a Suiça no seu todo. Os diferentes cantões
suíços não deixam, neste aspecto, de se assemelhar ao Liechtenstein ou a outros pequenos paraísos fiscais
onde se encontram estabelecidas empresas de apartado postal. Zug e Schwyz, em particular, oferecem serviços
deste tipo. As respostas às minhas perguntas escritas mostraram que o ex-Comissário Bolkestein preferiu
ignorar o assunto e que tencionava continuar a negociar com a Suíça, na sua totalidade.

Enquanto não for possível dar esses outros passos, é conveniente que se celebrem acordos nos domínios do
IVA, contrabando, corrupção e práticas de branqueamento de capitais. É igualmente importante que o sigilo
bancário deixe de poder ser invocado como motivo para indeferir pedidos de investigação emanados de
outros países, e que se torne possível o contacto directo com instituições judiciárias, em vez de ser necessário
seguir a via da representação diplomática. O relator tem razão quando afirma que são necessários mais
passos, mas é pena que não chegue a indicar os mais prementes.

Relatório Di Pietro (A6-0020/2005)

Coelho (PPE-DE), por escrito. Concordo com o Relatório do Deputado Antonio Di Pietro, que apoia e
pretende reforçar a iniciativa da Comissão no sentido de se introduzir melhorias técnicas na legislação relativa
ao intercâmbio de informações extraídas do registo criminal, propondo soluções práticas para preencher as
lacunas do sistema vigente (que tem por base a Convenção do Conselho da Europa de 1959).

Esta é, sem dúvida, uma medida necessária e urgente, pois já ficou demonstrado em diversas ocasiões que o
sistema existente não é eficaz.

É pois fundamental que se crie um sistema informatizado de intercâmbio de informações entre os Estados
Membros, que permita ter um acesso rápido a esse tipo de informações em todo o território da União. Sendo
este mais um passo no sentido de se alcançar uma justiça penal verdadeiramente eficaz, independente e
transparente.

Apoio, igualmente, as suas propostas relativas ao encurtamento dos prazos (pois a eficácia da proposta
dependerá da celeridade, quer em termos de acesso, quer em termos de actualização desses dados) e à
necessidade de se imporem condições de acesso aos dados pessoais (pois deverá sempre existir um equilíbrio
entre a necessidade de rapidez nesse intercâmbio de informações e a salvaguarda e protecção dos dados
pessoais).

Queiró (PPE-DE), por escrito. Numa Europa de livre circulação, de livre troca, a partilha da segurança é uma
necessidade. Sem prejuízo do exercício pleno das soberanias dos diferentes Estados Membros, é hoje
amplamente reconhecida a necessidade de os diferentes países cooperarem no combate ao crime. É que, para
lá da criminalidade tradicional, há hoje uma criminalidade que não respeita fronteiras, que opera onde lhe
parece mais conveniente e que ao infringir a Lei de um põe em causa a segurança de todos.

Por entender que assim é, concordo, no essencial, com o conteúdo deste relatório, razão pela qual o votei
favoravelmente.

Relatório Costa (A6-0036/2005)

Andersson, Hedth, Hedkvist Petersen, Segelström e Westlund (PSE), por escrito. - (SV) Nós, deputada
Segelström, deputado Andersson, deputadas Hedth, Hedkvist Petersen e Westlund, votámos a favor do
relatório mas queremos referir que a nossa posição difere num ponto.

Não nos é possível apoiar o número 1, alínea f), 2º travessão, que recomenda ao Conselho que favoreça a
aproximação das legislações nacionais no que se refere à constituição e avaliação de prova. O princípio do
livre exame de prova é um princípio base do direito processual criminal sueco. Outros Estados-Membros
dispõem de normas segundo as quais não são aceites determinados tipos de prova. Consequentemente, é da
maior importância para nós, social-democratas suecos, manter intacto o nosso sistema nacional. Acresce
que subsistem dúvidas quanto à existência de qualquer base jurídica, nos Tratados actuais ou na futura
Constituição, que sustente a harmonização nesta matéria.

Goudin, Lundgren e Wohlin (IND/DEM), por escrito. - (SV) Reforçar a confiança mútua nas decisões dos
tribunais europeus através da criação de um mecanismo de avaliação pode parecer louvável, embora já exista,
neste momento, um quadro de referência comum para os Estados-Membros, através da Convenção Europeia
para a Protecção dos Direitos do Homem e da jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, que estabelece
normas mínimas que regem o direito a ser julgado por um tribunal.
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A proposta, contudo, é mais um exemplo da dissimulada extensão das competências da UE e constitui uma
fase na tentativa de criar um sistema de direito penal e de normas relativas ao processo judicial harmonizados
a nível europeu - um sistema jurídico que, na prática, não será passível de controlo directo pelo povo.

Além disso, recomendar, antes da entrada em vigor do projecto de Constituição, o recurso ao disposto nesse
documento com a justificação de que os Tratados existentes não têm um alcance suficientemente amplo é
inaceitável, pois esvazia de forma flagrante o processo democrático.

Consequentemente, a Lista de Junho vai votar contra o presente relatório.

Moraes (PSE), por escrito. (EN) Votei a favor do relatório em apreço porque representa um progresso
significativo em relação a uma questão-chave que os cidadãos da UE consideram importante, a saber, a
necessidade de controlar a qualidade da justiça penal, tal como é implementada nos Estados-Membros. A
ideia não é, de forma alguma, impor mudanças na forma como cada Estado-Membro, individualmente, gere
o seu sistema penal. Contudo, dá um passo em frente na garantia de que importantes questões, como a
resposta eficaz a dar ao problema das organizações criminosas, ou a forma como os cidadãos da UE podem
cumprir as suas penas nos seus próprios Estados-Membros, podem conhecer progressos. Os cidadãos esperam
um determinado nível de confiança mútua entre Estados-Membros e uma visão da qualidade da justiça penal,
especialmente em relação a alguns Estados-Membros novos que trabalham para melhorar os seus sistemas
de justiça penal.

Queiró (PPE-DE), por escrito. A Justiça é, justificadamente, um dos elementos que tradicionalmente os
Estados Membros reservam para a esfera da soberania. Mais ainda quando se trata da Justiça penal que deve
reflectir aquilo as preocupações de uma sociedade em função da sua realidade e da sua história.

De igual modo, os Estados são cautelosos na forma como permitem o julgamento dos seus nacionais - até
simplesmente dos seus residentes - por outros Estados.

Por outro lado, há hoje uma criminalidade global que tem natureza transfronteiriça - como o terrorismo, o
tráfico de droga, o contrabando, a exploração sexual, ou a pornografia - que exige cooperação, para garantir
a eficácia do combate ao crime, e harmonização para evitar que alguns países se tornem destinos criminais.

Estes diferentes aspectos levam à necessidade de cooperação, de reconhecimento das decisões judiciais e de
alguma harmonização, sem, contudo, perder de vista que os ordenamentos jurídicos têm de responder às
realidades das diferentes sociedades, pelo que um único ordenamento europeu é indesejável. Já quanto a um
padrão europeu de Justiça, no pleno respeito pela natureza própria do sistema judicial, tal é desejável.

Assim sendo, considero que se justifica o voto favorável a este relatório.

Thomsen (PSE), por escrito. (DA) O Grupo Socialista no Parlamento Europeu votou hoje a favor do relatório
do senhor deputado Costa sobre a qualidade da justiça penal e a harmonização da legislação penal nos
Estados-Membros (A6-0036/2005). Todavia, estamos conscientes de que a proposta diz respeito a uma área
abrangida pelo Título IV do Tratado que institui a Comunidade Europeia, pelo que não é aplicável à Dinamarca;
veja-se o Protocolo relativo à posição da Dinamarca.

Relatório Prets (A6-0017/2005)

Carlshamre e Malmström (ALDE), por escrito. - (SV) Defendemos intransigentemente a opinião segundo
a qual a diversidade cultural é um direito fundamental. A UE é, e deve manter-se, um mosaico de minorias
e culturas. Como Liberais, colocamos sempre o indivíduo no centro de todas as decisões políticas.
Consequentemente, acreditamos que é da maior importância reforçar a política de cooperação e solidariedade
internacional no que respeita aos assuntos culturais e estabelecer no direito internacional que qualquer
cidade, estado ou grupo de estados tem inteira liberdade para decidir da sua política cultural. Assim, pensamos
que a questão das capitais da cultura não devia ser da competência da UE. No que se refere às capitais culturais,
cada cidade e cada estado, individualmente, devia cooperar e tomar decisões sem a interferência da UE. Assim
sendo, decidimos votar contra o relatório da senhora deputada Prets (A6-0017/2005) - manifestação "Capital
Europeia da Cultura" para os anos de 2005 a 2019.

Goudin, Lundgren e Wohlin (IND/DEM), por escrito. - (SV) Estamos abertos à possibilidade de, a partir de
2009, se optar por duas capitais culturais ao mesmo tempo. Contudo, segundo a exposição de motivos do
relatório não é ainda clara a forma como o projecto será financiado, e faz-se referência às Perspectivas
Financeiras para 2007-2013.
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Na situação actual, não podemos apoiar um texto que vincula os compromissos financeiros a futuras
Perspectivas Financeiras. Assim sendo, não há razão para nos precipitarmos com uma decisão sobre futuras
capitais culturais. Primeiro, há que debater cabalmente as Perspectivas Financeiras para 2007-2013. Só
depois poderá o presente relatório ser apresentado para debate.

A ideia de uma capital europeia da cultura é positiva. É, até, tão positiva que pode ser financiada de muitas
outras formas, por exemplo, através de patrocínio local. Os recursos financeiros da União Europeia não
deviam ser necessários à sobrevivência deste projecto.

Votamos, portanto, contra este relatório em si, mas não nos opomos à ideia que subjaz à acção.

Le Pen, Marine (NI), por escrito. - (FR) O programa "Capitais Europeias da Cultura" foi lançado em 1985,
com o objectivo de aproximar os cidadãos europeus.

O programa pretende realçar a grande diversidade da cultura europeia mas, ao mesmo tempo, assistimos à
suprema contradição de se prosseguir uma política europeia de uniformidade económica, social, política e
cultural.

Este programa não passa da expressão lúdica da vossa vontade de impor ao povo europeu um modelo cultural
e social que ele não escolheu. Pretendeis forjar um sentimento europeu cuja finalidade é puramente comercial.

Sendo a cultura um potente vector de educação, a União Europeia favorece não só tudo o que pode moldar
e rebaixar o homem, mas também tudo o que contribui para fazer esquecer os valores religiosos intemporais
que são a base da nossa civilização europeia.

A esta política vem juntar-se agora outro problema, à medida que a Europa se alarga e de afasta dos seus
princípios fundadores. Significa a vossa atitude que, de futuro, teremos de escolher Istambul como capital
europeia da cultura? Eis claramente exposto o perigo desta construção europeia que, esquecendo o passado,
nos prepara um futuro difícil.

Relatório Evans (A6-0024/2005)

Queiró (PPE-DE), por escrito. A defesa de um modelo económico de matriz capitalista, que estimula o
esforço, premeia o mérito e reconhece a eficácia obriga-nos a defender um sistema de controlo do
cumprimento das regras da concorrência que seja efectivo e eficaz. Sem concorrência não há mercado, sem
mercado não há modelo capitalista e sem modelo capitalista não há sucesso económico e desenvolvimento,
como a história bem demonstra.

Por essa razão, o papel comunitário de fiscalização da concorrência é de grande importância. Sem prejuízo
das necessidades conjunturais ou de algum modo localizadas - geográfica ou sectorialmente - de salvaguarda
de algumas actividades, no geral a defesa da concorrência é, acima de tudo, a defesa dos interesses dos
consumidores, que normalmente não têm sindicatos, associações patronais ou outros movimentos que
representem os seus legítimos interesses.

Por essa razão, entendo que o esforço no sentido da defesa da concorrência merece o nosso aplauso e o nosso
acordo, mesmo que podendo discordar, pontualmente, de algumas decisões que a Comissão toma.

Por estas razões, votei favoravelmente este relatório.

Schlyter (Verts/ALE), por escrito. - (SV) Quero assistir a uma política de concorrência mais proactiva, mas
não quero que o supranacionalismo ou a política de concorrência façam parte da Constituição. Preferi,
portanto, abster-me, que é o meu sentido de voto correcto, depois do erro que figurava na acta.

Relatório in't Veld (A6-0034/2005)

Gollnisch (NI), por escrito. - (FR) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados.

Regulamentar o financiamento dos serviços de interesse geral sem definir em que consistem tais serviços
ou, sequer, o enquadramento geral que lhes é aplicável é incoerente. Regulamentá-lo deixando aos
Estados-Membros a tarefa de definirem eles próprios aquilo que consideram serviços de interesse geral
equivale a deixar o Tribunal de Justiça harmonizar as definições e substituir o legislador. Basear a
regulamentação numa apreciação em termos puramente financeiros e concorrenciais é negar o interesse
geral. Submeter à autorização de tecnocratas o financiamento da saúde pública ou da habitação social é
imoral. Em suma, nada nos agrada nos textos que temos à nossa frente.
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Situam-se na linha directa da política levada a cabo pelos eurocratas em conluio com os governos. Antes,
pretendia-se abrir à concorrência a totalidade dos serviços públicos de rede, electricidade, serviços postais,
etc., destruindo os monopólios de Estado e impondo as privatizações. De futuro, a directiva Bolkestein,
versão local do AGCS, permitirá introduzir nos nossos países o dumping social no sector dos serviços.

Porque recusamos esta visão, que será agravada com a Constituição Europeia e porque, embora concordemos
com a necessidade de pôr termo a alguns abusos gritantes, defendemos ainda assim a legitimidade de
determinados serviços públicos, votaremos contra o presente relatório.

Goudin, Lundgren e Wohlin (IND/DEM), por escrito. - (SV) A Lista de Junho acolhe com bons olhos a
concretização do mercado interno e apoia quer as regras comuns de concessão de auxílios estatais para os
serviços de interesse geral, quer a exigência de que os processos de concursos decorram de forma justa,
inclusive quando estão em causa serviços de interesse geral. As ajudas à actividade pública deviam, por uma
questão de princípio, ser também consideradas, assim como deveriam ser de fácil acesso.

A única excepção a esta norma verifica-se caso um Estado-Membro tenha optado por disponibilizar o serviço
exclusivamente através de monopólio e não pretenda permitir quaisquer agentes privados (por exemplo,
caso um Estado-Membro permita apenas cuidados de saúde públicos).

Contudo, a Lista de Junho entende que a responsabilidade devia manter-se, sobretudo, a nível do
Estado-Membro. Se se verificar que determinado Estado-Membro abusou da sua posição e distorceu a
concorrência, convém que a parte que foi tratada de forma desleal possa levar o seu caso a tribunal.
Consequentemente, a Lista de Junho decidiu votar contra a proposta de apresentar uma descrição
pormenorizada à Comissão.

Marques (PPE-DE), por escrito. Felicito a colega pelo seu Relatório. Ressalto em particular a proposta de
alteração ao artigo 1.º do projecto de Decisão da CE, relativa à aplicação do artigo 86.º do Tratado da
Comunidade Europeia. Mas, defendo a possibilidade do leque dos beneficiários ser alargado às regiões
ultraperiféricas.

A este propósito relembro que a CE nas suas Comunicações “Uma parceria reforçada para as regiões
ultraperiféricas” e “Uma parceria reforçada para as regiões ultraperiféricas: balanço e perspectivas" prevê
quanto ao transporte marítimo a introdução de regras simplificadas para a concessão de contratos de serviço
público para servir as pequenas ilhas com um tráfego de pelo menos 100 000 passageiros por ano.

Relembro igualmente que nas regiões ultraperiféricas a liberalização dos serviços e exploração das
infra-estruturas tem sido concretizada na condição da possibilidade de introdução de obrigações de serviço
público, isto como forma de acautelar os constrangimentos que decorrem da realidade física das regiões
ultraperiféricas e demais condicionalismos associados. Saliento ainda que existem outros serviços de interesse
económico geral com importância para as regiões ultraperiféricas, como os serviços postais e as
telecomunicações.

Daqui advém a importância para as regiões ultraperiféricas dos dois documentos da CE, pelo que considero
que a situação singular destas regiões deve ser tida em conta naqueles instrumentos normativos.

Meijer (GUE/NGL), por escrito. – (NL) Sem financiamento e planeamento por parte das autoridades nacionais,
regionais e locais, não disporíamos de transportes públicos adequados, nem, de um modo geral, de ensino
e de cuidados de saúde acessíveis. A ideia de uma autoridade que se retira e que admite a livre concorrência
é perniciosa para actividades tão vitais quanto estas. Se assim acontecer, existirão forçosamente pequenos
grupos privilegiados que entenderão que têm mais liberdade de escolha e que as suas necessidades individuais
são mais bem asseguradas, mas a grande maioria, e a sociedade no seu todo, ficarão prejudicadas.

O presente relatório defende uma visão neo-liberal, e pretende mesmo estabelecer uma interpretação do
acórdão Altmark sobre a possibilidade de atribuição velada de concessões nos transportes públicos. Desde
há anos que a Comissão e o Parlamento aguardavam este acórdão, dada a abundância de interpretações
contraditórias sobre a prestação de serviços por parte das autoridades, sobre financiamento e sobre
concorrência. Dispomos, agora, de um acórdão que deixa intacto o direito de as autoridades locais oferecerem
transportes públicos. A Comissão tenciona apresentar uma proposta modificada, na sequência das propostas
que apresentei e que foram aprovadas pelo Parlamento em 14 de Novembro de 2001. Rejeito interpretações
neo-liberais que impeçam esta via.

Skinner (PSE), por escrito. (EN) Embora tenham sido expressas algumas ideias positivas, era particularmente
importante para o Partido Trabalhista no Parlamento Europeu que o impacto sobre a habitação social e
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serviços de saúde fosse tido em conta. Daí a importância da inclusão dos compromissos Purvis nos vários
artigos mencionados durante a votação.

Wagenknecht (GUE/NGL), por escrito. – (DE) O Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia /Esquerda
Nórdica Verde rejeita o relatório em apreço, dado que este não se opõe à pressão emanada da Comissão
relativamente à privatização de serviços de interesse geral, mas, ainda por cima, intensifica essa pressão em
certos aspectos. Ficou ainda mais difícil para as autarquias, regiões e Estados-Membros oferecer ao público
os serviços a que frequentemente estão obrigados por lei. As empresas públicas vão ter de competir ainda
mais com os operadores globais no domínio da prestação de serviços. Sob o ponto de vista do público, a
prestação de serviços públicos vai continuar a deteriorar-se: o mercado a funcionar não segundo os parâmetros
sociais ou a necessidade, mas simplesmente segundo a procura lucrativa.

Somos particularmente críticos do facto de a compensação para os serviços de interesse económico geral ir
continuar, no seu essencial, a ser tratada como “ajuda estatal”, situando-se ainda no âmbito do regime de
ajudas estatais. Adicionalmente, apenas algumas, poucas, empresas públicas irão continuar a receber qualquer
espécie de compensação.

O relatório reforça igualmente a proposta da Comissão no que se refere a hospitais e habitação social. Em
vez de as isenções existentes serem tornadas extensivas, pelo menos, aos serviços de prestação de cuidados,
educação, cultura e órgãos de comunicação social públicos, o que se faz é aplicar de um modo geral imposições
burocráticas. O relatório não contempla de modo algum a situação daqueles que são empregados em empresas
prestadoras de serviços de interesse geral, bem como os interesses gerais da assistência social, tais como a
protecção dos elementos mais fracos da sociedade.

Para os grandes prestadores de serviços, as iniciativas de privatização no domínio dos serviços de interesse
geral traduzem-se em negócios rentáveis. Quem os ajudar a alcançar estes objectivos, deve estar consciente
daquilo que está a fazer.

Relatório Goebbels (A6-0026/2005)

Gollnisch (NI), por escrito. - (FR) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados.

Desemprego de massa, crescimento débil, défices orçamentais recorrentes, explosão da dívida pública,
tributação sufocante, deslocalizações…infelizmente, todos estamos conscientes da nossa triste situação
económica. As vossas receitas para resolver estes problemas são sempre as mesmas.

Segundo os senhores, a razão pela qual tudo está numa situação tão difícil reside na insuficiente normalização
europeia. Não há concorrência suficiente entre as economias europeias, não há concorrência suficiente nos
serviços, não há abertura suficiente à concorrência global, independentemente de saber se é justa ou não,
não há suficiente imigração de trabalhadores qualificados mas há demasiada protecção social. Burocracia
excessivamente pesada? Problema puramente nacional. As vossas regulamentações, que são pouco sólidas,
densas, por vezes até incoerentes, para não dizer absurdas, não são responsáveis! E que dizer da política
monetária, que está a provocar uma sobrevalorização do euro e a esgotar as nossas economias? É perfeita.
Nem Bruxelas nem Frankfurt podem estar enganadas.

Parece-nos, porém, que a Europa de Bruxelas está enganada. Apesar de 20 anos de normalização e de a
Europa estar inserida no comércio livre mundial, os nossos problemas apenas se agravam. E a causa deste
agravamento é precisamente esta política, a vossa política.

Schlyter (Verts/ALE), por escrito. - (SV) Por vezes, na qualidade de deputados ao Parlamento Europeu,
vemo-nos forçados a escolher, entre duas más alternativas, a menos má. Neste caso, votei a favor das alterações
9 e 22 apesar de não concordar com tudo o que dizem. Contudo, eram melhores do que a redacção original
pelo que, se aceites, permitiriam aperfeiçoar o relatório no seu conjunto.

Relatório Karas (A6-0025/2005)

Andersson, Hedth, Hedkvist Petersen, Segelström e Westlund (PSE), por escrito. - (SV) Votámos a favor
do relatório sobre as finanças públicas na UEM - 2004, bem como da alteração 7, que pretende estabelecer
uma distinção entre empréstimos para fins de investimento e despesas correntes. Pensamos, todavia, que a
possibilidade de conceder empréstimos para investimentos públicos, dessa forma excedendo o limite máximo
estabelecido para os défices orçamentais, devia ser reservada aos países que cumprem o critério da dívida
pública.
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Presidente. Estão encerradas as declarações de voto.

(A sessão, suspensa às 13H15, é reiniciada às 15H00)

PRESIDÊNCIA: MOSCOVICI
Vice-presidente

9. Correcções de voto: ver acta

10. Aprovação da acta da sessão anterior: ver acta

11. Entrega de documentos: ver acta

12. Financiamento da política de protecção da natureza

Presidente. – Segue-se na ordem do dia a pegunta oral à Comissão sobre o Financiamento da política de
protecção da natureza, nomeadamente da rede Natura 2000.

Florenz (PPE-DE), relator. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, a Comissão do Ambiente, da Saúde
Pública e da Segurança Alimentar do Parlamento Europeu e uma série de ONG entendem que o programa
Natura 2000 da União Europeia corre grande perigo. As decisões tomadas no ano passado pela anterior
Comissão relativamente ao financiamento deste programa foram extremamente vagas, significando que,
neste momento, já é possível perceber que, na Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança
Alimentar e no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, vai haver um grande diferendo entre os
agricultores e os defensores do Natura 2000.

Nesta perspectiva, entendemos que o Senhor Comissário Dimas deve envidar esforços no sentido de encontrar
uma solução simples para a forma como a rede Natura 2000 vai ser reforçada no futuro. O que interessa
não é o montante dos fundos, ou mesmo os programas individuais, o que interessa é que as ideias associadas
ao programa Natura 2000 se traduzam em políticas reais. É por esta razão que o financiamento não pode
estar associado a estruturas de negociação, de tal modo que acabe por desaparecer quando finalmente forem
realizados os debates decisivos.

Durante muitos anos, utilizámos a Directiva “Habitats” para encorajar os Estados-Membros a designarem
zonas apropriadas para o efeito no seu território, dando-lhes, para tal, a motivação de um financiamento
assegurado. Se fossemos agora pôr fim a esse financiamento, ou mesmo retirá-lo dos orçamentos para a
agricultura ou para o desenvolvimento regional, estaríamos a fazer uma triste figura. Iria haver,
inevitavelmente, discussões e diferendos e é por essa razão que lhe estamos aqui a pedir que tome medidas
pró-activas no sentido de impedir este problema. Se, no futuro, alguma vez viesse a estar em causa retirar
financiamentos aos pilares da agricultura e do desenvolvimento regional, nesse caso viríamos a ter aqui
centenas de milhares de agricultores alinhados em fila para apresentarem queixa, o que deixaria pouca
esperança para as ONG e para si como Comissário do Ambiente. Não preciso de lhe recordar a existência
de um forte lóbi agrícola, ao qual, enquanto agricultor, também eu pertenço.

Gostaria de o encorajar no sentido de fazer com que a sua Comissão estabeleça regras claras, o que muito
lhe agradeceria. Espero que possamos adoptar este regulamento.

Dimas, Membro da Comissão. (EL) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, não pode haver dúvida
de que a protecção da biodiversidade é uma política prioritária para a Comissão e que o êxito da aplicação
do quadro do Programa Natura 2000 é a pedra angular dos esforços da União Europeia para alcançar esse
objectivo. Assegurar fundos suficientes para o Natura 2000, como salientou o senhor deputado Florenz,
está, por isso, no topo das nossas prioridades e subscrevo por completo os objectivos e prioridades fixados
pelo Parlamento Europeu.

Também gostaria de salientar que esta prioridade é partilhada por muitos dos meus colegas comissários, que
concordaram em ajustar os fundos destinados às políticas regional, agrícola e outras de modo a incluir o
Natura 2000 no financiamento.

Os Estados-Membros são obrigados por lei e estão comprometidos a gerir eficazmente as áreas abrangidas
pelo Natura 2000. A afectação de recursos financeiros para essa gestão faz parte das competências dos
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Estados-Membros mas, devido justamente ao carácter especializado do Natura 2000, a Comissão dá uma
ajuda providenciando co-financiamento comunitário. A utilização desses recursos é da responsabilidade
dos Estados-Membros mas, pela parte que nos toca, estamos preparados para oferecer toda a ajuda possível
a fim de facilitar o acesso aos mesmos. Nestas condições, se se chegar à conclusão de que a gestão dessas
áreas não está a ser devidamente apoiada, a Comissão está preparada para interpor uma acção no Tribunal
de Justiça contra o Estado-Membro em causa.

Tendo isto em mente, tal como nos disse o senhor deputado Florenz, a Comissão adoptou, em 15 Julho de
2004, uma comunicação sobre o financiamento do Natura 2000. Examinou todas as alternativas possíveis,
inclusive a criação de um fundo distinto, e concluiu que a abordagem mais eficiente passa pela inclusão do
financiamento do Natura 2000 nos fundos comunitários existentes. Os novos regulamentos dos Fundos
Estruturais, actualmente em discussão no Conselho, serão aplicados pelos Estados-Membros e pelas regiões
numa base descentralizada. Não existe, portanto, a possibilidade de se fixar um montante específico no
âmbito de qualquer fundo.

Também não nos é dado saber, neste momento, quais os montantes que poderão ser disponibilizados
anualmente para co-financiar as áreas abrangidas pelo Natura 2000 durante o período entre 2007 e 2013.
Isto porque, com base no princípio da subsidiariedade, compete a cada Estado-Membro decidir, no momento
em que procede à elaboração dos seus programas nacionais, quais são os requisitos que essas áreas devem
observar. Seja como for, a Comissão dispõe dos meios para garantir que seja dada prioridade ao Natura 2000
nos referidos programas.

Para começar, gostaria de tecer alguns comentários sobre os novos regulamentos que estão a ser discutidos.
No que respeita ao regulamento sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, devo dizer que ele
contém uma referência ao co-financiamento do Natura 2000 e da biodiversidade, os quais estão incluídos
nos objectivos de convergência e competitividade. Também existem mecanismos de co-financiamento no
âmbito dos regulamentos do Fundo de Coesão e do Fundo Social Europeu, tendo como principal objectivo
o reforço das capacidades de gestão do Natura 2000. O Natura 2000 está igualmente incluído – e isto é
importante – no segundo eixo do ordenamento do território previsto no novo regulamento sobre
desenvolvimento rural, o que equivale 25% do seu valor total. A Comissão propõe um total de 22 mil milhões
de euros para o ordenamento do território no período de 2007 a 2013. É necessário – e neste ponto, Senhor
Deputado Florenz, conto com o apoio do Parlamento Europeu – que este montante seja assegurado e, se
possível, aumentado. O apoio do Parlamento Europeu para esta questão é, por conseguinte, da maior
importância. Os novos regulamentos contêm mecanismos que permitem à Comissão, como já disse, dar
orientações e exercer algum controlo sobre o conteúdo dos programas apresentados pelos Estados-Membros.

Imediatamente a seguir à adopção das propostas de regulamentos relativos aos Fundos Estruturais, que
deverá ocorrerá lá para o fim da Primavera, a Comissão definirá pormenorizadamente as suas prioridades
específicas para o financiamento de todos os fundos, através de um conjunto de directrizes estratégicas.
Seguindo a prática habitual, todos os serviços interessados, incluindo a DG Ambiente, serão consultados
sobre o conteúdo dessas directrizes. Durante as consultas, procuraremos assegurar a inclusão do
co-financiamento do Natura 2000 entre as prioridades.

Depois de publicadas as directrizes estratégicas, os Estados-Membros terão de elaborar, durante o segundo
semestre de 2005 ou em princípios de 2006, quadros estratégicos nacionais juntamente com os programas
operacionais, para serem apresentados à Comissão. Todos os serviços da Comissão interessados participarão
nas consultas sobre o conteúdo desses programas. Obviamente, a DG Ambiente tomará as medidas adequadas
para garantir a prioridade das acções a levar a cabo no âmbito do Natura 2000.

Nomeadamente no que se refere aos programas nacionais de desenvolvimento rural, os quais, como disse
anteriormente o senhor deputado Florenz, entrariam numa relação de competição, cada programa apresentado
será examinado ao pormenor de modo a assegurar que sejam tidos em consideração quer o quadro legislativo
comunitário quer as prioridades das políticas em matérias como a biodiversidade, a gestão das áreas abrangidas
pelo Natura 2000, as alterações climáticas, a aplicação de ideias sobre recursos hídricos e outras. Como é
óbvio, caso se chegue à conclusão de que um dado programa nacional não oferece uma cobertura financeira
suficiente para atingir estes objectivos, os serviços da Comissão poderão sempre rejeitá-lo. Esta é outra
salvaguarda para garantir que o Natura 2000 conserve a sua prioridade nos programas dos Estados-Membros,
embora não seja uma garantia absoluta. Logo, todos os interessados no financiamento do Natura 2000 têm
como principal obrigação exercer pressões para que os Estados-Membros não só proponham objectivos
ambiciosos nos seus programas nacionais e operacionais, como ainda garantam uma acção permanente e
continuada para preparar programas Natura 2000 pertinentes. Muito obrigado pela vossa atenção.
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Gutiérrez-Cortines (PPE-DE), em nome do Grupo. – (ES) Senhor Presidente, todos nós nos congratulamos
pelo facto de a Comissão ter abordado o tema da Rede Natura 2000, que está relacionado com o Programa
LIFE, para o qual fui designada relatora-sombra.

Todavia, penso que consideramos a situação muito frustrante, porque o tema foi abordado sem se ter em
conta os conceitos que são essenciais à sustentabilidade e, além disso, voltámos a cometer o velho erro de
considerar a Natura 2000 como um território cristalizado, sem vida nem actividade.

Desde a primeira declaração sobre as zonas protegidas, a Natura 2000, em vez de ser motivo de satisfação
para a sociedade, tornou-se um problema. Ninguém quer ser declarado zona protegida, porque não existe
uma política paralela de apoio. Tornou-se uma batalha permanente. Não tem havido qualquer pedagogia
sobre a exploração dos recursos naturais, nem das mais-valias efectivas dessa Rede Natura, que gere e suscite
entusiasmo.

Por outro lado, verificou-se uma expropriação encoberta, uma vez que o uso do solo é muito mais limitado
do que antes e, em muitos casos, o valor do solo diminuiu. Por conseguinte, tornou-se uma carga. Qual é,
pois, o problema com o documento que temos em mãos? Em primeiro lugar, não reconhece as tipologias.
Não podemos introduzir o conceito de Natura 2000 sem visualizar as grandes famílias da biodiversidade,
porque cada uma delas requer um instrumento financeiro diferente. Por exemplo, como irão gerir-se os
fundos marinhos, que não figuram aqui, através do desenvolvimento rural? Terá de se criar uma Natura
separada. Os rios também não figuram como importantes, quando penso que deviam ser considerados um
projecto essencial. Também não existe uma distinção adequada das diferentes zonas florestais. Devia pelo
menos existir uma indicação da intenção de fazer uma política diversificada.

Por último, gostaria de dizer que, se não introduzimos a Natura na economia de mercado, não teremos
alcançado nada, porque a natureza é vida, economia e sustentabilidade.

Hegyi (PSE), em nome do Grupo. – (EN) Senhor Presidente, há uns anos atrás, um alto funcionário da UE
visitou uma pequena aldeia na região oriental da Hungria. A aldeia situava-se perto de um pântano - verdadeiro
paraíso no mundo das aves. Quando saímos do carro, ele pediu-me que ficasse em silêncio por um tempo.
Queria só ouvir o canto das aves e das cigarras. Disse-me então tristemente: na nossa região, na parte ocidental,
perdemos para sempre estes sítios intocáveis da natureza; têm preservar os vossos a todo o custo.

O objectivo da iniciativa Natura 2000 pode ser definido por critérios científicos, mas a principal motivação
é simples: salvar, pelo menos algumas partes, dos sítios naturais da Europa, para nós e para as futuras gerações.
O maior desafio que se coloca de futuro é a deterioração dos recursos naturais, como o ar puro, a água pura
e um ambiente saudável. Um elevado nível de biodiversidade é fundamental para um ambiente vivo saudáveis,
para a segurança alimentar e para a qualidade de vida em geral.

Além destes objectivos, a Rede Natura 2000 é também um instrumento eficaz para apoiar as aldeias europeias
e os seus habitantes. É uma forma importante de promover a cultura biológica e o ecoturismo. Proporciona
empregos e revitaliza as zonas rurais. A Rede Natura 2000 pode ajudar a redefinir o papel das zonas rurais
na Europa.

Espero que tenhamos vindo aqui para enaltecer a Rede Natura 2000, não para a enterrar, como Shakespeare
poderia ter dito. O futuro do nosso património natural precisa e merece, pelo menos, os 6,1 mil milhões de
euros reservados anualmente para estes breves projectos. A Natura 2000 pode ser financiada de diferentes
maneiras, ou através do que se conhece como a “pre-afectação” de uma parte dos actuais fundos, ou através
de um fundo especifico destinado à Rede Natura 2000. Há vários pormenores de ordem técnica que temos
de resolver, mas devemos unir-nos em torno do seguinte: o nível de financiamento para a Rede Natura 2000
não pode ser nem um cento menos do que foi, inicialmente, proposto pela Comissão.

Solicito a todos os grupos políticos e a todos aqueles que ocupam posições de liderança que salvem a proposta
original e que a melhorem, por forma a garantir que, de uma maneira ou de outra, a verba concedida será
inteiramente destinada aos objectivos da Rede Natura 2000.

(Aplausos)

Mulder (ALDE), em nome do Grupo. – (NL) Senhor Presidente, há muito que sabemos ser necessária cada vez
menos terra para produzir alimentos, o que significa que podemos permitir-nos praticar uma agricultura
mais extensiva e, por conseguinte, criar mais natureza.
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Em meu entender, a agricultura é uma componente específica do desenvolvimento rural e, do meu ponto
de vista, o programa Natura 2000 também. A natureza desempenha um papel essencial no desenvolvimento
rural e não pode ser considerada de forma isolada relativamente a outros aspectos da agricultura e a outras
iniciativas de emprego nos meios rurais.

Durante anos, a Europa tem vindo, através da legislação, a promover estes aspectos. Conhecemos as directivas
relativas às aves e aos habitats, as quais, nos Países Baixos, foram transpostas para a Lei da Flora e da Fauna,
e criámos sistemas especiais de pagamentos para toda essa regulamentação. Estamos igualmente familiarizados
com o regulamento sobre os agricultores de regiões montanhosas, os pagamentos adicionais da rede Natura
2000 e outros aspectos semelhantes.

Numa perspectiva de futuro, tive já oportunidade de afirmar que considero que todos estes programas fazem
parte do desenvolvimento rural, pelo que penso que deveríamos assegurar a criação de um fundo especial
para a rede Natura 2000 no âmbito do fundo de desenvolvimento rural. Assim, a grande questão é: como
deve ser gasto o dinheiro? Como o Senhor Comissário referiu, conhecemos o sistema de co-financiamento,
que, em meu entender, pode assumir formas especiais. Em determinados países, o co-financiamento representa
claramente um problema – provavelmente um problema mais grave para os países mais pobres do que para
os mais ricos. Talvez a Comissão pudesse considerar a possibilidade de haver diversos sistemas de
co-financiamento que funcionassem simultaneamente no âmbito desse programa.

Na sequência do que afirmei sobre o facto de a agricultura ser, por natureza, uma forma de desenvolvimento
rural, outra questão que a Comissão poderia eventualmente estudar é a de saber se os subsídios à agricultura
são, de uma forma geral, mais dispendiosos do que os subsídios ao desenvolvimento da natureza na Europa.

Isler Béguin (Verts/ALE), em nome do Grupo. - (FR) Senhor Presidente, Senhor Comissário, agradeço a sua
resposta, mas a verdade é que ela não nos satisfaz. Não me satisfaz porque, afinal de contas - e se me permite
que seja particularmente directa e franca -, a questão que hoje podemos colocar a nós próprios, depois das
propostas que fez, é a de saber se a União Europeia quer realmente preservar a sua biodiversidade. Se assim
for, e tal como para uma catedral, é necessário providenciar os meios financeiros para gerir a rede Natura 2000.
Sem dinheiro, sem um orçamento que efectivamente se destine a estas despesas, creio que não vale a pena
criarmos ilusões.

Senhor Comissário, todos nós sabemos muito bem, e a maioria dos meus colegas neste Hemiciclo sabem-no
pela sua experiência no terreno, que, se não for claramente declarado que, nas regiões, é possível obter fundos
por intermédio do Fundo de Desenvolvimento Rural, do Fundo Estrutural FEDER ou do FSE, o dinheiro na
sua totalidade irá para tudo menos para a rede Natura 2000.

A rede Natura 2000 estará em concorrência directa com todos os outros projectos. Naturalmente, a nível
agrícola existirão possibilidades de integração, que serão a prova de que a rede Natura 2000 foi integrada.
Contudo, Senhor Comissário, não temos quaisquer ilusões. É realmente necessário ir mais longe. E é por não
termos absolutamente nenhuma confiança nesta proposta que, como relatora para o instrumento Life+,
proponho - dado que o Conselho e a Comissão ainda não se pronunciaram sobre os 3 mil milhões de euros
por ano necessários para a gestão - que no Life+ seja incluída uma secção "Life", anteriormente denominada
"Natureza": Life-gestão, Natura 2000.

Esperamos que todas as garantias sejam dadas de que a rede Natura 2000 possa ser levada por diante, porque,
Senhor Comissário, tanto aqui como no terreno, nos temos batido duramente por isso. No terreno, queríamos
apenas …

(O Presidente retira a palavra à oradora)

de Brún (GUE/NGL), em nome do Grupo. – (EN)

(O orador fala em gaélico)

A Rede Natura 2000 representa um progresso assinalável no domínio da protecção e desenvolvimento da
biodiversidade nas reservas naturais da União Europeia. A política a seguir passa pela integração da Rede
Natura 2000 na política geral e também nos principais programas de financiamento da UE. A regulamentação
relativa ao financiamento destes programas precisa de reflectir esta abordagem integrada. A regulamentação
relativa às Perspectivas Financeiras para 2007-2013 precisa de ser reforçada para que esta abordagem
integrada funcione.

(O orador fala em gaélico)
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Presidente. - Como sabe, não existe interpretação de gaélico, mas compreendemos uma parte da sua
intervenção.

Wise (IND/DEM), em nome do Grupo. – (EN) Senhor Presidente, haverá alguma coisa que a UE não tente
controlar? Haverá algumas áreas em que a maioria dos deputados do Parlamento Europeu não tente gastar
o dinheiro dos contribuintes? Infelizmente, parece que não. Não contentes com quadros jurídicos únicos,
harmonização fiscal, entre outros, a UE parece querer controlar a natureza. Isto é obviamente idiota.

A Directiva Habitats de 1992, que criou Rede Natura 2000, declara a intenção da UE de definir um quadro
comum para a conservação das plantas e animais selvagens. Nesta nova Europa confiante, até a natureza
tem de ser normalizada. Os peritos sabem que isto é impossível. Quando o homem quer fazer de Deus, a
natureza tem o desconfortável hábito de se reafirmar.

Como membro do Grupo IND/DEM, que conta com uma co-Presidência dinamarquesa e inglesa, lembrei-me
da história do Rei Canute: cansado da adulação dos seus cortesãos que lhe diziam que podia controlar tudo
e todos, Canute levou-os até à praia e ordenou ao mar que recuasse. As ondas, como é evidente, continuaram
a chegar até aos seus pés e o Rei provou o que queria provar. Parece-me bem que o Rei Canute tinha mais
juízo que os dirigentes da Europa hoje em dia.

Se a UE não é obcecada pelo poder e é realmente apenas um bloco económico, talvez alguém me possa dizer
por que razão é preciso, por exemplo, listar e proteger todas as espécies de morcegos? Já alguém perguntou
aos morcegos? Claro que não. Mais uma vez, só posso concluir que se a UE é a resposta, teve de haver uma
pergunta idiota. Poderão mesmo chamá-la de esquisita!

Belohorská (NI). – (SK) Todas as pessoas têm os seus próprios sonhos e aspirações e os políticos têm os
seus ideais e visões que incorporam subsequentemente em vários projectos. O projecto Natura 2000 é
excepcional, simplesmente porque incorpora ideais bem como aspirações das pessoas. Baseia-se na protecção
da herança cultural e natural da Europa, na preservação e na protecção da biodiversidade. Para além destas
ideias um tanto grandiosas, o projecto Natura 2000 também é excepcional porque se poderia tornar uma
força motriz no desenvolvimento das zonas rurais. Possui uma grande relevância sócio-económica no que
diz respeito ao emprego e ao turismo, assim como à protecção da saúde da população.

Hoje, no momento preciso em que o Tratado Constitucional está a ser adoptado e ratificado nos diversos
Estados-Membros, é muito importante que consigamos dizer, também nesta questão, qual é a posição do
Parlamento na implementação de projectos deste tipo e qual é a posição da Comissão, que tem de facilitar
projectos deste tipo e de providenciar os recursos para que estes atinjam os seus objectivos.

A questão do co-financiamento causou frequentemente problemas a muitos Estados-Membros da União
Europeia, sobretudo aos novos, visto que a descentralização levou a que as autoridades nas diversas regiões
assumissem responsabilidade directa pelas escolas, hospitais, assim como pela protecção desta herança. Por
isso, é importante e essencial que os senhores contribuam para a implementação deste projecto, que
disponibilizem directamente recursos financeiros para apoiar as regiões que não dispõem do dinheiro
necessário para o co-financiamento.

Senhor Comissário, o senhor Comissário falou da subsidiariedade precisamente em relação a esta questão.
No entanto, gostaria de lhe pedir que tenha presente que o meio ambiente não tem fronteiras – “os pássaros
não precisam de passaportes”.

Sonik (PPE-DE). - (PL) Senhor Presidente, gostaria de começar por agradecer ao senhor deputado Florenz,
presidente da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, o facto de ter dado início
a este debate sobre a rede Natura 2000.

Em comparação com outros países europeus, a Polónia pode gabar-se de ter alcançado êxitos consideráveis
no domínio da protecção ambiental. A designação de áreas protegidas é uma tradição polaca que remonta
ao século XIX, sendo que essas áreas cobrem agora 32% do território nacional, em comparação com os 9%
de há apenas 20 anos. No entanto, a Polónia está preocupada com o facto de o conceito da rede Natura 2000
ter, na realidade, evoluído na Europa, mas de essa evolução não ter sido apoiada por uma garantia adequada
de financiamento para a criação e a manutenção da referida rede. Foi por isso que o país inscreveu o seu
nome na declaração apresentada por uma maioria de Estados-Membros da União Europeia em Outubro e
Dezembro, na qual manifestam a sua desilusão perante a proposta da Comissão relativa ao co-financiamento
da rede Natura 2000. Não são apresentados pormenores claros quanto aos princípios segundo os quais é
possível obter financiamento para medidas de protecção destinadas aos sítios da rede Natura 2000 entre
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2007 e 2013, o que significa indubitavelmente défices de financiamento para a rede em questão. Será, pois,
impossível implementar medidas de protecção extremamente necessárias. A maioria das áreas designadas
como sítios da Natura 2000 na Polónia não serão abrangidas pelos fundos indicados - por exemplo, terrenos
que fazem parte de florestas nacionais, ou pântanos, relvados naturais, dunas, charnecas e terrenos cobertos
de vegetação rasteira que não são utilizados para fins agrícolas.

No contexto da carta da Comissão Europeia dirigida à Polónia em 6 de Janeiro de 2005, que sugeria que se
considerasse a possibilidade de aumentar a lista dos sítios da rede Natura 2000 no país, a garantia de um
financiamento específico destinado à criação da rede Natura 2000 assumiu um significado ainda maior para
a Polónia e outros países. A Polónia espera, portanto, que, no decurso do trabalho realizado sobre as novas
Perspectiva Financeiras, sejam salvaguardados níveis de financiamento adequados para a criação da rede
Natura 2000. Gostaria de sugerir que o Regulamento LIFE+ contenha igualmente provisões separadas para
a proposta LIFE+ e para a rede Natura 2000.

Haug (PSE). – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, gostaria de iniciar a minha intervenção, observando
previamente que tenho plena consciência de que, ao actuar na sua capacidade de Comissário do Ambiente,
Vossa Excelência está a dar continuidade à tradição da Comissão, uma Instituição europeia. Nesta perspectiva,
os comentários que vou fazer, dizem respeito à Comissão e não a si pessoalmente.

Em primeiro lugar, na minha opinião, a razão pela qual esta Câmara está a braços com o problema do
programa Natura 2000, tem a ver com o facto de a Comissão nunca ter tido a coragem de propor um
instrumento financeiro adequado. É este o primeiro ponto que gostaria de deixar claro; na Directiva “Habitats”,
comprometemo-nos com o esquema de co-financiamento e com a prestação de determinados contributos
financeiros, sem termos, contudo, tomado medidas em conformidade nos nossos diversos fundos.

Em segundo lugar, a Comissão também não teve a coragem de assegurar que os regulamentos existentes –
o Regulamento dos Fundos Estruturais e o Regulamento do Desenvolvimento Regional – contêm as cláusulas
adequadas. Estes regulamentos estão cheios de “pode”, “deve” e “deveria”, termos que não são, de modo
algum, próprios, ou pelo menos não entendemos que o sejam, além de que sabemos todos muito bem aonde
nos leva este tipo de linguagem. A intenção é de que as regiões dos Estados-Membros apresentem os seus
programas operacionais, sendo estes seguidamente avaliados e aprovados pela Comissão. Temos perfeita
noção deste facto, mas não há garantia de que, o que está lá escrito, seja efectivamente lido. No presente
período de programação, por exemplo, a valorização dos temas das mulheres foi incluída como objectivo
no Regulamento dos Fundos Estruturais, algo por que este Parlamento lutou duramente. No entanto, a
reacção dos Estados-Membros foi não fazerem praticamente nada, o que se afigura intolerável.

É por este motivo que precisamos de um instrumento específico para financiar o programa Natura 2000,
tendo esta Câmara, inclusive, já acordado em que era necessário um instrumento diferenciado; basta olhar
para os pareceres das várias comissões parlamentares sobre as Perspectivas Financeiras. A Comissão da
Agricultura já referiu que a protecção da biodiversidade não constitui uma política de desenvolvimento rural
genuína ou de raiz. Todos sabemos o que isso quer dizer: os nossos especialistas em agricultura também não
querem usar verbas do fundo de desenvolvimento agrícola para pagar o programa Natura 2000.

Auken (Verts/ALE). – (DA) Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Senhor Comissário
pela sua resposta. À excepção de um único caso, todos concordamos que o Programa Natura 2000 é
fundamental e também todos concordamos que é necessário obter fundos. Não sei se terão noção do valor
que está em causa? São pelo menos 6 mil milhões de euros por ano. Isto significa que, pelo menos, 3 mil
milhões de euros têm de ser obtidos através do Natura 2000. Não seria possível reunir uma verba tão elevada
recorrendo apenas a um único fundo. Independentemente das formas e dos meios, será necessário integrar
o projecto noutros fundos, um aspecto sobre o qual também estamos de acordo. Devemos apoiar a Comissão
nesta questão e posso referir, a este respeito, que os movimentos ecologistas, como a Bird Life, e outros, são
a favor da integração dos financiamentos do Natura 2000. O problema é que não consegui vislumbrar na
resposta do Comissário como é que tenciona garantir a concretização desse aspecto. O senhor deputado
Florenz apresentou uma descrição emocionante dos conflitos que irão surgir. Se não foram tomadas medidas,
com vista a afectar e atribuir o dinheiro, tudo ficará como dantes. Por isso, por uma questão meramente de
financiamento, é preciso que a Comissão nos forneça uma resposta mais clara do que aquela que nos foi
fornecida até aqui.

Permito-me, todavia, afirmar que não se trata apenas de conseguir os fundos necessários. Trata-se igualmente
de pôr toda a nossa política relativa aos distritos rurais em sintonia com a natureza, para que a agricultura
possa continuar e o desenvolvimento possa prosseguir nas áreas em causa, em moldes que respeitem o
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vulnerável ambiente natural e não, como agora, de uma forma que prevê a construção de grandes sistemas
viários através de áreas vulneráveis. Pude observar como, na Polónia, são concedidas isenções para a brutal
criação natural de porcos num ambiente natural extremamente vulnerável e muito rico e, consequentemente,
frágil. Torna-se, por isso, necessário tomar em consideração a forma como se desenvolvem os distritos rurais,
assegurar a incorporação da Natura 2000 e assegurar a existência de fundos suficientes. Se não for possível
reunir os fundos necessários no âmbito dos fundos existentes que acabo de referir, permitam-me fazer
lembrar que acabámos de conseguir uma maioria na Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança
Alimentar a favor de que se comece a estudar igualmente o primeiro pilar, onde está concentrada a maior
parte dos fundos da UE. Existem somas tão avultadas afectadas para apoio directo à agricultura que está na
altura de começarmos a analisar este apoio.

Rack (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, o senhor deputado Florenz referiu que o programa Natura 2000
corre grave perigo devido à confusão que reina no que se refere ao seu financiamento. Creio que o problema
é muito mais grave; não só não existe garantia de financiamento, existe também uma crescente ignorância
e uma crescente incerteza in loco, relativamente ao significado real implícito quando é designado um sítio
no âmbito da rede Natura 2000.

Nesta perspectiva, gostaria de levantar algumas questões. Em primeiro lugar, os programas Natura 2000
não têm de ser financiados a expensas dos agricultores, e em circunstância alguma poderão os agricultores
ser os únicos a sofrer, pois, caso contrário, tal como já referiu a senhora deputada Gutiérrez-Cortines, os
proprietários rurais vão praticamente ser espoliados daquilo que lhes é devido.

Em segundo lugar, é intolerável que as infra-estruturas e o desenvolvimento económico em vastas áreas da
UE tenham de estagnar devido aos atrasos e à falta de clareza quanto à designação dos sítios. Em muitas
zonas rurais, não podem ser implementados programas de investimento, que seriam úteis e compatíveis
com a natureza destas zonas, devido ao facto de as questões continuarem por responder. É igualmente
intolerável que se assista a uma tal perversão do programa Natura 2000, cujo real objectivo é também
melhorar a imagem da UE quando emite uma clara mensagem de que pretendemos ser uma União ambiental
e não apenas uma União económica.

Por último, é inaceitável que estejamos a chegar a um ponto em que ninguém sabe mais o que se está a passar,
ninguém sabe o que fazer, situando-se a razão principal para este estado de coisas nos procedimentos
burocráticos de Bruxelas e da Comissão. De Bruxelas dizem-nos para designar sítios por todo o lado – quanto
às verbas, ninguém sabe ao certo de onde virá o dinheiro, mas essa questão pode ser tratada mais tarde.
Disseram aos países que serão presentes ao Tribunal de Justiça se não designarem sítios, algo agora,
efectivamente, confirmado pelo Comissário. Realmente, este programa não incide sobre o ambiente; incide
sobre a forma de se tornar um incómodo público.

Lienemann (PSE). - (FR) Senhor Presidente, Senhor Comissário, a rede Natura 2000 é uma das grandes
questões que, frequentemente, dão azo a que persistam algumas dúvidas relativamente à construção europeia.
Os nossos concidadãos partilham a nossa ambição de proteger a biodiversidade e vêem que produzimos
textos, mas, quando se trata de obter meios financeiros, a Europa não está presente. Os nossos concidadãos
aceitam a ideia do desenvolvimento sustentável, na convicção de que é possível conciliar a protecção do
planeta com o desenvolvimento económico e o emprego, mas, quando é preciso encontrar os canais e os
meios financeiros necessários para esse efeito, a Europa não está presente.

Temos, por conseguinte, de encontrar novos instrumentos para preservar a rede Natura 2000. Gostaria de
fazer aqui três exigências: em primeiro lugar, precisamos de um fundo específico, já que, objectivamente,
existe uma contradição entre as expectativas relativamente aos fundos para promover o desenvolvimento
económico, o desenvolvimento rural, e para preservar as áreas em conformidade com a rede Natura 2000.
Precisamos, portanto, de um fundo específico - esta é a primeira exigência.

Segunda exigência: a implementação da rede Natura 2000 tem de ser favorecida nos critérios de todos os
fundos europeus. Vou dar-vos um exemplo para ilustrar a contradição. No actual Regulamento do FEDER,
que a Comissão está em processo de negociar, as áreas contempladas limitam-se às áreas arborizadas ou
cultivadas. Ora, justamente, a rede Natura 2000 precisa de terrenos naturais virgens que não estejam
arborizados nem cultivados, isto é, terrenos húmidos.

Em terceiro lugar, precisamos de um instrumento para a inovação, para que as práticas no terreno sejam
mais conformes àquilo que poderíamos prever para o futuro. É necessário, pois, que no Life + possamos
dispor de um instrumento específico e que mantenhamos dois pilares: um pilar ambiental geral e um pilar
para o Life-Natureza, como tínhamos outrora.
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Senhor Comissário, como terá compreendido, consideramos que as propostas da Comissão, na sua presente
forma, não conseguirão convencer os nossos concidadãos no terreno. Somos de opinião que a protecção
da biodiversidade constitui um progresso que é compatível com o desenvolvimento das zonas rurais e o
futuro económico do nosso território. Precisamos agora, por conseguinte, de provas desta convicção sob a
forma de uma dotação de, pelo menos, três mil milhões de euros no quadro dos Fundos Estruturais.

Olajos (PPE-DE). (HU) Gostaria de agradecer ao senhor deputado Florenz por nos dar esta oportunidade
de discutir um tema tão importante. É do interesse de todos nós que a Rede Natura 2000 venha a ser um
sistema viável. Foi por essa razão que questionámos os seus colegas na reunião da comissão parlamentar e
que agora perguntamos que garantias nos podeis dar para assegurar que a totalidade da rede será
financeiramente viável. Lamentavelmente, apercebemo-nos de que as respostas dadas pela Comissão eram
ocas e, por trás da atraente fachada de uma abordagem integrada, não ofereciam qualquer espécie de garantias
sólidas. No meu país, a Hungria, o Governo conseguiu desrespeitar o anterior acordo estabelecido com a
União Europeia e redireccionar 8 mil milhões de florins destinados à protecção agro-ambiental para subsídios
directos à agricultura. Por estas e outras razões semelhantes, neste momento em que vos falo, os agricultores
manifestam-se com os seus tractores na capital do meu país.

Na Hungria, temos um provérbio que diz que “quem se escalda uma vez com água quente, passa a soprar
até na água fria”. É assim que nos sentimos neste momento – as respostas vazias da Comissão e a atitude de
alguns Estados-Membros escaldaram-nos e obrigaram-nos a ser mais cautelosos. Por isso, eu e os meus
companheiros solicitamos ao Conselho e à Comissão que criem uma rubrica orçamental separada destinada
aos objectivos da Rede Natura 2000, no quadro das projecções financeiras em preparação, paralelamente a
um significativo aumento dos recursos do programa LIFE+ e dentro do orçamento da agricultura – ao que
devo imediatamente acrescentar que só podemos imaginar isto em conjunto com verdadeiros aumentos no
orçamento da agricultura reservados para este efeito – ou, em alternativa, que avancem para a criação de um
fundo totalmente separado. Peço ainda aos representantes da Comissão, que tomem em consideração a
adesão da Roménia, da Bulgária e também da Croácia – que não foi considerada na versão actual projecto.

Scheele (PSE). – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de
me associar aos votos dos oradores que me antecederam, quando estes felicitaram a Comissão do Ambiente,
da Saúde Publica e da Segurança Alimentar. Este é, quanto a mim, um debate extremamente importante e
que mostra como esta Câmara tem de exercer pressão para garantir a criação de um instrumento financeiro
específico para o financiamento da rede Natura 2000.

Um dos oradores que me antecederam, referiu que o programa Natura 2000 é considerado por alguns
quadrantes como um incómodo público. No entanto, muitos outros quadrantes encaram-no como
proporcionando um verdadeiro apoio na luta para proteger a biodiversidade. Creio que é a nossa missão
apoiar aqueles que vêm a situação desta forma, e, juntamente com muitos dos meus colegas, sou, portanto,
a favor da existência, no futuro, de um instrumento financeiro próprio.

Também acho que não é inteiramente correcto dizer que o que interessa não é o montante das verbas
disponibilizadas. Muitas ONG que trabalham nesta área referiram que as estimativas da Comissão de um
custo anual de 6,1 mil milhões de euros apenas podem ser consideradas como o mínimo dos mínimos.
Vamos, portanto, ter a missão de assegurar que vai existir um instrumento específico, mas também que é
disponibilizado o suficiente financiamento.

Posso perceber a atracção de uma abordagem integrada, mas partilho a opinião da senhora deputada Haug,
quando esta referiu que a situação é semelhante à que teve lugar no caso das políticas sobre a valorização
dos temas das mulheres; durante anos, qualquer entidade que não pretendia atribuir muita atenção aos temas
das mulheres, respondia que não havia necessidade de assim fazer, pois havia o gender mainstreaming, expressão
que designa a integração da dimensão da igualdade entre homens e mulheres em todas as políticas e acções.
Seguidamente, todos ficaram a aguardar que aparecessem miraculosamente políticas progressivas sobre
temas das mulheres, assim como igualdade de oportunidades. Se vier a ser adoptada uma abordagem integrada,
então o que é necessário é uma estratégia dupla; integração nos fundos existentes, mas com um instrumento
financeiro específico, no futuro.

Klaß (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, na Alemanha temos uma regra que não é
menos clara por não estar escrita em lado nenhum, nomeadamente “quem manda vir, paga a conta”, e, na
verdade, é do conhecimento geral que muito pouco acontece nesta nossa UE sem haver dinheiro. A União
Europeia mandou, ou melhor, instigou no sentido de ser estabelecida a rede Natura 2000 em toda a Europa.
No entanto, a UE ainda não providenciou uma definição clara do tipo de medidas a tomar, do tipo de
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regulamentos a adoptar ou do tipo de acordos a fazer relativamente aos sítios que foram designados, o Senhor
Comissário Dimas acabou de chamar a atenção para esse facto.

O custo anual do programa Natura 2000 foi agora estimado pela Comissão em 6,1 mil milhões de euros.
Trata-se de uma grande quantia, mas, ao mesmo tempo, muito pequena para a totalidade dos 25
Estados-Membros, pois depende do campo de acção do programa. Presentemente, os planos de acção para
Áreas Especiais de Conservação têm de ser elaborados numa base nacional e regional e não é difícil ver que
cada zona vai ter diferentes requisitos quando se trata de uma área tão complexa como a protecção ambiental,
com a consequente necessidade de implementar diferentes medidas. Permanecem em aberto questões como
saber em que circunstâncias serão necessárias despesas mais elevadas, se deve haver alterações à utilização
das terras, tendo em conta que este aspecto iria implicar uma quebra de rendimentos e perdas financeiras
para as explorações agrícolas.

A Comissão vem agora propor que as verbas para cobrir estes compromissos sejam provenientes dos fundos
existentes da UE. Este facto causa-me alguma preocupação, além de que iria significar a inevitabilidade de
um luta pela obtenção de financiamentos, algo no sentido do que foi referido pelo senhor deputado Florenz.
Tem de ser criado um instrumento específico de financiamento, permitindo que sejam concedidas
compensações em quaisquer circunstâncias em que tenham sido impostas restrições em resultado da
designação de sítios Natura 2000.

É isto, Senhora Deputada Haug, que os agricultores estão a pedir. É intolerável que um aumento do
financiamento das compensações para Áreas Especiais de Conservação venha a ocorrer a expensas de medidas
agrícolas e ambientais ou de outros programas de desenvolvimento rural. A União Europeia deve prover
financiamentos suficientes para quaisquer tarefas adicionais, bem como para obrigações decorrentes que
envolvam despesas vultuosas. Actuando desta forma, salvaguardar-se-ia o conteúdo essencial do programa
Natura 2000.

Ayuso González (PPE-DE). – (ES) Senhor Presidente, Senhor Comissário, a pergunta do senhor Florenz é
pertinente porque a Rede Natura 2000 é a iniciativa mais importante que a União Europeia empreendeu no
âmbito da protecção dos espaços naturais e os Estados-Membros assim o entenderam.

O meu país, que representa 16% do território da União Europeia, possui 40% de toda a Rede Natura 2000:
25% do território espanhol faz parte da rede.

Todavia, a Natura 2000 tem um custo que, até hoje, ainda não foi calculado com exactidão. Os 6 100 milhões
de euros calculados pela Comissão podem estar muito longe da realidade, porque este número não tem
suficientemente em conta as despesas das indemnizações que poderiam ter sido pagas a proprietários e a
agricultores que, na realidade, são privados do uso e dos direitos que têm sobre as suas terras agrícolas.

Devemos ainda recordar que, tal como na gestão dos recursos naturais, devíamos compensá-los pela perda
de rendimentos, tal estipula o artigo 17º da Carta dos Direitos Fundamentais, incluída na Constituição
Europeia.

A Rede Natura 2000 é uma iniciativa comunitária, pelo que a União Europeia deve responsabilizar-se não
unicamente pelo custo da gestão das áreas, como também pela perda de rendimentos dos agricultores.

A proposta da Comissária Wallström de financiar uma parte deste custo através da política de desenvolvimento
rural indica que a Comissão não leva a sério a Rede Natura 2000 ou que subestima o desenvolvimento rural,
ou ambas as coisas.

Os Estados-Membros devem escolher entre um destes dois objectivos; um sempre em detrimento do outro.
Se a proposta que está em cima da mesa sobre o novo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural,
com uma dotação de 11 000 milhões de euros anuais, for aceite, teremos de retirar 20% desse montante
para financiar uma parte substancial do custo da Natura 2000.

Por outro lado, a reforma da PAC de Setembro de 2003 alargou a lista de acções a ser financiadas a cargo do
desenvolvimento rural, acrescentando-se à mesma a melhoria da qualidade, a segurança alimentar e o
bem-estar dos animais.

A Rede Natura 2000 é, por conseguinte, muito importante e requer um instrumento para o seu financiamento,
quer seja exclusivamente ou mediante uma melhoria da dotação destinada ao desenvolvimento rural.
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Korhola (PPE-DE). – (FI) Senhor Presidente, a questão colocada pelo meu colega, o senhor deputado Florenz
é legítima. Há um fosso político entre as prioridades estabelecidas pela Comunidade e a falta de clareza
relativamente ao financiamento. É meritório da sua parte, Senhor Comissário Dimas, expressar o desejo de
salvaguardar o financiamento da Rede Natura 2000, como fez no início deste debate. Além disso, precisamos
também de instrumentos efectivos para tornar o seu desejo realidade. Precisamos de um fundo especial.

Um desafio vital para a União Europeia é a protecção da diversidade da natureza no espaço que todos
partilhamos. A diversidade é uma questão muito importante e por essa razão não precisa de ser aqui justificada
separadamente. Todos os Estados-Membros se comprometeram em relação a esta questão, estabelecendo
uma lista das suas zonas de conservação, em conformidade com a Directiva Habitats. Do ponto de vista da
política de conservação da natureza, a Rede Natura 2000 tem um carácter único, uma vez que protege o
ambiente de aproximadamente 200 tipos de habitats e de 700 espécies e que irá, em breve, cobrir mais de
17% do território da EU.

A Rede Natura 2000 requer um investimento considerável por parte dos Estados-Membros. As zonas não
podem sofrer qualquer redução significativa dos recursos naturais que as qualificam para inclusão na Rede
Natura. As autoridades têm também de elaborar uma avaliação do impacto ambiental para todos os projectos
e planos que possam ter algum efeito sobre o valor natural das zonas envolvidas.

Uma vez que este grande impacto da Rede Natura 2000 em todas as actividades actuais ou planeadas nas
zonas de conservação será muito exigente para os Estados-Membros, em termos de recursos e de investimento
financeiro, temos efectivamente de garantir, a nível da EU, a atribuição à administração da Rede Natura 2000
do necessário financiamento, através de um instrumento financeiro independente.

Guellec (PPE-DE). - (FR) Senhor Presidente, a comunicação da Comissão sobre o financiamento da rede
Natura 2000 enumera várias possibilidades para fazer face às necessidades que irão surgir durante o período
2007-2013. Tal como o Senhor Comissário já salientou, conclui que a criação de um novo instrumento
financeiro não é a fórmula apropriada. Partilho inteiramente este ponto de vista, embora ele não tenha sido
expresso muitas vezes nesta Assembleia esta tarde.

As áreas Natura 2000 propostas pelos Estados-Membros serão prioritariamente elegíveis, na maioria dos
casos, a título do Fundo de Coesão ou dos Fundos Estruturais, e poderão também beneficiar prioritariamente
dos fundos do Life para suportar os custos de gestão e de acompanhamento dos programas. Porquê, então,
querer distinguir os financiamentos dos programas Natura 2000 dos financiamentos das políticas regionais
ou rurais? As acções em ambos os casos estão muito ligadas, quer os objectivos estejam relacionados com
o desenvolvimento local, a protecção dos meios naturais ou a manutenção da biodiversidade. Existiria um
enorme risco de ver a rede Natura 2000 completamente desligada de tudo o fosse feito por outra via nas
áreas em causa. Os obstáculos encontrados durante o longo - ou mesmo muito longo - período de definição
das áreas Natura 2000 multiplicar-se-iam e o isolamento deste mecanismo, que se pretende exemplar, seria
ainda maior.

O outro risco a recear seria o de uma complexidade excessiva na implementação e na gestão dos programas.
Esta complexidade daria origem a uma inflação dos custos de funcionamento e criaria a impressão de uma
tecnocracia monumental, que seria rejeitada pelas populações envolvidas.

Finalmente, conviria sublinhar que as despesas previsionais dos programas são muito variáveis, dependendo
dos países e das áreas Natura 2000 seleccionadas. A utilização inteligente dos Fundos Estruturais, à qual se
poderia eventualmente acrescentar o recurso a fundos complementares a título do programa Life,
permitir-nos-ia, em minha opinião, responder muito melhor a essas despesas do que com um instrumento
financeiro específico.

Kušķis (PPE-DE). (LV) Senhor Presidente, senhoras e senhores, historicamente, muitos habitats que
desapareceram do resto da Europa sobreviveram nos novos Estados-Membros. Foi por esta razão que se deu
prioridade, a nível nacional, à criação da Rede Natura 2000.

Hoje, quando o inventário dos territórios a proteger está concluído e a importância de preservar a
biodiversidade foi plenamente compreendida, é possível que faltem os recursos para os manter. A Comissão
anunciou que apoiava o financiamento da Natura 2000 com recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural
e dos Fundos estruturais. No entanto, não previu a criação de um instrumento financeiro especificamente
concebido para a Rede. Penso que, em especial nos novos Estados-Membros, onde se verifica uma concorrência
intensa ao nível dos projectos locais para a obtenção de recursos dos Fundos estruturais e do Fundo de
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Desenvolvimento Rural, a rede europeia de protecção da natureza não terá grandes perspectivas de obter
comparticipações nacionais: este estado de coisas não devia ser permitido.

Em primeiro lugar, deveríamos criar um novo instrumento de financiamento ambiental unificado. Em
segundo lugar, acolheríamos favoravelmente propostas que complementassem as actividades apoiadas no
projecto de regulamento com o seguinte: atribuir financiamentos para a gestão dos habitats que não podem
ser apoiados no quadros dos Fundos estruturais e do Fundo de Desenvolvimento Rural, atribuir financiamentos
a projectos-piloto no domínio das tecnologias ambientais e planear medidas preparatórias para a futura
atribuição de recursos dos Fundos estruturais. Só desta forma será possível que as fontes disponíveis de
financiamento se complementem entre si, com vista a manter a Rede Natura 2000, e se conseguirá o que se
pretendia com o lançamento do programa Natura 2000.

Ebner (PPE-DE). – (DE) Senhora Presidente, Senhor Comissário, todos acham que a Natureza e o ambiente
precisam de ser protegidos, e que o programa Natura 2000 é uma excelente ideia e uma iniciativa positiva.
No entanto, quando se chega ao essencial e é preciso apresentar verbas para financiar iniciativas deste tipo
e para as implementar, um grande número dos que tinham anteriormente manifestado o seu entusiasmo
bate apressadamente em retirada. O número daqueles que fica para ajudar, ou pelo menos mostra vontade
de o fazer, é reduzido.

Relativamente à implementação do programa Natura 2000, houve uma série de problemas próprios da fase
inicial, mas que podiam potencialmente ter sido evitados. Por exemplo os Países Baixos aproveitaram a
oportunidade para proibir a caça em muitas partes do país e utilizaram o programa Natura 2000 como
pretexto para tal. Creio que este facto deu origem a grande oposição, e a verdade é que a Senhora Comissária
Wallström afirmou claramente durante a anterior legislatura que o Natura 2000 era inteiramente compatível
com a caça.

É igualmente importante haver partilha de conhecimentos e esclarecer as incertezas relativamente à aplicação.
Tenho a certeza de que os funcionários da DG respectiva, sob a tutela do Senhor Comissário Dimas, fizeram
um trabalho excelente no passado, no entanto, por mais esforço que seja despendido, este tipo de trabalho
não pode avançar sem ter sido realizado o trabalho de base. A rede Natura 2000 não pode ser implementada
à custa dos proprietários rurais ou da agricultura, sendo necessário conceder compensações em vez de
expropriar as pessoas daquilo que é seu.

A rede Natura 2000 não pode ser implementada à custa da Política Agrícola Comum ou do desenvolvimento
rural. Os zonas Natura 2000 cobrem 15% da área da antiga UE, sendo os restantes 85% – não incluindo
cidades e áreas edificadas – financiados a partir do desenvolvimento rural e da agricultura. Não devem ser
aplicadas mais reduções a uma área já de si tão extensa, e, nesta perspectiva, entendo que um financiamento
específico e amplo constituiria a melhor solução.

Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o
programa Natura 2000 constitui uma iniciativa extremamente ambiciosa, existente desde há largos anos.
Impõe, por vezes, restrições aos proprietários, mas esta é a primeira vez que a Comissão virou a sua atenção
para o financiamento do programa a nível europeu.

A Comissão propõe que o programa seja co-financiado, e eu apoio essa proposta. No entanto, ao mesmo
tempo propõe que o dinheiro provenha do Fundo de Desenvolvimento Rural e dos Fundos Estruturais,
havendo uma série de razões para pensar que se pretende ter como principal fonte de financiamento o
desenvolvimento rural, dado não existir um fundo específico para o programa Natura 2000. Na qualidade
de relatora para o desenvolvimento rural, tenho de manifestar a necessidade de que seja dada uma garantia
de ser criado um fundo específico para financiar o programa Natura 2000, ou de o desenvolvimento rural
ser dotado de mais verbas para esta finalidade.

Outro ponto, para o qual gostaria de chamar a atenção, é o facto de, na sequência das decisões de Bruxelas
no sentido de congelar o orçamento agrícola até 2013 e da subsequente reforma da PAC, na qual os fundos
de modulação foram movidos do primeiro para o segundo pilar – ou, por outras palavras, para co-financiar
o desenvolvimento rural – é inevitável que os proprietários rurais e os agricultores recebam compensações
deste pilar pelos seus esforços.

Outro aspecto que está perfeitamente claro é de que não pode haver questão quanto ao orçamento disponível
ser menor do que o proposto pela anterior Comissão Prodi. É impossível ter mais Europa por menos dinheiro,
quando estamos perante 25 Estados-Membros, e eu oponho-me terminantemente à apropriação de
propriedade sem concessão da compensação adequada.
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Kelam, Tunne (PPE-DE). – (ET) Senhor Presidente, Senhor Comissário, o debate de hoje centra-se na questão:
“De que forma a Comissão Europeia, ao aplicar a sua abordagem integrada, tenciona garantir na prática o
cumprimento dos objectivos da Rede Natura 2000?” Até agora, não foi apresentada qualquer resposta
satisfatória, uma vez que nem o Fundo de Desenvolvimento Rural, nem os Fundos Estruturais permitem o
cumprimento integral dos objectivos da Rede Natura 2000, não cobrindo também todos os requisitos de
co-financiamento.

Considero, pois, importante que seja dada a oportunidade de recorrer ao Programa Life+ para cobrir o défice.
Parece-me que a actual proposta deve ser alterada para incluir a possibilidade de disponibilizar o
co-financiamento da UE para a protecção e a recuperação de habitats europeus importantes, não incluídos
em zonas agrícolas ou florestais.

É por esta razão que a Rede Natura 2000 deve ser acrescentada ao regulamento Life+, como actividade
financiada separadamente. Seria também mais fácil, no caso do Life+, canalizar a maior parte do financiamento
para os projectos através dos Estados-Membros. Aqui, o contributo real de cada Estado-Membro para a Rede
Natura 2000 deverá ser tomado em conta, incluindo as zonas designadas para a conservação das aves e as
zonas de protecção da natureza.

Um dos problemas que hoje se colocam é que nem os Fundos Estruturais, nem o Fundo de Desenvolvimento
Rural, têm em consideração este contributo dos Estados-Membros para a Rede Natura 2000, dando preferência
a projectos em zonas mais densamente povoadas. Sendo eu oriundo da Estónia, posso afirmar que uma das
características particulares do meu país é a existência de áreas naturais relativamente extensas. Os projectos
da Estónia cobrem 16% do território continental do país. É mais simples e mais barato conservar essas zonas,
agora, do que recuperar antigas áreas naturais da Europa Central. Assim sendo, não me parece lógico que
um fundo destinado a apoiar actividades relacionadas com a protecção da natureza utilize como critério de
financiamento a densidade populacional e não o actual estado de conservação dos recursos naturais.

Jackson (PPE-DE). – (EN) Senhor Presidente, apoio o conceito da integração da protecção do ambiente
noutras políticas, tais como os fundos estruturais, os fundos agrícolas e por aí adiante. Contudo, seja quem
for que proteja o ambiente sabe que não se pode propriamente confiar na vontade dos Estados-Membros
para fazer este trabalho de integração. Esta tarde, bem ouvimos falar disso.

Gostaria de chamar a atenção do Senhor Comissário para a seguinte questão: alguns Estados levaram imenso
tempo a designar os sítios Natura 2000. Quatro países – Países Baixos, França, Itália e Finlândia – são objecto
de quatro acórdãos contra eles por designação imprópria de Zonas de Protecção Especial para as Aves.
Apenas um país na UE – os Países Baixos – completou a sua lista de classificação das Zonas Especiais de
Conservação

Estes sítios compõem a lista Natura 2000, portanto, como é que podemos regozijarmo-nos por deixar nas
mãos dos Estados-Membros a questão do financiamento, quando não se pode confiar neles para proceder
à designação dos sítios? É uma vitória da esperança sobre a experiência supor que os Estados-Membros
prevêem um financiamento adequado para a Rede Natura 2000, a menos que haja possibilidade de receber
os incentivos do co-financiamento específico deste projecto por via do orçamento comunitário. Se e quando
o Senhor Comissário Dimas responder a este debate, gostaria de lhe pedir que nos desse algumas notícias
actualizadas sobre a forma como a Rede Natura 2000 tem vindo a progredir. Haverá ainda Estados-Membros
que não comunicaram à Comissão a respectiva designação dos sítios, ou a Rede já está completa?

Em segundo lugar, aqueles que querem obter o financiamento da UE para todos os sítios Natura 2000 têm
de ter cuidado com as propostas muito altas. Precisamos da garantia de que a protecção será integrada na
Rede Natura 2000 por via dos Fundos Estruturais. Precisamos também de financiamento por via do processo
anual para a apresentação de propostas relativas às necessidades especiais de certos sítios da Natura 2000,
possivelmente através da criação de um programa para a biodiversidade no âmbito do Programa LIFE+.

A Comissão nunca gostou do programa LIFE. Envolve muito poucos funcionários que fazem um trabalho
hercúleo tentando descobrir qual o destino de verbas extremamente diminutas. Não há dúvida alguma de
que seria, do ponto de vista administrativo, conveniente para a Comissão acabar com todo o Programa LIFE.
Mas seria errado fazê-lo, Senhor Comissário. O Senhor poderá dizer que o que está a tentar fazer é eficaz,
mas os meus colegas e eu achamos que não é assim.
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PRESIDÊNCIA: ROTH-BEHRENDT
Vice-presidente

Herranz García (PPE-DE). – (ES) Senhor Comissário, a inclusão da Rede Natura 2000 no Regulamento
sobre o desenvolvimento rural, como proposto pela Comissão, equivale a deitar para o lixo esta iniciativa
tão ambiciosa de protecção da natureza.

Todos nós sabemos que, na sequência dos actuais debates sobre as Perspectivas Financeiras, pode não haver
fundos suficientes para sequer cobrir as rubricas que até à data têm sido financiadas através da política de
desenvolvimento rural, quanto mais as novas acções previstas na sequência da reforma de Setembro de 2003,
relativas à melhoria da segurança, da qualidade alimentar e do bem-estar dos animais.

É uma ilusão, pois, pensar que, neste contexto, haverá dinheiro para pagar os enormes custos da Natura
2000. A incógnita sobre o financiamento desta Rede é cada vez maior, mas devemos reconhecer que nunca
o soubemos verdadeiramente. A prova disso é a designação dos espaços da Rede Natura 2000, que se atrasou
pelo menos doze anos, desde a adopção da Directiva “Habitats”.

Quando a Comissão Europeia consultou a sociedade civil, todos os agentes - desde os agricultores até às
organizações ecologistas - pronunciaram-se a favor de financiar essa iniciativa através de um fundo separado
e único, na medida em que essa seria a única fórmula possível de obrigar a União Europeia a fazer um esforço
de financiamento. Todavia, a Comissão fez ouvidos de mercador a todos os agentes envolvidos nesta iniciativa.
O financiamento de uma parte substancial dos custos da Natura 2000 através do desenvolvimento rural não
só é uma quimera, como a sua inclusão no contexto de medidas agro-ambientais poderia comprometer os
esforços empreendidos pelos agricultores europeus no sentido de respeitar as condições ecológicas que lhes
são impostas pela reforma da PAC recentemente implementada.

A Comissão Europeia diz que a conservação da natureza é uma das suas prioridades, mas, no final, é mesquinha
com os dinheiros e pretende que sejam os agricultores e os proprietários das terras os responsáveis pelo seu
financiamento.

Dimas, Membro da Comissão. (EN) Senhor Presidente, muito obrigado por este construtivo debate. A Comissão
está absolutamente ciente da importância de garantir um co-financiamento comunitário adequado para a
Rede Natura 2000, para o qual foram aprovadas as listas relativas a cinco das seis regiões, com algumas
lacunas nas listas. Todos os novos Estados-Membros apresentaram as suas listas.

A abordagem de integração tal como proposta é coerente com a intenção do Artigo 8º da Directiva Habitats,
que solicita o co-financiamento a partir dos fundos existentes. Também se baseia na prática existente, a saber,
que os Fundos para o Desenvolvimento Rural e os Fundos Estruturais já constituem as fontes mais importantes
de financiamento comunitário para a referida Rede. Estima-se que são despendidos, anualmente, 500 milhões
de euros a partir dos Fundos para o Desenvolvimento Rural, em apoio das medidas agro-ambientais aplicáveis
aos sítios Natura 2000.

A Comissão tomou nota das preocupações relativas às grandes limitações dos Fundos para o Desenvolvimento
Rural e Estruturais. Em resposta a esta situação, as últimas propostas reconhecem a necessidade de expandir
as oportunidades de financiamento para a Rede 2000 em comparação com a actual situação. Tanto no
regulamento relativo aos Fundos Estruturais como no relativo ao Fundo para o Desenvolvimento Rural, o
financiamento da Rede Natura 2000 passou a ser mais explícito e o seu âmbito mais alargado. De particular
importância é o aumento do financiamento para as áreas florestais no novo regulamento aplicável ao
desenvolvimento rural. A importância disto não pode ser subestimada, uma vez que as áreas florestais
representam 30% da Rede Natura 2000.

A Comissão assegurará que a integração da Rede Natura 2000 nos actuais fundos passará a ser mais concreta
ao inscrevê-la como uma prioridade nas orientações estratégicas que serão entregues aos Estados-Membros
quando começarem a preparar os seus programas relativos aos Fundos Estruturais. Nas suas negociações
com os Estados-Membros sobre o conteúdo destes programas, a Comissão procurará assegurar que as verbas
afectadas à Rede Natura 2000 estão de acordo com esta já anunciada prioridade comunitária. A Comissão
terá também de aprovar os programas nacionais e operacionais que lhe são apresentados.

No que toca à proposta para o programa LIFE+, gostaria de salientar que se tenciona continuar a apoiar a
Rede Natura 2000. Os Estados-Membros dispõem da flexibilidade para fixar as suas próprias prioridades e
decidir sobre as verbas a afectar à Natura 2000. Poderá, pois, dar-se o caso de a Rede Natura 2000 vir a atrair
uma percentagem bem mais elevada dos recursos LIFE do que o faz actualmente. Designar uma verba precisa
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para a Rede Natura 2000 no âmbito do Programa LIFE+ corre também o risco de dar a impressão de se tratar
de um fundo específico, susceptível de cobrir todas as necessidades da Rede.

A nossa proposta é consonante com o princípio geral de integração e simplificação de todas as outras
propostas da Comissão no quadro das Perspectivas Financeiras. Neste momento, está em curso a discussão
no Conselho e Parlamento sobre a proposta de regulamento da Comissão para o programa LIFE+. Se o
Parlamento apresentar uma proposta de alteração durante o processo legislativo, estarei, como é óbvio,
disposto a examiná-la em pormenor.

A terminar, as propostas da Comissão, sem oferecer garantias explícitas, continuam a poder cobrir as
necessidades financeiras da Rede Natura 2000. Insto, pois, os Senhores a darem o vosso apoio às várias
propostas que Comissão submeteu agora à apreciação do Parlamento. Saúdo o vosso interesse pela Rede
Natura 2000 e espero, sinceramente, poder trabalhar em colaboração com o Parlamento para assegurar a
sua eficaz implementação enquanto pilar central da actual política comunitária para a biodiversidade. Muito
obrigado pelo vossa atenção.

Jackson (PPE-DE). – (EN) Senhora Presidente, isto é um debate, ou pelo menos, devia sê-lo. Se nos limitamos
simplesmente a ler discursos uns aos outros, podemos então trocar os nossos pontos de vista por correio.
Fiz um pergunta ao Senhor Comissário Dimas: a rede dos sítios Natura está completa, ou a Comissão continua
a processar Estados-Membros por não designarem os sítios Natura 2000? Não tem cabimento falarmos de
financiamento para medidas relacionadas com os sítios se a Comissão desconhece quais são eles.

Dimas, Membro da Comissão. (EN) Senhora Presidente, repetirei o que disse anteriormente: as listas foram
aprovadas para cinco das seis, com algumas lacunas na lista. Todos os novos Estados-Membros apresentaram
as suas listas.

Presidente. Está encerrado o debate.

13. Ambiente e Saúde (2004-2010) (continuação)

Presidente. Segue-se na ordem do dia o relatório (A6-0008/2005) da deputada Ries, em nome da Comissão
do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, sobre o plano de acção europeu 2004-2010 em
prol do ambiente e da saúde (2004/2132(INI)).

Breyer (Verts/ALE), em nome do Grupo. – (DE) Senhora Presidente, o que a Comissão deveria realmente ter
feito neste Plano de Acção era ter apresentado propostas legislativas. Estas são uma componente essencial
de qualquer Plano de Acção, e espero que o Senhor Comissário Dimas concorde em que o cerne deste Plano
de Acção devia ter sido a protecção das crianças. No entanto, se perguntarmos a nós próprios em que é o
Senhor Comissário Dimas transformou o programa SCALE da Comissão, a resposta deverá ser que SCALE
tem o novo acrónimo inglês “Stopping Caring About Legislating for the Environment”, cuja tradução seria
“deixámos de nos preocupar em legislar em prol do ambiente”. Esta, Senhor Comissário Dimas, é a maior
crítica que se pode fazer à sua proposta. É verdade que foi herdada da anterior Comissão, mas, um Plano de
Acção não pode consistir apenas em investigação, investigação e mais investigação, sem uma única medida
para reduzir a poluição ambiental e o impacto sobre a saúde, em particular a saúde das crianças.

Um Plano de Acção também não deve algo que usa a falta de consenso científico para adiar a acção
indefinidamente, dado que tal iria subverter completamente o princípio da precaução. O que nós esperamos,
Senhor Comissário Dimas, é que actue e tome medidas, e fico muito satisfeita por esta Câmara ter hoje
sinalizado claramente a sua opinião a este respeito, dizendo que não podemos dar a nossa aprovação a um
Plano de Acção que, na verdade, nada mais é do que um plano de não-acção. Somos unânimes em entender
que a protecção das crianças tem de ser uma prioridade absoluta para a União Europeia; acho, portanto,
incompreensível que alguém se atreva a apresentar perante esta Câmara um plano de não-acção deste tipo
e que, não contente com isso, ainda se atreva a chamar-lhe Plano de Acção.

Creio que se trata de um insulto, não apenas à inteligência dos membros desta Câmara; entra em contradição
com as nossas expectativas e também, na verdade, com as anteriores propostas da Comissão.

Gostaria de me dirigir ao senhor deputado Schnellhardt e ao Grupo do Partido Popular Europeu
(Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus, dizendo-lhes que desaprovo o comportamento de todos
aqueles que se curvam à pressão exercida pelo lóbi do tabaco e dizem que o tabagismo passivo não provoca
cancro, pois esta afirmação está longe de ser verdadeira.

22-02-2005Debates do Parlamento EuropeuPT58



de Brún (GUE/NGL), em nome do Grupo. –

(O orador fala em gaélico)

Gostaria de felicitar a senhora deputada Ries pelo seu relatório. O reconhecimento de que a saúde está
interligada com o nosso ambiente físico e social tem de passar a ser uma realidade tanto no plano do debate
como da política de integração e

A senhora deputada Ries tem razão em criticar o fosso considerável que existe entre a estratégia inicial da
Comissão para o ambiente e a saúde e este plano de acção. Esse fosso é visível no reduzido número de
propostas relativas a acções concretas.

Precisamos também de olhar para as histórias de sucesso na Irlanda, e noutros lugares, em relação à proibição
de fumar nos locais de trabalho. Note-se que houve uma descida de 18% no consumo de tabaco na Irlanda,
e muitos dos que se opuseram à proibição total de fumar nos locais de trabalho, aceitam-na agora com
naturalidade.

Precisamos de ir além da noção de que a saúde é simplesmente uma opção de estilo de vida e o plano de
acção é omisso neste aspecto. Para que os mais desfavorecidos na nossa sociedade possam ter a capacidade
de escapar à doença e à pobreza, precisamos de uma acção específica e concertada por parte dos
Estados-Membros e da Comissão. Uma acção desse tipo tem de poder contar com recursos suficientes.

Precisamos de ser mais activos no trabalho a desenvolver junto dos profissionais de saúde e das ONG para
dar a capacidade às comunidades de desempenharem um papel diligente na construção de um ambiente
melhor; precisamos de mais acção para proteger as crianças, os idosos e outros grupos vulneráveis dos
produtos e ambientes perigosos; precisamos de mais acção no que se refere a eliminação das substâncias
químicas perigosas; e precisamos de uma rotulagem mais adequada sobre as implicações ao nível da saúde
e ambientais dos produtos e materiais. É igualmente fundamental que possamos recorrer ao princípio de
precaução, em virtude dos potenciais riscos graves para a saúde no caso de não actuarmos à altura das
circunstâncias.

Concordo inteiramente com a senhora deputada Ries quando diz que para podermos assegurar a coerência
e eficácia do plano de acção, impõe-se prever um financiamento adequado para o período 2004-2007.
Gostaria de lhe agradecer o seu trabalho e recomendar o seu relatório ao Parlamento.

Presidente. – Gostaria de referir à senhora deputada de Brún, bem como a outros membros desta Câmara,
que apenas é possível haver interpretação para intervenções apresentadas numa língua oficial da União
Europeia.

Krupa (IND/DEM), em nome do Grupo IND/DEM. - (PL) Consideramos que o Plano de Acção Europeu
"Ambiente e Saúde" - 2004-2010 tem importantes deficiências e não trata da raiz dos problemas. O facto
de os avisos lançados por muitos peritos terem sido ignorados ao longo de anos não resulta apenas de
ignorância e imprevidência, mas também das actividades de grupos de interesses ricos e influentes que lucram
com o infortúnio que atinge outras pessoas. As análises de risco já demonstraram claramente a existência
de um risco, portanto uma investigação semelhante ao "National Children´s Study" não é aquilo de que
muitos Estados-Membros necessitam. Isso não passaria de mais uma análise de risco. O que é efectivamente
necessário são medidas de correcção imediatas que reduzam e, idealmente, eliminem fontes de emissões
nocivas, pois essas medidas permitiriam de facto proteger a saúde das pessoas e salvar-lhes a vida. Também
é necessário um sistema de acompanhamento eficaz, que compreenda painéis regionais de rastreio e programas
locais de prevenção. O Plano de Acção deveria incidir mais sobre a protecção do ambiente, inclusive o
ambiente local, e sobre a criação de uma Agência Europeia para o Registo de Substâncias Tóxicas e Doenças.
À semelhança do seu protótipo americano, o âmbito de acção dessa Agência seria prestar um serviço aos
cidadãos dos Estados-Membros da União Europeia fazendo uso de progressos científicos, prestando
informações fiáveis e reagindo às ameaças contra a saúde pública. Na minha opinião, a Agência Europeia
para o Registo de Substâncias Tóxicas e Doenças devia ficar sob a alçada do Centro Europeu para a Prevenção
e o Controlo de Doenças e trabalhar conjuntamente com a Agência Europeia do Ambiente. Muito obrigada.

Aylward (UEN), em nome do Grupo. – (EN) Senhor Presidente, vivemos numa comunidade com um mercado
interno, que compreende 25 Estados-Membros e engloba uma população de 475 milhões de pessoas. Isto
gera um sistema onde a livre circulação de pessoas de Estado-Membro para Estado-Membro é uma realidade.
Por conseguinte, faz todo o sentido, do ponto de vista político, que a União Europeia assuma um papel de
coordenação relevante, com vista à promoção de uma melhor saúde dentro da União Europa.
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A UE está numa posição extremamente favorável para saber exactamente quais os Estados-Membros que
põem em prática as melhores técnicas que permitem fazer face às doenças, como por exemplo infecções
respiratórias agudas - a principal causa de morte entre as crianças com menos de cinco anos de idade. A UE
tem de aprender com as melhores práticas, do ponto de vista técnico, disponíveis na União Europeia para
trabalhar na solução de doenças como a asma, alergias infantis e perturbações no desenvolvimento
neurológico.

Devemos lembrar-nos de que foi a União Europeia que teve, recentemente, a iniciativa de proibir o uso de
determinadas substâncias químicas no fabrico de telhas de plástico

À parte isso, a Comissão Europeia já afirmou que a redução no consumo de tabaco constituirá um objectivo
político chave desta Comissão. Da perspectiva da Irlanda, já se realizaram grandes progressos, o que pode
constituir um modelo a seguir por outros Estados-Membros da União.

A questão fundamental é a seguinte: se queremos melhorar a saúde pública dos cidadãos da Europa, temos
de assegurar que a orçamentação para fazer face a estes problemas é adequada. Razão por que apoio
inteiramente a recomendação contida neste relatório no sentido de se prever um financiamento não inferior
a 300 milhões de euros, ao abrigo do 7º Programa-Quadro de Investigação (2007-2010), a fim promover
um nível elevado de protecção da saúde dentro da União Europeia.

Por último, o Parlamento Europeu tem poderes alargados no âmbito do processo de co-decisão para lidar
com questões do domínio da saúde pública e ambiental. Posso garantir à Comissão e à Presidência do Conselho
que faremos todo o uso desses poderes no futuro.

Seeber (PPE-DE). – (DE) Senhora Presidente, o nosso modo de vida está a ter um impacto cada vez maior
sobre o ambiente. Seria demasiado fácil pintar um quadro a preto e branco com cenários de pesadelo, mas
não podemos esquecer que conseguimos obter enormes progressos em vários domínios relacionados com
a qualidade ambiental. Basta pensarmos nos programas “Auto Oil I e II”, com os quais melhorámos a qualidade
dos combustíveis, assim ajudando a combater o problema das chuvas ácidas, ou ainda a legislação europeia,
utilizada para atingir certos níveis de qualidade do ar e da água.

No entanto, apesar destes progressos, penso que não podemos dormir à sombra dos louros conseguidos.
Os números são alarmantes; uma em cada seis mortes ou doenças, ocorridas em crianças, na Europa, pode
ser atribuída a factores ambientais, tendo a incidência de doenças respiratórias alérgicas duplicado durante
os últimos 20 anos, com uma em cada sete crianças a serem agora afectadas, e com quase 10% dos
trabalhadores a serem expostos a substâncias cancerígenas.

Quer isto dizer que o Plano de Acção, que temos perante nós, é urgentemente necessário. Temos de nos
assegurar de que o princípio da precaução ganha aceitação, e não apenas por razões orçamentais. Em qualquer
caso, a saúde pública deve ser considerada como a nossa prioridade máxima, mas também é verdade que a
falta de saúde pública constitui um peso excessivo nos orçamentos dos nossos Estados.

Nesta perspectiva, temos de melhorar o Plano de Acção inclusive na forma, nomeadamente nos seguintes
aspectos. Embora a Comissão estivesse certa na sua decisão de dar prioridade à necessidade de combater
quatro doenças ambientais, a abordagem que adoptou deixa bastante a desejar. Não foram tidos em conta
uma série de estudos recentemente publicados, além de não haver disposições relativamente à aplicação de
instrumentos jurídicos, em contraste com a iniciativa SCALE.

Existe igualmente uma falta de medidas destinadas a informar o público acerca da relação de “causa-efeito”
entre a poluição ambiental e a saúde, não tendo sido prevista qualquer avaliação a longo prazo, em que se
conseguisse analisar até que ponto as medidas tomadas estão a ajudar a reduzir, com uma boa relação
custo/benefício, os problemas de saúde relacionados com o ambiente. Nesta perspectiva, deve ser dada
prioridade à investigação relativa à produção e utilização de produtos de consumo quotidiano que contenham
químicos alergénicos ou cancerígenos.

Westlund (PSE). - (SV) Senhora Presidente, o risco de morrer de cancro é quatro vezes superior para as
mulheres que trabalham como cabeleireiras do que para a população feminina em geral. Um terço das
doenças relacionadas com o trabalho deve-se à utilização de substâncias químicas perigosas para a saúde
humana. Como se afirma no relatório, nas últimas décadas os danos causados no sistema nervoso pelo
mercúrio, os pesticidas e outros produtos químicos aumentaram significativamente.
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O trabalho de descobrir e abolir gradualmente substâncias químicas perigosas constitui, portanto, um factor
decisivo para melhorar a saúde dos cidadãos. Tal facto, que já é realçado neste relatório, tem também de estar
na base dos futuros debates desta Assembleia sobre a futura política para as substâncias químicas, REACH.

As doenças e os problemas de saúde afectam, de formas diferentes, diversos grupos da sociedade. As crianças
são muito sensíveis aos factores ambientais. As pessoas com fracos recursos económicos são mais
frequentemente afectadas pela doença do que as que dispõem de rendimentos elevados, e registam-se
diferenças entre os problemas que afectam a saúde dos homens e a saúde das mulheres. A comissão teve em
conta esses factores, facto que para nós, social-democratas, se revestiu de grande importância. Conseguimos
que o relatório incluísse, quer o facto de que se impõe focalizarmo-nos em grupos particularmente vulneráveis,
quer o facto de os dados deverem ser coligidos de forma a ser possível obter mais informação sobre as
maneiras como os diversos grupos na sociedade são vulneráveis a e afectados por formas várias de poluição
ambiental. Por exemplo, queremos que as estatísticas sejam analisadas por género, a fim de conseguirmos
descobrir e combater as diferenças entre homens e mulheres no que respeita à saúde e à doença.

A doença não é causada apenas pelo ambiente. Também as doenças relacionadas com o estilo de vida
constituem, hoje, uma grande ameaça. Assim, nós, social-democratas, decidimos dar ênfase à necessidade
de redobrar esforços para combater as doenças provocadas, em especial, pelo álcool, o tabaco, a má
alimentação e a falta de exercício.

Matsakis (ALDE). – (EN) Senhora Presidente, a senhora deputada Ries é merecedora da nossa gratidão pelo
seu trabalho árduo neste relatório.

A saúde humana, quer física quer mental, está directamente relacionada com o ambiente em que vivemos.
A maioria das doenças resulta das interacções entre os nossos corpos e os diversos factores ambientais. É do
senso comum. Qualquer plano de acção no domínio do ambiente e da saúde deverá ter dois objectivos
principais: antes de mais, identificar rapidamente os principais factores de risco ambientais e, em segundo
lugar, eliminar ou minimizar, o mais rapidamente possível, o seu efeito sobre a saúde humana. Isto também
é do senso comum.

O Plano de Acção proposto pela Comissão é constituído, infelizmente, mais por planeamento do que por
acção. Prende-se, fundamentalmente, com a melhoria da informação e da investigação relacionadas com os
poluentes ambientais e as causas das doenças, bem como com o reforço dos procedimentos de comunicação
sobre a saúde ambiental entre os Estados-Membros. Visa posteriormente ajudar a melhorar a saúde humana.
Será isso sensato? Por um lado, sim, porque a informação, a investigação e a cooperação em questões
relacionadas com a interacção ambiente-saúde são sempre elementos positivos, mas, não precisamos
necessariamente de mais mecanismos relacionados com a investigação, dispendiosos em termos de tempo
e de dinheiro, para agirmos de forma célere e salvarmos vidas hoje.

Sabemos já quais são os maiores perigos ambientais que matam pessoas, por isso seria sensato que nos
concentrassemos, antes de mais, nestes, tentando eliminá-los rapidamente e de forma eficaz. Um exemplo
óbvio é o tabagismo. Sabemos que, quer o tabagismo activo, quer o passivo, matam centenas de milhar de
pessoas na Europa, todos os anos. Sabemos também que a única forma eficaz de reduzir o hábito mortal de
fumar é aumentar drasticamente o preço dos cigarros, proibir totalmente a publicidade ao tabaco e impedir
que os agricultores produzam tabaco.

É isso que estamos a fazer? Nem por isso! Um maço de cigarros é ainda relativamente barato em muitos dos
Estados-Membros da UE; a publicidade ao tabaco, em especial a publicidade indirecta, que é ainda mais eficaz
porque actua a nível subconsciente, continua a existir e estamos ainda a subsidiar muitos dos nossos
agricultores para que produzam tabaco. Isso definitivamente não é sensato.

Em conclusão, digo “sim” à investigação e à informação no combate às doenças longas relacionadas com o
ambiente, que pouco conhecemos, mas exorto a Comissão a dizer “sim” a uma acção drástica imediata com
vista a prevenir doenças que já nos são familiares hoje.

Staes (Verts/ALE). – (NL) Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, são
muitas as pessoas preocupadas com o impacto do ambiente na sua saúde, e trata-se de preocupações muito
específicas. Está, actualmente, suficientemente provado que a fertilidade está a decrescer e que o número de
abortos está a aumentar em consequência de influências ambientais. É cada vez mais evidente o facto de as
pessoas sofrerem de alergias. O número de crianças que sofrem de asma e que são obrigadas a recorrer a
inaladores ao longo da vida está a aumentar. A influência do fumo do tabaco sobre a saúde dos não fumadores
tornou-se perfeitamente evidente para todos. O plano de acção inscreve-se assim numa abordagem de escala
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que se centra em cinco conceitos-chave: ciência, crianças, consciencialização, instrumentos jurídicos e
avaliação. Contudo, Senhor Comissário, tenho de dizer que, quando o plano foi apresentado, a decepção e
cepticismo foram consideráveis. Permita-me que assinale três aspectos.

Em primeiro lugar, o hiato significativo entre as ambições da estratégia geral e o plano de acção propriamente
dito.

Em segundo lugar, o facto de o plano de acção não ser verdadeiramente um plano de acção, mas antes um
plano de investigação e, provavelmente, um plano condenado ao fracasso no que toca a uma redução eficaz
da incidência de doenças em resultado da poluição ambiental. Tal como vários deputados expressaram nesta
Assembleia, não precisamos, Senhor Comissário, de mais investigação nem de mais estudos; do que
precisamos, é de acção.

Em terceiro lugar, não existem propostas financeiras concretas da Comissão sobre o modo de financiamento.
Sem financiamento, nada funciona; e isso, Senhor Comissário, não é possível nem viável, bem sabemos.
Resulta daqui um grande cepticismo e muita preocupação, se bem que, felizmente, haja motivos para nos
regozijarmos com o relatório da senhora deputada Ries e com o relatório da Comissão do Ambiente, da
Saúde Pública e da Segurança Alimentar. Gostaria, ainda, de me debruçar sobre dois outros aspectos, que os
membros do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia desejariam apresentar, sob a forma de duas alterações.
Gostaríamos de salientar o facto de não terem sido apresentadas metas para as acções propostas, bem como
o facto de, de entre as treze acções, apenas três se referirem a medidas específicas destinadas a reduzir a
incidência de doenças.

Em segundo lugar, gostaríamos de sublinhar que não existe qualquer sistema de biomonitorização ligado à
medicina ambiental. Exorto o Senhor Comissário a tomar em consideração as observações do Parlamento,
e ficar-lhe-ei grato se converter o seu plano de acção num verdadeiro plano de acção, que faça jus à sua
designação.

Adamou (GUE/NGL). – (EL) Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, era
mais do que tempo de ter em conta o impacto directo que os factores ambientais podem ter no homem. Isto
é algo que nós, oncologistas, sabemos e com que, infelizmente, nos defrontamos com frequência.

A poluição ambiental desempenha um papel muito importante no desenvolvimento do cancro, uma doença
que afectará um em cada três europeus ao longo da sua vida. Permita-me que faça uma previsão, Senhor
Comissário: ao ritmo a que a cardiologia evolui hoje em dia, tanto a nível da intervenção como a nível
cirúrgico, não se admire se, dentro de alguns anos, o cancro se tornar a principal causa de morte nos
Estados-Membros da União Europeia. No entanto, a prevenção do cancro e de outras doenças é necessária
e é manifestamente mais económica do que o seu tratamento. Gostaria de frisar aqui que o tabagismo, contra
o qual o Comissário Kyprianou está a fazer campanha, é o principal factor ambiental, mas não o único, a
contribuir enormemente para o desenvolvimento do cancro. Infelizmente, no plano REACH, a a Comissão
limita-se a fazer proclamações, protelando a definição de medidas legislativas e de rubricas especiais para a
sua aplicação, com a desculpa de que é necessária mais investigação. Como disse também a senhora deputada
Ries, este é mais de um plano de avaliação do que um plano de acção. Existem numerosos estudos científicos
válidos sobre substâncias nocivas para o ambiente e a saúde humana, o que nos leva a perguntar quais serão
os interesses que a Comissão está a proteger: os interesses do cidadão europeu ou os das grandes indústrias?
É urgentemente necessário que determinadas substâncias perigosas referidas no relatório sejam retiradas do
mercado europeu, especialmente porque estão disponíveis alternativas mais seguras. Neste caso, entre outras
coisas, alegada falta de informação não deveria servir de desculpa para a falta de acção. De modo semelhante,
é absolutamente necessário encontrar recursos quer para a investigação, que naturalmente tem de ser
intensificada, quer para a prevenção de doenças causadas por factores ambientais.

O plano não propõe em parte alguma a aplicação do princípio da precaução. Também não estipula de onde
vem o dinheiro. Além disso, são necessários recursos para informar o público e os profissionais, a fim de
libertar do tabagismo activo e passivo, e de outros factores, os locais de trabalho e os espaços abertos e
fechados frequentados por crianças, como se prevê no relatório. Gostaria de salientar aqui a situação de
vulnerabilidade dos grupos sociais de baixos rendimentos que, devido à sua posição económica e social,
estão expostos de forma desproporcionada aos riscos ambientais, o mesmo acontecendo com os trabalhadores
que exercem profissões insalubres.

Termino a minha intervenção, fazendo votos para que tanto a Comissão Europeia como o Conselho Europeu
tenham seriamente em conta o relatório da senhora deputada Ries, a quem dou os meus parabéns pelo
trabalho que realizou.

22-02-2005Debates do Parlamento EuropeuPT62



Sinnott (IND/DEM). – (EN) Senhora Presidente, quando estamos doentes, a saúde é o que mais desejamos.
Se não estamos doentes, a saúde é, espera-se, um dos bens que mais valorizamos. Na Irlanda temos um ditado
que ilustra a prioridade que atribuímos à saúde. Se alguém reprova num exame, almoga o pára-choques do
carro, ou algo do género, minimizamos a tragédia, dizendo “pelo menos temos saúde”. Gostaria de felicitar
a senhora deputada Ries: não recorreu a eufemismos. A saúde das pessoas, especialmente das crianças, está
a ser prejudicada nos países europeus e o plano de acção, tal como hoje se apresenta, não está equipado para
nos proteger verdadeiramente.

A senhora deputada Ries prosseguiu também o importante processo de denuncia dos produtos químicos
tóxicos, procurando a sua erradicação. Gostaria de a apoiar nesta questão e, pelo menos, de manifestar a
esperança de que possamos, em breve, acrescentar à lista mais produtos químicos, tais como o antimónio,
as dioxinas e o ácido fluorsilicico. Gostaria de referir que este último produto tóxico, ácido fluorsilicico, que
é utilizado para aumentar o teor de flúor no abastecimento de água no meu país, possui o hediondo efeito
de tornar outras substâncias tóxicas, como o chumbo, o mercúrio e o alumínio, exponencialmente mais
perigosos. Trata-se de um químico que abre o caminho a estes outros venenos na água e que depois os
transfere para os tecidos e ossos no nosso corpo.

Apraz-me verificar que o mercúrio, que é provavelmente o poluente mais neurotóxico de todos estes, é
analisado no relatório da senhora deputada Ries. Gostaria também que no trabalho de sensibilização para
os perigos do mercúrio se incluísse também o facto de o mesmo ser utilizado como um útil conservante
industrial, que é necessário substituir. Considero ainda especialmente importante que o Plano de Acção seja
alargado, de molde a incluir sistemas de monitorização sanitários verdadeiramente eficientes e capazes de
dar respostas cabais. Diz-se igualmete no meu país: “pelo menos ninguém morreu”. Mas isso já não é verdade:
há pessoas a morrer.

Ebner (PPE-DE). – (DE) Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, segundo
um provérbio da minha terra, quem tem saúde tem cem desejos, quem está doente tem um só: o de ter saúde.
É um provérbio cheio de sabedoria, e devemos, pois, apoiar todos os esforços envidados para manter a saúde
da sociedade e dos seus indivíduos. Todavia, sem pretender menosprezar os esforços da Comissão, este Plano
de Acção é uma investigação – e ainda por cima uma investigação para a qual as últimas descobertas poderiam,
lamentavelmente, não ser utilizadas –, em vez de uma medida efectiva, pormenorizada e de grande alcance
destinada a corrigir uma situação que foi identificada como um problema.

Contrariamente a muitos dos oradores que me antecederam, o meu objectivo não é ver o copo meio vazio;
gostaria de o ver meio cheio, e felicitá-lo pelos seus esforços. Todavia, gostaria, concomitantemente, de o
incentivar a ir mais longe e a ser mais corajoso nas suas conclusões. A título de ilustração do princípio da
precaução, gostaria de citar um exemplo. O Governo italiano detectou recentemente a proibição de fumar
em praticamente todos os espaços fechados na Itália, e uma onda de indignação correu todo o país; no
entanto, não restam dúvidas de que essa proibição teve um impacto positivo. Se os mil milhões de euros
gastos hoje na plantação de tabaco fossem, de forma paulatina e em seu devido tempo, reafectados à saúde,
um passo corajoso poderia ser dado para melhorar este domínio.

Drčar Murko (ALDE). (SL) Obrigada, Senhora Presidente. Quando o Parlamento Europeu, através do
relatório da senhora deputada Frédérique Ries, estabelecer medidas específicas para dar execução ao programa
da política comum em matéria de ambiente e saúde para o período 2004-2010, poderemos estar cientes
que estes são domínios em que a União Europeia assume a liderança mundial. Afinal, esta não é apenas uma
zona de comércio livre, é também um projecto político, económico e até social. O combate à exclusão social
é um dos seus elementos fundamentais.

A seguir ao alargamento, as políticas do ambiente e da saúde adquiriram novos contornos. A União Europeia
de 25 membros está a registar um aumento das desigualdades regionais e sociais, o que se reflecte directamente
na qualidade da saúde das pessoas. Contrariando as nossas expectativas, 55 milhões de pessoas vivem em
situação de pobreza. Os grupos mais vulneráveis são os idosos que vivem sozinhos, as mães solteiras e os
desempregados. Os perfis destes grupos, que estão em risco em resultado da exclusão e, consequentemente,
também em termos de saúde, ilustra claramente como as sociedades se desenvolveram, como se alteraram
os métodos de produção e como funcionam as economias.

Os novos Estados-Membros não formam um conjunto homogéneo, mas alguns indicadores são semelhantes,
uma vez que resultam de condições semelhantes no período de transição. Existe um fosso especialmente
profundo entre os antigos e os novos Estados-Membros no que diz respeito à dimensão dos recursos investidos
em cuidados de saúde. Acredito que, através da estratégia comum, seja possível inverter gradualmente as
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tendências negativas que presentemente constatamos. Tal como o ambiente, a saúde da população constitui
uma questão multidisciplinar. Menos desenvolvimento significa menos saúde. Os investimentos atempados
na saúde reduzem os custos para a economia no seu todo.

Doyle (PPE-DE). – (EN) Senhor Presidente, este Plano propõe-se implementar acções através de iniciativas
e programas existentes, aos quais foram já atribuídos recursos ao abrigo dos orçamentos operacionais dos
serviços em causa, em especial, do Programa de Acção comunitário no domínio da Saúde Pública e do Sexto
Programa-Quadro em matéria de Investigação. Perdoem-me o meu cepticismo. É inevitável que sejam
necessárias novas iniciativas para fazer avançar o Plano de Acção.

Gostaria de salientar a importância de se identificarem lacunas nos conhecimentos e de se assegurar que
quaisquer iniciativas destinadas a colmatar tais lacunas sejam devidamente ponderadas e capazes de
proporcionar os resultados esperados. Estes deverão basear-se em procedimentos europeus de avaliação de
risco, bem como nos parecer dos comités científicos competentes, que contemplam também a análise pelos
pares. A integridade da legislação que adoptamos nesta Câmara depende, continuamente e cada vez mais,
do rigor científico, e são crescentes as preocupações que nutro a este respeito.

Todas as avaliações de impacto deverão ser identificadas pelos seus autores. Não deverão ser meramente o
resultado interno de quem olha para o próprio umbigo. Os nomes dos autores deverão constar de todas as
avaliações sobre o impacto, para que possamos saber de onde provêem e se consideramos estar envolvidos
interesses ocultos.

Existe, nos nossos Estados-Membros, a necessidade de uma coordenação muito mais eficaz entre os órgãos
públicos que levam a cabo as actividades relacionadas com o controlo dos alimentos, da água potável, da
qualidade do ar, e assim por diante. Em relação aos estudos de impacto sobre a saúde, parece ser
internacionalmente aceite que a metodologia está a evoluir e não estacionária, existindo uma considerável
dificuldade em estabelecer e recolher os dados estatísticos necessários para fundamentar cientificamente as
avaliações de impacto.

Não podemos proteger as pessoas delas próprias, nem deveremos legislar sobre todos os riscos para a vida.
Temos de ser francos a este respeito. Gostaria de ver uma definição de saúde pública. Continuamos a usar
esta expressão transversalmente, numa grande variedade de legislação; tem significados diferentes em países
diferentes. A Comissão está a referi-se à saúde do público europeu e não a prestar serviços de saúde pública.

Para concluir, gostaria que a Comissão banisse a medicamentação maciça do abastecimentos público de
água. De um ponto de vista ético, já não pode ser aceite pelas Instituições da UE.

Dimas, Membro da Comissão. (EN) Senhora Presidente, gostaria de começar por agradecer a todos os vossos
comentários construtivos, quer no relatório, quer durante o debate de hoje. O contributo do Parlamento
Europeu é muito importante. Através de uma cooperação estreita entre o Parlamento e a Comissão poderemos
proporcionar à União Europeia uma forma eficaz e concreta de enfrentar as possíveis consequências das
questões ambientais para a saúde humana. Gostaria de comentar, de forma breve, as vossas observações e
de tentar responder às vossas perguntas.

A instauração gradual de um sistema europeu de informações integradas sobre o ambiente e a saúde, no qual
a biomonitorização desempenhará um papel fundamental, constitui o valor acrescentado do Plano de Acção.
Trata-se de um plano ambicioso e de longo prazo, mas isso não nos impedirá de agir. Na verdade, muitas
acções foram já tomadas relativamente às principais questões ambientais e sanitárias. Para dar alguns exemplos,
gostaria de chamar a vossa atenção para as questões da água potável e do saneamento, que são abarcadas
pela Directiva relativa ao tratamento das águas residuais urbanas, a Directiva relativa à água potável e a
Directiva relativa às águas balneares.

As doenças respiratórias serão tratadas cada vez mais através do CAFE – o Programa Ar Puro para a Europa.
As doenças relacionadas com os factores químicos de tensão e com o esforço de adaptação do organismo
estão já abrangidas na legislação relativa aos pesticidas e biocidas. A nova política relativa aos produtos
químicos – REACH – será uma pedra angular nesta matéria. É preciso que tenhamos presente o caminho
que já percorremos e que asseguremos a continuidade dos esforços já existentes, em vez de os duplicar.

Há já uma acção legislativa considerável, cujos resultados estão pendentes, a qual terá impacto na protecção
da saúde humana. Esta legislação prende-se em particular com as estratégias temáticas do REACH e do CAFE.
É preciso que prossigamos os nossos esforços antes de acrescentarmos elementos suplementares, e é por
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essa razão que a estratégia de ambiente e saúde se concentra na preparação da próxima geração da legislação
ambiental.

A estratégia de ambiente e saúde incidia em especial nas crianças, e durante o processo de consulta das partes
interessadas com vista à elaboração do Plano de Acção, os especialistas salientaram essa preocupação. Antes
de mais, a exposição dos pais deverá ser incluída, a fim de abranger o nascituro e, em segundo lugar, deveremos
olhar para os adultos, a fim de abranger as doenças causadas pela exposição durante a infância. Por estas
razões, o Plano de Acção alargou o seu âmbito, de molde a incluir também os adultos, tendo em conta as
diversas categorias de vulnerabilidade.

O princípio da precaução está no cerne da política ambiental e continuará a ser a pedra basilar da nossa
acção. Será aplicado de acordo com as condições estabelecidas na legislação aplicável. A Comissão concorda
plenamente com esta orientação. Quero ser extremamente claro, a fim de evitar qualquer malentendido. A
Comissão não utilizará esta falta de informação na área do ambiente e da saúde como desculpa para a inacção.

Quanto ao plano financeiro, congratulamo-nos muito com o apoio do Parlamento, na sua qualidade de
ramo da autoridade orçamental, ao financiamento destinado à implementação do Plano de Acção. Estamos
limitados pelas iniciativas orçamentais existentes até 2006, e faremos o melhor uso possível de todos os
fundos disponíveis.

Defendemos actualmente na Comissão um aumento muito substancial do montante do financiamento para
investigação na área do ambiente. O pedido do Parlamento de 300 milhões de euros de financiamento para
2007-2010 fornece-nos um apoio político extremamente útil.

No entanto, os Estados-Membros também devem desempenhar um papel. A versão da União Europeia
solicitada pelo Parlamento do "National Children's Study", realizado nos Estados Unidos, custaria cerca de 100
milhões de euros por ano. Isso equivale a um aumento maciço do actual financiamento nos domínios do
ambiente e da saúde. Esperamos prestar o maior apoio possível a nível da União Europeia, mas terá igualmente
de existir um importante compromisso da parte dos Estados-Membros.

A Comissão aprecia muito a cooperação do Parlamento e os seus esforços construtivos neste domínio. A
fim de tirar o máximo partido dos mesmos, a Comissão informará regularmente a comissão parlamentar
competente dos progressos realizados na implementação do Plano de Acção.

Por fim, gostaria de salientar que, até 2007, teremos realizado progressos significativos na instauração de
um sistema de informação, e esperamos dispor dos primeiros resultados quanto à eficácia das medidas de
custo-eficácia, a fim de enfrentar os problemas de saúde. Nessa altura, poderemos dar a conhecer ao
Parlamento, de forma substantiva, se as políticas existentes estão a ser eficazes e indicar as novas iniciativas
que serão necessárias.

Presidente. Está encerrado o debate.

A votação terá lugar na quarta-feira.

14. Carta de condução

Presidente. Segue-se na ordem do dia o relatório (A6-0016/2005) do deputado Grosch, em nome da
Comissão dos Transportes e do Turismo, sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa à carta de condução (COM(2003)0621 – C5 0610/2003 – 2003/0252(COD)).

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a Comissão
adoptou em 21 de Outubro de 2003 uma proposta de directiva relativa à carta de condução que os senhores
deputados irão debater dentro de instantes.

Actualmente, há mais de 110 modelos diferentes de carta de condução, alguns garantindo direitos diferentes,
que estão válidos e em circulação nos Estados-Membros. Num espaço aberto onde a liberdade de circulação
dos cidadãos é a regra, as consequências desta situação são evidentes. O controlo desta variedade de cartas
é difícil, as autoridades públicas têm dificuldade em lidar com esta diversidade e os cidadãos têm
frequentemente problemas pelo facto de as suas cartas de condução não serem reconhecidas. Esta situação
tornou-se inaceitável.

A directiva proposta pela Comissão tem três objectivos principais: a protecção contra a fraude, a livre
circulação e a segurança rodoviária. No que diz respeito à protecção contra a fraude, a Comissão propõe a
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supressão do modelo em papel. A partir da data de aplicação da directiva, o único modelo comunitário que
poderá ser utilizado será o cartão plastificado. Esta medida contribuirá igualmente para reduzir o número
de modelos em circulação. Os Estados-Membros terão a possibilidade de introduzir um circuito integrado
na carta de condução que, naturalmente, conterá apenas os dados constantes do cartão plastificado e não
poderá ser utilizado para outros fins. Isso permitirá reforçar a protecção contra a fraude.

A Comissão propõe igualmente a introdução de um prazo de validade limitado para as cartas. Esta validade
administrativa, que será de dez anos para as cartas de condução para veículos automóveis e motociclos,
permitirá, de cada vez que esta é renovada, actualizar os elementos de protecção contra a fraude e ter uma
fotografia recente no documento. Este é o verdadeiro meio de evitar uma situação semelhante à situação que
temos actualmente.

A introdução do prazo de validade limitado permitirá eliminar o último obstáculo à livre circulação neste
domínio. Assim, os cidadãos que se instalarem num outro Estado-Membro deixarão de ser confrontados
com períodos de validade que diferem de um Estado-Membro para outro. Este é o elemento que, juntamente
com a harmonização do modelo de carta, nos permitirá eliminar os obstáculos à livre circulação.

A proposta da Comissão visa igualmente melhorar a segurança rodoviária. Para esse fim, a Comissão propõe
introduzir uma nova categoria de carta de condução para os ciclomotores. Os condutores de ciclomotores
são os mais jovens participantes motorizados na circulação rodoviária. São também particularmente
vulneráveis, como todas as estatísticas o demonstram, na medida em que o seu envolvimento em acidentes
é proporcionalmente bastante mais elevado do que o de outros condutores. A Comissão propõe igualmente
regulamentar de forma progressiva o acesso à condução dos motociclos mais potentes, fazer o mesmo em
relação à condução de camiões e autocarros mais potentes, harmonizar a periodicidade dos exames médicos
para os condutores profissionais e introduzir requisitos mínimos para a qualificação inicial e a formação
contínua dos examinadores de condução automóvel.

Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eis uma proposta ambiciosa que se destina a melhorar
a segurança rodoviária, garantir a livre circulação, combater a fraude no domínio das cartas de condução.
Terá um claro impacto em muitos cidadãos para quem a carta de condução é uma garantia de mobilidade e
de livre circulação e um documento de identidade na vida quotidiana.

Grosch (PPE-DE), relator. – (DE) Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados,
desejo iniciar a minha intervenção agradecendo a todos os envolvidos – não exclusivamente a Comissão e
a administração do Parlamento, como também os meus colegas. Nos últimos meses, os trabalhos relativos
à directiva relativa à carta de condução ficaram marcados por um desejo de alcançar a coerência e intensificar
o diálogo, dado que as várias opiniões expressas sobre este tema eram reflexo das diferentes visões dos vários
países, e não dos partidos políticos.

(FR) É por esta razão, Senhor Comissário, que desejo agradecer à Comissão os seus conselhos esclarecidos,
bem como a todas as pessoas que trabalharam intensamente nesta questão.

(DE) Considerámos também importante, ao mesmo tempo que prosseguíamos o consenso e a coerência,
que este instrumento redundasse em benefício dos cidadãos, dado que afecta, ao fim e ao cabo, quase dois
terços da população adulta da Europa. É justamente por esta razão que optámos por ir um pouco mais longe:
em vez de 111 cartas de condução mais um modelo europeu, a proposta apresentada pela Comissão dos
Transportes e do Turismo prevê um modelo único de carta de condução europeu num prazo razoável de
cerca de dez ou vinte anos.

Isto tem, naturalmente, um certo valor simbólico, mas tem igualmente a vantagem de simplificar os controlos
rodoviários; a simplificação dos controlos é, obviamente, consentânea com a luta contra a criminalidade e
a fraude – e todos nós estamos familiarizados com o problema do turismo das cartas de condução na Europa;
a Internet tem inúmeras páginas dedicadas a este tema, o que o torna um assunto também dos
Estados-Membros. Com um modelo único de carta de condução, podem simplificar-se e centralizar-se os
dados nos Estados-Membros; se estes estiverem dispostos a cooperar numa troca desses dados, contribuir-se-á
de alguma forma para pôr termo à fraude e para melhorar a mobilidade na Europa.

Para os cidadãos significa também mais certeza jurídica. Não queremos usurpar direitos adquiridos; muito
pelo contrário, pretendemos reforçá-los. Queremos também assegurar que os condutores profissionais não
percam os seus direitos quando vão para fora, por exemplo, como constatámos através de algumas queixas
apresentadas à Comissão. A proposta beneficia também as pessoas que se deslocam de um país para outro
como turistas e que querem que os seus direitos sejam reconhecidos em todas as partes.
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Optámos também por não impor qualquer discriminação em razão da idade, pelo que deixámos ao critério
dos Estados-Membros a introdução da obrigatoriedade de fazer exames médicos ou outros de carácter
preventivo. Penso sinceramente, porém, que as normas em vigor em vários países se estenderão a outros.

Outra vantagem é uma maior segurança rodoviária; a proposta de directiva segue a linha da Comissão em
matéria de formação inicial. A formação inicial é o elemento fundamental, mas em nada interfere nos sistemas
de formação avançada. Procurámos, a este respeito, a coerência com a Directiva relativa à qualificação inicial
e à formação contínua dos motoristas de determinados veículos rodoviários afectos ao transporte de
mercadorias e de passageiros, tanto de condutores de autocarros como de veículos pesados de mercadorias.

Outro exemplo é a solução que encontrámos para o problema das autocaravanas e caravanas, que reside em
formação adequada em vez da introdução de uma complexa carta de condução B+E; tem-se devidamente
em conta, desta forma, o turismo, que desempenha um importante papel, como estamos todos conscientes,
no desenvolvimento da economia europeia.

Outra característica da filosofia subjacente é uma abordagem progressiva relativamente aos motociclistas e,
na sua introdução, Senhor Vice-Presidente, referiu-se ao facto universalmente reconhecido que podem e
devem ser envidados mais esforços nesta direcção. Ainda se registam mais de 40 000 mortes nas nossas
estradas e, enquanto o número de mortes em acidentes de veículos automóveis está a diminuir, o mesmo
não se pode dizer, lamentavelmente, em relação aos acidentes que envolvem motociclos, que continuam a
ser responsáveis por um alarmante número de mortes.

Esta foi a razão que nos levou a adoptar uma abordagem progressiva, mas não pretendemos baseá-la em
exames teóricos. Optámos pela formação e, nesta linha, pretendemos permitir aos Estados-Membros que
preferem fixar uma idade mínima mais baixa que garantam neste âmbito a segurança jurídica dos seus
cidadãos, mas teriam de introduzir sistemas graduais como previsto na proposta de directiva. Não queremos
desafiar as tradições de vários países nesta matéria, tradições enraizadas em factores como os requisitos de
mobilidade e condições económicas; antes, pretendemos seguir uma estratégia geral baseada numa média
europeia de idades e num sistema de formação contínua.

Existem problemas de equivalência, que persistirão. Lançámos uma tentativa inicial de contemplar também
os veículos de três e de quatro rodas, mas temos consciência de que os problemas existentes não se resolvem
de um dia para o outro. Pessoalmente, penso que seria imprudente a existência de uma mesma licença válida
para carros e motociclos, porque estes dois tipos de veículos exigem capacidades de condução muito diferentes,
embora constituísse uma forma de melhorar a compreensão mútua entre motoristas e motociclistas.

Ou seja, em síntese: simplificação, segurança jurídica, segurança rodoviária e erradicação de situações
fraudulentas constituem os elementos principais que procurámos colocar em evidência na nossa proposta.
Por último, permitam-me que reitere os meus agradecimentos a todos os colegas pela boa vontade e
colaboração demonstradas nos últimos meses.

Jarzembowski (PPE-DE), em nome do grupo. – (DE) Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente da Comissão,
Senhoras e Senhores Deputados, o Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas
Europeus deseja felicitar o relator, senhor deputado Grosch, pelo seu excelente relatório sobre a proposta
da Comissão para uma terceira Directiva relativa à carta de condução. Apresentou propostas circunstanciadas
de melhorias relativas à futura introdução de um modelo único de carta de condução europeu e, mais
importante, elaborou disposições a favor dos cidadãos, como as relativas às caravanas e autocaravanas.
Apresentou, igualmente, propostas claras de melhorias no domínio do designado “turismo das cartas de
condução”. Não se serve a causa da segurança rodoviária permitindo às pessoas justificadamente inibidas
do direito de conduzir que obtenham uma carta nova de imediato num país vizinho. A este respeito, o senhor
deputado Grosch fez um excelente trabalho de desenvolvimento do princípio de erradicar o turismo das
cartas de condução.

Todavia, o meu grupo rejeita dois pontos contidos no relatório. À semelhança da Comissão, Senhor
Vice-Presidente, opomo-nos à troca obrigatória das cartas de condução. Não se melhora, de forma alguma,
a segurança rodoviária obrigando as pessoas a dirigirem-se a um organismo público, a tirarem fotografias e
a solicitarem uma nova carta de condução. Na melhor das hipóteses, esta medida favorece os controlos
policiais, mas em nada contribui para melhorar a segurança rodoviária. Se compararmos a vantagem que
supõe simplificar os controlos policiais com o transtorno causado aos condutores – a dezenas de milhares
deles, se não mais, que nunca conduzirão noutro país comunitário seria exigida a obtenção de uma nova
carta –, as desvantagens superam as vantagens, e o meu grupo associa-se à oposição da Comissão a esta
disposição.
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O segundo ponto do relatório que rejeitamos prende-se com a limitação obrigatória da validade da carta de
condução. Isto também não contribui para reforçar a segurança rodoviária. Apenas obriga as pessoas a
dirigirem-se às autoridades, a tirarem uma fotografia nova e a solicitarem a emissão de uma nova carta de
condução, apesar, como reconhece correctamente o relator, de a carta de condução original permanecer
válida.

Peço-lhes, Senhoras e Senhores Deputados, que nos ajudem apoiando a nossa posição, a favor dos cidadãos
europeus. Não preconizamos a troca obrigatória das cartas de condução, e opomo-nos a qualquer limitação
à sua validade.

Hedkvist Petersen (PSE), em nome do Grupo PSE. - (SV) Senhora Presidente, Senhor Comissário, gostaria,
em primeiro lugar, de agradecer ao senhor deputado Grosch a excelente cooperação que desenvolveu e o
seu tão construtivo método de trabalho no processo de elaboração da proposta da Comissão. Todos os
grupos políticos participaram e agradecemos profundamente essa colaboração.

Neste caso, temos de nos movimentar entre tradições e diferenças nos diversos Estados-Membros, mas sem
perder de vista o objectivo, a saber, aumentar a mobilidade das pessoas na UE e promover a segurança
rodoviária. Vamos, agora, seguir a longa via que levará a uma carta de condução para toda a UE. Serão
necessários muitos anos, mas importa que as cartas de condução antigas sejam substituídas. Uma das razões
para tal é a necessidade de pôr cobro ao "turismo da carta de condução", que permite perder a carta de
condução e comprar uma nova. Neste momento, temos 110 modelos de carta, e é impossível a polícia
verificar se uma carta de condução que pode ter sido confiscada ou se a que lhe apresentam é genuína.

Na Suécia, há uns anos, era possível adquirir, em determinadas tipografias clandestinas, uma carta de condução
do país de origem e, depois, trocá-la por uma carta de condução sueca junto das autoridades competentes
do país. Isto é inadmissível e não podemos aceitar tal situação. Penso, portanto, que o Conselho de Ministros
tem de aprovar a substituição das antigas cartas de condução. Se aceitarmos a proposta do Grupo do Partido
Popular Europeu (Democratas -Cristãos) e dos Democratas Europeus, teremos de aguardar 60 anos até que
a situação seja aceitável. Não podemos permitir que tal aconteça. A mudança é de importância vital para
nós, como utentes, pois também nós circulamos na estrada e queremos ter a certeza de que as cartas de
condução existentes são genuínas. No que diz respeito a médicos ou pilotos, nunca aceitaríamos uma situação
em que não soubéssemos que os seus documentos e conhecimentos eram genuínos.

O Grupo Socialista no Parlamento Europeu apoia grande parte da proposta da comissão. Não nos parece
que exames médicos infindáveis a condutores saudáveis, como propõe a Comissão, sejam boa ideia. Os
médicos da Europa devem tratar dos doentes e trabalhar no sector da saúde, não devem ser utilizados para
controlar todos os condutores. É evidente, claro, que devem ser exigidos exames médicos e testes de visão
aquando da emissão das cartas de condução.

No que respeita aos ciclomotores e motociclos, o Grupo PSE pretende encorajar a formação e exames numa
situação em que os condutores começam pelos ciclomotores e vão, depois, avançando pelas diversas categorias
de carta de condução. Queremos, também, que os Estados-Membros tenham a possibilidade de impor leis
relativas ao acesso directo, nesses Estados-Membros, aos motociclos mais potentes, quando se atinge a idade
de 21 anos. São aceites excepções para automóveis e ciclomotores, pelo que nos parece que o mesmo devia
acontecer para os motociclos. Quanto às caravanas e autocaravanas, concordamos com a posição do senhor
deputado Grosch.

Para terminar, prevemos que, de futuro, cada vez mais veículos estejam equipados com dispositivos de
segurança, como bloqueadores de álcool e sistemas que recordem aos condutores que devem apertar o cinto
de segurança e ligar as luzes. Tanto a Comissão Europeia como as organizações de segurança encorajam
esses dispositivos. Temos, portanto, de ajudar a produzir um documento base que habilite as pessoas a
conduzir veículos: uma carta de condução que seja genuína, segura e actualizada.

Sterckx (ALDE), em nome do Grupo. – (NL) Senhora Presidente, Senhor Comissário, cabe-me felicitar o
relator, que teve em mãos uma tarefa extremamente difícil, que o obrigou a lidar com algo que afecta a quase
totalidade dos cidadãos, e que, no entanto, é algo de muito técnico, com muitos pormenores e grandes
diferenças entre Estados-Membros. A tarefa do relator foi particularmente dificultada por, não obstante todos
estarem dispostos a aceitar os princípios e concordarem que o sistema deveria ser simplificado e mais bem
monitorizado e por adiante, ninguém estar verdadeiramente disposto a abdicar das diferenças nacionais.
Utilizamos cada vez mais as estradas uns dos outros, o que significa que temos de confiar mais uns nos outros
em relação aos documentos que emitimos aos condutores, mas a emissão desses documentos continua a ser
encarada como uma espécie de segredo estratégico, quase militar, em cada Estado-Membro, onde, por isso,
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os carimbos devem ficar ciosamente guardados. Penso, Senhor Deputado Grosch, que este facto terá
contribuído para dificultar consideravelmente a sua missão, do mesmo modo que não facilitou nada a nossa
tarefa.

O meu grupo político concorda com a necessidade, óbvia, de introduzir um modelo europeu, e acredita que
isso deve ser feito o mais rapidamente possível, com actualizações administrativas regulares. Opomo-nos,
contudo, à introdução de mais exames. Ao fim e ao cabo, são actualizações administrativas, e isso não seria
justo para com as pessoas idosas. Mais ainda, as estatísticas não mostram haver essa necessidade.

Não há quaisquer indícios de que os idosos sejam condutores particularmente pouco seguros. Aliás, não
deveríamos levantar obstáculos à condução automóvel que, para muitos idosos, representa muito
simplesmente o seu sustento. A mesma consideração deveria aplicar-se a pessoas com problemas de saúde.
Idealmente, a decisão de conduzir ou não um automóvel deveria ser uma decisão tomada conjuntamente
pelo doente e pelo seu médico, em que este julgasse em boa consciência se essa pessoa está ainda apta a
conduzir um veículo, devendo o doente respeitar essa decisão.

Creio que o princípio que devemos seguir é o de não elaborar normas europeias demasiadamente
pormenorizadas, impor princípios gerais como os que constam do relatório do senhor deputado Grosch e
decidir o mais perto possível dos cidadãos. O Comité de Peritos Europeus pode prosseguir o seu trabalho
por todos os meios, mas, idealmente, penso que o seu trabalho deveria desenvolver-se tão próximo quanto
possível do público.

O nosso grupo político apresentou algumas alterações no sentido de as cartas de condução para velocípedes
e motociclos se alinharem com a tradição dos Estados-Membros e de não se ser excessivamente restritivo.
Apoiamos o propósito geral do relatório Grosch, que, em todo o caso, consideramos constituir um passo
fundamental. Caminhamos no sentido de dispor de mais possibilidades de controlo na União Europeia. A
seu tempo, iremos explicar aos cidadãos que têm cartas de condução que os habilitam a conduzir um ligeiro,
ou um motociclo, ou outro veículo, em toda a União. Na União Europeia, poderemos confiar nos testes
aplicados nos vários Estados-Membros. Teremos, assim, a certeza de que quem quer que tenha carta é um
bom condutor de velocípedes, de motociclos, de ligeiros ou de pesados. Penso que as pessoas acabarão por
compreender que a União Europeia também serve objectivos concretos. Penso que o seu relatório, Senhor
Deputado, constitui um passo na direcção certa e, por isso, gostaria de lhe agradecer.

Auken (Verts/ALE), em nome do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia. – (DA) Senhora Presidente, em
primeiro lugar gostaria de agradecer ao senhor deputado Grosch e de o felicitar pelo trabalho verdadeiramente
construtivo que apresentou. Escutámo-nos mutuamente com atenção e considero que estamos agora numa
situação em que é notório que os as discussões tiveram um papel relevante. Penso que foi desenvolvido um
excelente trabalho e também considero excelente que o Senhor deputado Grosch tenha conseguido transferir
a atenção de uma luta algo abstracta contra o terrorismo, ou lá o que era no início, para a questão da segurança
rodoviária e do verdadeiro terror que enfrentamos na Europa e que causa um número de mortos e estropiados
nas nossas estradas em número equivalente ao que resultaria se todas as semanas caísse um avião jumbo
causando a morte de todas as pessoas a bordo. Importa realmente fazer algo para mudar esta situação, sendo
que uma condição prévia ou uma das condições prévias para que se consiga fazer alguma coisa será a existência
de cartas de condução susceptíveis de serem verificadas e reconhecidas em toda a Europa.

Considero que é excelente o facto de não se obrigar os nossos idosos a submeterem-se a mais testes. Considero
igualmente positivo o facto de esta Assembleia também reconhecer que eles são, na sua maioria, óptimos
condutores, que compensam a diminuição de reflexos com uma condução mais prudente. Se ao menos as
pessoas mais aptas e saudáveis pusessem a condução prudente à frente do excesso de confiança!

Mas existe um aspecto que tivemos muita dificuldade em entender. Existem países, e não acredito que o
conjunto dos membros do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas
Europeus esteja incluído neste grupo que, aparentemente, atribui um valor fora do normal às suas cartas de
condução. Considero que deviam adoptar uma atitude muito mais descontraída em relação às suas antigas
cartas de condução, em vez de as estimarem como se fossem algo que não pode ser trocado. Assim, poderemos
ter uma carta de condução válida em toda a Europa. Trocar de carta de condução não é um problema. Já o
fizemos na Dinamarca e correu tudo bem. E não foi o fim do mundo.

Chruszcz (IND/DEM), em nome do Grupo IND/DEM. - (PL) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, gostaria de felicitar o senhor deputado Grosch pelo seu trabalho, que considero que continuará
a revelar-se vantajoso ainda durante muito tempo. Ao mesmo tempo, porém, gostaria de chamar a atenção
para outro aspecto. Esta Assembleia mostra-se frequentemente favorável a regulamentos desnecessários e
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a um excesso de pormenores, transformando desse modo questões que são simples e óbvias em questões
desnecessariamente complexas. Uma das razões para tal pode muito bem ser o facto de o Parlamento Europeu
ser uma instituição da União Europeia.

Muitos países europeus, entre eles o meu, a Polónia, já emitem cartas de condução de muito boa qualidade,
equipadas com muitos elementos de segurança e, seja como for, as cartas de condução em papel estão a ser
gradualmente substituídas. A formação para os candidatos à carta de condução também está constantemente
a melhorar e os diferentes países aprendem muito uns com os outros. É por isso que me preocupa o facto
de ouvir dizer que muitos cidadãos de Estados-Membros da União Europeia terão de passar pela provação
de trocar uma vez mais as respectivas cartas de condução. Na minha opinião, a inclusão de microchips e a
troca frequente de carta de condução, como propõe o senhor deputado Grosch, implica uma despesa
desnecessária. Será também uma perda de tempo para os cidadãos, que decerto prefeririam fazer qualquer
outra coisa a estar numa fila à espera que seja emitida uma carta de condução.

Por último, gostaria de chamar a atenção para o facto de que, a meu ver, as restrições oficiais que determinam
se os estrangeiros podem requerer e obter cartas de condução são incompatíveis com o princípio da livre
circulação de pessoas. Deveria ser estabelecida uma distinção entre os que cometeram uma infracção no seu
país e estão a tentar obter uma nova carta de condução noutro país e os que vivem em regiões fronteiriças
e preferem escolher uma escola de condução melhor e mais barata do outro lado da fronteira.

Zīle (UEN), em nome do Grupo da UEN. (LV) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores DeEputados, gostaria
também de começar a minha intervenção agradecendo ao senhor deputado Grosch pela sua excelente
condução deste projecto, em circunstâncias difíceis. Como representante de um novo Estado-Membro, esta
questão das cartas de condução foi uma grande surpresa para mim, uma vez que no meu país, a Letónia,
começámos a emitir cartas de condução em plástico, do tamanho de um cartão de crédito, dois anos depois
de recuperarmos a independência. Falando da minha experiência pessoal, os dez anos de utilização da minha
primeira carta em plástico já expiraram, pelo que a substituí no ano passado por uma nova, que ostenta o
símbolo da União Europeia. Por isso, é para mim relativamente difícil compreender por que razão os
representantes de alguns Estados consideram politicamente impossível dizer que as cartas em papel deverão
ser substituídas por cartas de plástico. Se a Letónia pôde fazê-lo, então, penso que os outros Estados também
poderão. Se temos um mercado interno comum e liberdade de circulação da mão de obra, é difícil compreender
porque não poderemos adoptar um sistema unificado de obtenção da carta de condução, com iguais requisitos
de saúde e outros, uma vez que qualquer automobilista da União Europeia pode causar situações de tráfego
problemáticas em qualquer outro país da União Europeia. Quanto à questão do armazenamento de
informações no circuito integrado e da respectiva utilização, também me parece que tanto o Parlamento
como a Comissão poderiam ter sido mais exigentes e estabelecer uma obrigação de introduzir os circuitos
integrados num futuro previsível. Tenho muita esperança de que amanhã votemos a favor deste louvável
projecto de directiva em primeira leitura.

Romagnoli (NI). - (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estamos a debater em sessão
plenária um assunto que mereceu muito tempo por parte da Comissão dos Transportes e do Turismo e do
relator, senhor deputado Grosch, a quem agradeço o seu diligente e oportuno relatório, com o qual concordo
em grande parte, embora não totalmente.

O senhor deputado Sterckx afirmou que todos concordámos com o objectivo de dispormos de um formato
único a nível europeu, apesar de subsistirem ainda discordâncias. Referia-se, em particular, à renovação
administrativa da carta de condução para os mais idosos. Em minha opinião, esta área, em termos gerais,
exige grande atenção. Darei um exemplo: eu piloto um aparelho absolutamente inofensivo, que nem sequer
dispõe de motor. Creio que, se tiver um acidente, serei a única vítima - quando muito, vitimarei outra pessoa.
Apesar disso, sou obrigado, em Itália, a subscrever um seguro obrigatório, a submeter-me a exame médico
de dois em dois anos e a cumprir uma série de requisitos administrativos e outros que, francamente, me
parecem excessivos quando comparados com o perigo que representa para a sociedade um veículo a motor
que, na eventualidade de um acidente, pode causar uma carnificina. Temos, portanto, de usar da maior
prudência.

Impõe-se, portanto, harmonizar uma área com importantes consequências para a vida dos cidadãos e com
implicações sociais óbvias para o comportamento dos condutores. Consequentemente, há que harmonizar
não só um documento - não se trata apenas de trocar uma carta de condução em papel por uma de plástico
- mas também a competência dos condutores ao volante. Para tal, há que garantir que a polícia é capaz de
identificar com segurança um condutor que possa estar a infringir o Código da Estrada.
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Gostaria ainda de referir, em particular, as alterações que apresentei em conjunto com outros deputados e
que se referem à introdução da carta AM para ciclomotores. Em minha opinião, devíamos estar gratos aos
utilizadores de meios de transporte de duas rodas porque, sobretudo em países do sul da Europa, contribuem
para solucionar graves problemas de trânsito, ajudam o ambiente e melhoram a qualidade de vida nas cidades
e outras grandes aglomerações, em particular nas que apresentam um tecido urbano mais antigo e tradicional.

Qualquer comportamento perigoso deve ser prevenido e punido e há muitas formas de o fazer. Parece-me,
contudo, que penalizar o trânsito de duas rodas, coisa que acontece, parcialmente, com a presente directiva,
é negativo não só para as nossas economias mas também para a qualidade de vida em geral.

Queiró (PPE-DE). – Queria começar por felicitar o nosso colega Grosch pelo relatório que produziu e dizer
que a minha principal preocupação neste debate sobre a futura adopção de uma carta de condução europeia
é que uma boa ideia não seja prejudicada por uma regulamentação excessiva geradora de mais encargos e
dificuldades para os cidadãos automobilistas.

A ideia é positiva, os cidadãos europeus beneficiam de uma liberdade de circulação cada vez mais efectiva
e, portanto, é necessário harmonizar regras básicas que favoreçam a segurança rodoviária, evitem a fraude
com origem na utilização indevida de cartas falsas e que permita o controlo dos infractores, impedindo que
os automobilistas punidos num país facilmente obtenham noutros uma nova carta.

Assim apresentada, trata-se de uma mensagem simples, facilmente compreensível por parte dos seus
destinatários e os cidadãos certamente que aderirão a ela sem dificuldade.

O problema coloca-se precisamente quando a tentação regulamentadora toma conta de uma boa ideia e de
uma iniciativa política que é manifestamente positiva. O que temos de evitar é que a propósito de uma medida
benéfica e em nome de opções que são sempre discutíveis, se aumentem os constrangimentos regulamentares
e burocráticos, bem como os custos financeiros para os cidadãos automobilistas, se criem limitações nacionais
aos candidatos à condução de motociclos, etc. Assim procedendo, não se tem em devida conta o princípio
da subsidiariedade e o respeito das práticas legitimamente estabelecidas pelas autoridades dos
Estados-Membros como, de uma forma ou outra, acabam por se colocar obstáculos, por vezes imperceptíveis,
ao exercício dos direitos de conduzir adquiridos por qualquer cidadão europeu e isto apesar de todas as
declarações em contrário que todos nós iremos certamente produzir.

Aliás, foram portanto estas as razões de fundo que me levaram a subscrever um conjunto de alterações ao
relatório que estamos aqui a discutir, todas elas elaboradas com o objectivo de facilitar a vida aos cidadãos
e aos diversos operadores do sector rodoviário e, simultaneamente, promover um trânsito rodoviário mais
seguro. Afinal a expressão da mais significativa das quatro liberdades europeias que é a liberdade de circulação.

Piecyk (PSE). – (DE) Senhora Presidente, congratulo-me por ser a Senhora a presidir esta sessão, porque sei
que é uma condutora muito cuidadosa e segura e que está muito interessada na temática da segurança
rodoviária.

É um facto lamentável que na União Europeia se detectem fraudes e falsificações com as cartas de condução.
Estas actividades são favorecidas pela existência de 110 modelos diferentes de cartas de condução actualmente
em vigor na União Europeia, e sejamos francos: basta olhar para a Alemanha, onde muitos condutores ainda
têm a peça de coleccionador que designamos por “trapo cinzento”; algumas delas já foram, inclusivamente,
à máquina de lavar roupa. O cartão cinzento maleável com a sua fotografia juvenil pode ser uma alegre
recordação aos olhos do seu titular, mas é, sem dúvida, uma forma inadequada de identificação nos controlos
rodoviários.

Como sabem, iniciei a minha vida profissional como agente da polícia; o que vai fazer um pobre polícia em
Palermo, Bordéus ou Madrid quando mandar parar um veículo e lhe for exibido um bocado de papel puído
que já não tem qualquer utilidade para ninguém? Se é de esperar que os jovens recebam hoje uma carta de
condução plastificada, é absolutamente razoável esperar que todas as outras pessoas troquem os seus
documentos velhos a cair aos bocados durante o período de transição previsto na proposta muito acertada
do relator.

Dirijo-me ao senhor deputado Jarzembowski para lhe dizer que chamar a esta troca obrigatória
Zwangsumtausch em alemão é algo muito emotivo, dado que o termo está associado ao regime ditatorial da
República Democrática Alemã, que obrigava os visitantes que entravam no país a cambiar marcos alemães
pela moeda da Alemanha Oriental. Temos de ter cuidado com a nossa terminologia quando debatemos a
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legislação europeia; algum cuidado na sua utilização ajudará a manter o processo de comunicação num nível
objectivo.

Como já disse, o relator apresentou uma proposta muito boa, e agradeço-lhe por isso.

Para concluir, referirei um ponto que já mencionei. Temos de pôr definitivamente termo ao turismo das
cartas de condução. Se na Alemanha for hoje retirada a carta de condução a uma pessoa e se não passar no
subsequente exame médico e psicológico, conhecido coloquialmente na Alemanha como o “exame dos
idiotas”, essa pessoa pode ir à República Checa ou a outro sítio qualquer e obter uma nova carta de condução,
a baixo custo, através do truque da residência. Esta situação não pode manter-se indefinidamente aqui na
Europa. Queremos pôr-lhe um ponto final com esta directiva, e é por isso que espero que, na votação de
amanhã, o senhor deputado Grosch receba o apoio de uma ampla maioria, incluindo o do Grupo Popular
Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus.

Costa, Paolo (ALDE). - (IT) Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, já tive
ocasião de felicitar a iniciativa da Comissão, bem como o relatório do senhor deputado Grosch que visa
harmonizar as normas que regem as cartas de condução, e volto a fazê-lo. Estamos de acordo quanto aos
objectivos de impedir as fraudes e, sobretudo, de aplicar medidas que facilitem a livre circulação dos cidadãos
da União e contribuam para melhorar a segurança rodoviária.

Hoje em dia é muito fácil os Europeus deslocarem-se e partilharem as estradas europeias. Já não é possível
conceber que as cartas de condução tenham sido obtidas ao abrigo de normas diferentes, depois de se cumprir
requisitos muito diferentes, quando se conduz nas mesmas estradas. Eis um caso clássico em que o princípio
de subsidiariedade é substancialmente inaplicável. Estou a pensar, em particular, nas estradas do meu país,
a Itália, durante o Verão.

Não podemos ter regras aplicáveis de forma diferente só porque se aplicam a diferentes indivíduos e em
diferentes contextos. A Europa dos condutores e do transporte rodoviário constitui, hoje, um dos aspectos
da integração europeia que mais êxito conhece e exige medidas harmonizadas, se não, mesmo, uniformes.

No que respeita à segurança rodoviária e à meta que a União se impôs de reduzir para metade a mortalidade
provocada por acidentes rodoviários até 2010, se o sistema de emissão e renovação da carta de condução
pudesse contribuir, por muito pouco que fosse, para melhorar os conhecimentos e a competência de condução
dos cidadãos e para manter o controlo do estado mental e físico dos condutores, se conseguisse dar o mínimo
contributo que fosse para melhorar a segurança rodoviária na Europa, já seria, seguramente, bem-vindo.

Por essa razão - e não, certamente, por apego a uma burocracia inútil - devíamos realçar e apoiar a ideia de
submeter as novas licenças a renovações regulares e apelar a que as cartas já existentes sejam, também,
gradualmente substituídas; por isso devíamos concordar com a ideia de combinar formação obrigatória com
testes, igualmente obrigatórios, que garantam que as competências de condução foram adquiridas e estão
consolidadas; e, ainda pela mesma razão, devíamos concordar com a ideia de submeter a emissão e renovação
de cartas de condução a controlos que garantam que os potenciais condutores preenchem as normas mínimas
de saúde mental e física.

Embora o senso comum recomende que procuremos impor regras uniformes em todas essas áreas, uma
área há em que, com base na subsidiariedade, talvez fossem permitidas diferenças. Refiro-me às cartas de
condução de motociclos, que são emitidas de forma diferente em vários países da União. Registe-se, a
propósito, que em alguns países, as pessoas podem obter carta de condução de motociclos pouco potentes
numa idade mais precoce do que noutros. Essa possibilidade melhora a mobilidade nos centros históricos
das cidades e pode favorecer o desenvolvimento de um sistema de acesso gradual a categorias de motociclos
mais potentes, que é um dos aspectos mais positivos da directiva em questão.

Pelo exposto, considero que poderíamos também permitir que as cartas de categoria B fossem equivalentes
às da categoria AM, de forma a que os seus titulares pudessem sempre, também, conduzir motociclos nos
centros históricos das grandes cidades.

Lichtenberger (Verts/ALE). – (DE) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, permitam-me
que também eu inicie a minha intervenção agradecendo de novo ao senhor deputado Grosch, em particular
pelo carácter equilibrado das suas propostas relativas aos numerosos regulamentos em vigor, dado que nos
propiciou uma plataforma a partir da qual foi possível alcançar um consenso muito amplo relativamente a
muitos pontos.
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Por outro lado, tenho dificuldades em entender a atitude dos conservadores ou a do senhor deputado
Jarzembowski, que pretende onerar a transição para uma carta de condução europeia com um período de
transição de setenta anos. Francamente! Se estivéssemos a debater uma regra relativa ao mercado único, um
período de transição superior a dez anos não seria contemplado nem sequer durante um minuto. No caso
vertente, assistimos a demasiados sinais em direcção a uma forma barata de populismo.

Gostaria, também, de acrescentar outro ponto. Devíamos ter presente que a formação inicial e avançada
deverá constituir um objectivo central e crucial.

(O Presidente retira a palavra ao orador)

Blokland (IND/DEM). – (NL) Senhora Presidente, quando as pessoas adquirem o direito de conduzir um
veículo motorizado, deveriam, por norma, manter esse direito enquanto não surjam objecções de ordem
física ou jurídica a que tal aconteça. Não penso que a Assembleia tenha quaisquer dúvidas quanto a este
ponto.

Aquilo que questionamos é o modo como os cidadãos são confrontados com a questão, mais especificamente,
as normas de aquisição e conservação desse direito sob a forma de cartas de condução. Além do mais, as
cartas de condução funcionam muitas vezes como um meio de identificação, o que significa que os aspectos
de verificação são importantes. Entendo que devemos ser muito cuidadosos no que respeita à determinação
da identidade de alguém, tanto mais quanto se trate de pessoas desconhecidas. Verifica-se que o uso incorrecto
da identidade nem sempre concorre para uma sociedade sustentável. Por esta razão, é vital que os Bilhetes
de Identidade sejam actualizados, quer em termos visuais, quer em termos tecnológicos.

Em meu entender, a capacidade de conduzir pode contribuir consideravelmente para reduzir o número de
vítimas da estrada. Uma vez que a redução começa com a prevenção, é de importância crucial que os
condutores possam participar eficazmente, tanto física como mentalmente, no tráfego. É perfeitamente
aceitável para este efeito que todos os condutores sejam sujeitos a requisitos. Esses requisitos devem garantir
a capacidade dos detentores das cartas. O relatório do senhor deputado Grosch tranquiliza-me a este respeito,
pelo que lhe agradeço.

Mote (NI). – (EN) Senhora Presidente, se os alemães têm problemas com as suas cartas de condução, o que
poderá impedir o Governo alemão de os resolver? De igual modo, se falamos de segurança rodoviária, que
poderá impedir os Governos português ou italiano de melhorar a segurança rodoviária nas suas estradas?
Nós, no Reino Unido, dispomos das estradas mais sobrelotadas e mais seguras de toda a Europa Ocidental.
No entanto, enfrentamos o problema da harmonização das cartas de condução, e este relatório deixa claro
que a harmonização das sanções por infracções ao código da estrada não tardará muito.

Ao olhamos para o tratamento deplorável, na Grécia, de turistas legítimos que estavam em férias observando
aviões (plane-spotting), ficamos com uma boa ideia de quão justa pode ser a justiça pan-europeia na União!
Esta situação afectou apenas alguns infelizes, mas quase toda a gente no Reino Unido conduz. Se forem
concedidos aos tribunais nacionais poderes para impor sanções sobre cartas de condução emitidas noutros
países, a perspectiva de um tribunal grego proibir, ou tentar proibir, um condutor britânico de guiar no
Reino Unido causará um protesto sem precedentes da parte do Reino Unido!

Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, como é do vosso conhecimento, temos de dar início ao Período
de Perguntas. Por conseguinte, tenho de suspender o debate neste ponto. O debate será retomado às 21H00.

PRESIDÊNCIA: OUZKÝ
Vice-presidente

15. Período de perguntas (Comissão)

Presidente. Segue-se na ordem do dia o Período de Perguntas (B6-0009/2005).

Examinaremos as perguntas dirigidas à Comissão.

Primeira Parte

Perguntas dirigidas ao Comissário McCreevy
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Presidente. Pergunta nº 41, da deputada Katerina Batzeli (H-0046/05)

Assunto: Prestação de serviços das empresas de construção no âmbito da proposta de Directiva
COM(2004)0002/final

A proposta da Comissão para uma Directiva relativa à harmonização dos serviços no mercado interno inclui,
entre outros serviços, os serviços técnicos de construção e de arquitectura, bem como serviços audiovisuais,
não incluídos no programa comunitário plurianual para o audiovisual.

Tendo em conta a importância do país de origem nos casos de prestação transfronteiriça de serviços sem
instalação num Estado-Membro de prestação do serviço, bem como a ambição da Directiva de criar um
mercado interno aberto e institucionalizar o princípio da supressão das discriminações, poderão as empresas
técnicas, de arquitectura e de construção prestar serviços ou participar em contratos públicos para obras
públicas no Estado de instalação, participando, provavelmente como accionistas em serviços audiovisuais
no seu país de origem, o que não as exclui da prestação de serviços no sector privado?

McCreevy, Membro da Comissão. (EN) Gostaria de dizer, desde já, que esta é, de facto, uma questão que se
prende com os contratos de direito público e não com a Directiva relativa aos Serviços.

O primeiro aspecto a registar, no que se refere à participação em processos de adjudicação de contratos de
obras públicas, é que não é contrário ao direito comunitário que as empresas técnicas, de arquitectura e de
construção, que detenham acções noutras empresas que prestam serviços audiovisuais num Estado-Membro,
incluindo nos Estados-Membros de estabelecimento, participem nesses processos em qualquer dos
Estados-Membros, inclusivamente no Estado-Membro em que estão estabelecidas.

Nos termos da legislação comunitária relativa aos contratos de direito público, existe uma lista exaustiva de
critérios de exclusão de empresas dos contratos de direito públicos. Exemplo disso são as situações de
insolvência de uma empresa, os casos em que os seus gerentes estiveram envolvidos em situações de
comprovada má conduta, ou os casos em que as obrigações em matéria fiscal ou de segurança social não
foram cumpridas. Os Estados-Membros não podem acrescentar critérios a essa lista. No que se refere à
proposta de directiva relativa aos serviços, a Comissão pode confirmar que todos estes serviços são abrangidos
pelo seu âmbito de aplicação.

É verdade que determinados Estados-Membros impõem restrições a actividades pluridisciplinares que possam
restringir, quer a liberdade de estabelecimento, quer os custos da prestação transfronteiriça de serviços. Para
obviar a este tipo de barreiras potenciais, o artigo 30º da proposta estipula que os Estados-Membros assegurem
que os prestadores não estejam sujeitos a exigências que os obriguem a exercer exclusivamente uma actividade
específica ou que limitem o exercício conjunto ou em parceria de actividades diferentes.

No entanto, estão previstas excepções para profissões regulamentadas e para entidades de certificação,
acreditação, fiscalização técnica e serviços de teste e ensaio. Relativamente aos casos em que as actividades
pluridisciplinares são autorizadas, os Estados-Membros deverão assegurar que sejam evitados conflitos de
interesse e incompatibilidades entre certas actividades, que a independência e a imparcialidade – sempre que
exigidas – sejam garantidas e que as regras sobre a ética e a conduta profissionais das diferentes actividades
sejam compatíveis. Estes requisitos serão sujeitos a uma avaliação recíproca pelos Estados-Membros e pela
Comissão.

Batzeli (PSE). – (EL) Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Senhor Comissário pela resposta clara que
deu à minha pergunta, e acrescentar que as restrições impostas pela legislação grega com base no accionista
principal não irão afectar apenas as empresas de construção, como referi na minha pergunta; todos os sectores
económicos de serviços, para onde quer sejam transferidos e propostos, serão afectados pela directiva relativa
aos serviços apresentada pela Comissão, tais como alimentação, empresas de publicidade, indústria do
turismo, empresas de arquitectura, indivíduos e empresas. Consequentemente, considero necessário fazer
ajustamentos nessa direcção. Muito obrigada.

McCreevy, Membro da Comissão. (EN) Agradeço à senhora deputada a sua informação suplementar. O
conteúdo da Directiva relativa aos Serviços em nada altera o problema a que a senhora deputada aludiu, e a
Comissão está, de facto, ciente do quadro jurídico aplicável na Grécia. A Comissão mantém-se em contacto
com as autoridades do país e está presentemente a analisar a toda a situação.
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Presidente. Pergunta nº 42, do deputado Jacek Protasiewicz (H-0092/05)

Assunto: Discriminação dos trabalhadores e das empresas da Polónia no mercado interno da União Europeia

Verifica se uma desigualdade de tratamento dos trabalhadores e das empresas da Polónia no mercado interno
da União Europeia, dado que, tanto uns, como as outras, encontram obstáculos injustificados à prossecução
das respectivas actividades. Terá a Comissão conhecimento de exemplos de discriminação, ou até mesmo
casos de regulamentações que infrinjam os Tratados (nomeadamente, o Tratado de Adesão, Anexo XII,
liberdade de circulação de pessoas, n.º 13 e, em especial, as disposições transitórias em matéria da livre
circulação de pessoas) existentes nas legislações nacionais de Estados Membros como a Áustria, os Países
Baixos e a Itália, que permitem tais práticas discriminatórias? Terá a Comissão conhecimento de casos de
incumprimento pela Alemanha do disposto no n.º 1 do artigo 49º do Tratado que institui a Comunidade
Europeia, bem como do artigo 1º da Directiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito
de uma prestação de serviços mediante recurso a agências de emprego temporário? Que iniciativas
desenvolveu, ou tenciona desenvolver, a Comissão para fazer face a estes problemas?

McCreevy, Membro da Comissão. (EN) No que se refere à liberdade prestação de serviços, a Comissão tem
sido informada dos problemas encontrados pelas empresas dos novos Estados-Membros que colocam os
seus trabalhadores nos Países Baixos. Foram recebidas várias queixas. A Comissão está actualmente a estudar
o assunto, a fim de assegurar que a liberdade de prestação de serviços, tal como prevista nos termos do artigo
49º do Tratado seja respeitada e sejam eliminados quaisquer obstáculos.

A Comissão não está ciente de casos de empresas polacas que operem em Itália, Alemanha ou noutros
Estados-Membros que tenham sido alvo de discriminação. Não foram apresentadas à Comissão quaisquer
queixas. No entanto, a Comissão está já a escrever aos Estados-Membros em causa, solicitando mais
informações, de molde a verificar se existem violações às regras da UE. À luz da informação disponibilizada,
a Comissão avaliará a situação em cada um dos Estados-Membros e decidirá em conformidade.

Protasiewicz (PPE-DE). - (PL) Muito obrigado, Senhor Presidente, muito obrigado, Senhor Comissário.
Gostaria de informar o Senhor Comissário de que, segundo os relatórios a que a Polónia tem acesso, entre
os quais se encontram relatórios governamentais, há três Estados-Membros da União Europeia que ainda
têm em vigor legislação que não leva em conta o alargamento da União ocorrido em 1 de Maio de 2004.
Nos termos dessa legislação, normas que estavam em vigor antes dessa data continuam a ser aplicadas a
empresários dos novos Estados-Membros. Ao mesmo tempo, outros sete Estados-Membros utilizam práticas
que não obedecem a princípios como os da livre circulação de pessoas e serviços e o da liberdade de
estabelecimento no mercado comum da União Europeia para empresas dos novos Estados-Membros,
incluindo a Polónia. Terei todo o prazer em fornecer ao Senhor Comissário exemplos pertinentes. Muito
obrigado.

McCreevy, Membro da Comissão. (EN) É preciso que os cidadãos e as empresas da UE tenham confiança no
quadro jurídico da UE se se quiser que mantenham uma visão positiva da Comunidade. As disposições do
Tratado relativas à liberdade de circulação são fundamentais para a UE e encontram-se entre os maiores
benefícios da adesão à UE. De igual modo, a Comissão atribui a mais elevada prioridade à manutenção da
integridade do mercado interno, investigando criteriosamente todas as queixas exactamente da mesma
maneira, independentemente da sua origem, ou do Estado-Membro a que digam respeito.

A Comissão está ciente do facto de alguns Estados-Membros terem adoptado medidas nacionais que não
estão em conformidade com as disposições transitórias relativas à liberdade de circulação dos trabalhadores,
nos termos do Tratado de Adesão. A Comissão está a estudar estas questões e entrará em contacto com os
Estados-Membros em causa, no exercício das suas competências de guardiã dos Tratados.

Harbour (PPE-DE). – (EN) À luz da pergunta formulada pelo nosso colega polaco, gostaria de perguntar
ao Senhor Comissário McCreevy se concordará comigo ser este exactamente o tipo de problema que será
totalmente solucionado pela proposta de directiva relativa ao mercado interno dos serviços. Talvez pudesse
aproveitar esta oportunidade para confirmar informações que li num relatório independente esta semana:
aparentemente, esta directiva reduzirá os preços, aumentará os resultados em toda a União Europeia, criará
600 000 novos postos de trabalho e incrementará o comércio de serviços. Poderá, por isso, o Senhor
Comissário confirmar finalmente o seu apoio inequívoco a esta directiva, bem como a sua disponibilidade
para trabalhar connosco, para que o processo de aprovação da mesma no Parlamento se desenrole com
celeridade e sem problemas?
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McCreevy, Membro da Comissão. (EN) É absolutamente correcto que qualquer estímulo que possa dar-se no
sector dos serviços na UE terá um enorme impacto económico. Como os senhores deputados bem saberão,
aproximadamente 70% do PIB da União provém do sector dos serviços. Por conseguinte, qualquer estímulo
significativo a este sector particular terá um importante impacto em matéria de emprego. A Directiva relativa
aos serviços é uma tentativa de abrir este sector específico e de conseguir gerar esse importante impacto.

Estou ao corrente dos diversos estudos levados a cabo sobre o número de postos de trabalho que poderão
ser criados. No entanto, como o senhor deputado também sabe, o projecto de proposta de directiva suscitou
uma considerável discussão nos Estados-Membros, bem como em todas as regiões da UE. É também do
conhecimento do senhor deputado que estou a trabalhar com os deputados ao PE, e espero que possamos
garantir que, depois de a Directiva relativa aos serviços ter atravessado os diferentes processos, venha a ter
um impacto económico muito positivo, tendo integrado as preocupações legítimas expressas pelos senhores
deputados e outros.

Rübig (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, pretendo
com a minha pergunta saber se a Directiva relativa ao destacamento de trabalhadores é de facto aplicável às
agências de emprego temporário que enviam clientes para locais de trabalho ou se existe o risco de que
possam ser utilizados futuramente contratos falsos ou contratos destinados a contornar aspectos de carácter
obrigatório.

McCreevy, Membro da Comissão. (EN) A posição que foi acordada aquando da adesão dos novos
Estados-Membros deverá ser respeitada. Se alguns Estados-Membros invocam outros procedimentos que
não estão em conformidade com as disposições da adesão, então a Comissão acompanhará essas situações
e tomará as medidas pertinentes.

É verdade que alguns Estados-Membros negociaram disposições especiais. Se estão a operar de acordo com
estas mesmas disposições, não haverá dificuldades, mas se outros não estão, então teremos de actuar.

Presidente. Pergunta nº 43, do deputado Johan Van Hecke (H-0050/05)

Assunto: Dumping e importação irregular da Ucrânia, fraude com certificados de origem

As garrafas (de plástico) PET são fabricadas utilizando as chamadas pré-formas, às quais são aplicados, na
União Europeia, direitos gerais de importação de 6,5%. A alguns países, entre os quais a Ucrânia, a UE concede
uma taxa preferencial de 0%, desde que seja possível apresentar um certificado de origem (o chamado
formulário A). Para a Ucrânia, tal significa, nesse caso, que as pré formas foram produzidas utilizando material
proveniente do próprio país ou, no mínimo, de outros países europeus.

É do conhecimento do autor que são actualmente importadas para a União Europeia pré-formas provenientes
da Ucrânia, acompanhadas do formulário A (certificado de origem), a preços tão baixos que se tornam
insustentáveis, tendo em conta os actuais preços europeus da matéria-prima. Trata-se, pois, de dumping
e/ou fraude com certificados de origem (utilizando material proveniente da Ásia), de modo a escapar aos
direitos de importação, em prejuízo de outros fornecedores. Tem a Comissão conhecimento de tais factos?
Tenciona proceder a investigações e dar seguimento ao assunto? É seu intuito abordar a questão com as
autoridades da Ucrânia e, se necessário, recorrer ao OLAF?

Kovács, Comissão. (EN) A informação contida na pergunta poderá referir-se a, pelo menos, três problemas
distintos, cada um dos quais terá de ser abordado de forma diferente. Se existe, através da Ucrânia, uma forma
de contornar as medidas anti-dumping e/ou anti-subsídios impostas numa série de países terceiros – tais como
a Austrália, China, Índia, Indonésia, Coreia, Malásia e vários outros – então, os produtores da Comunidade
deverão apresentar um pedido para que se iniciem investigações a este respeito, de acordo com as disposições
aplicáveis dos regulamentos de base relativos à proibição de dumping e de subsídios.

Se o produto é de origem ucraniana e é importado para o mercado da Comunidade com dumping de preços,
prejudicando, dessa forma, os produtores da Comunidade, estes são encorajados a apresentar um pedido,
com vista à abertura de uma nova investigação anti-dumping, em consonância com as disposições aplicáveis
dos regulamentos de base relativos à proibição de dumping.

Os serviços de defesa do comércio da Comissão estão à disposição dos produtores para explicar os requisitos
e procedimentos necessários para a denúncia de medidas de dumping.

Se se trata de uma falsificação dos certificados de origem, as autoridades aduaneiras e o Serviço Antifraude
da UE – OLAF – deverão ser chamados a intervir. A responsabilidade do OLAF de protecção dos interesses
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financeiros da Comunidade Europeia abrange a investigação de irregularidades e do comércio ilegal, no
quadro da legislação comunitária vigente. Incluem-se aqui quaisquer irregularidades identificadas na legislação
comunitária de proibição do dumping e dos subsídios. Gostaria de acrescentar que, de momento, não estão
em curso quaisquer investigações nesta área e que o OLAF não possui quaisquer registos desta situação. No
entanto, o OLAF mantém boas relações de trabalho com as autoridades aduaneiras ucranianas.

Para concluir, gostaria de reiterar que a Comissão está grata pela informação fornecida pelo senhor deputado
e que analisará quaisquer informações relevantes fornecidas pela indústria europeia. Com base nessa
informação, tomará as medidas adequadas.

Van Hecke (ALDE). – (NL) Muito obrigado, Senhor Presidente, e muito obrigado, Senhor Comissário, pela
sua resposta tão extensa. Já depois de ter apresentado a pergunta, recebi, de facto, confirmações provenientes
de vários quadrantes de que se trata de uma prática bastante corrente, a tal ponto que os fabricantes europeus
de garrafas em PET sofrem prejuízos enormes por esse motivo. Afigura-se-me, por conseguinte, importante
que a Comissão solicite ao OLAF que abra um inquérito. Posso, além disso, informar o Senhor Comissário
de que os fabricantes europeus, em conformidade com os procedimentos previstos, apresentaram um pedido
de revisão da legislação anti-dumping. A minha pergunta é, assim, muito específica, Senhor Comissário. Dada
a gravidade da situação e as implicações que este problema pode ter na nossa indústria, estará o Senhor
Comissário disposto a dar imediatamente seguimento a este assunto?

Kovács, Comissão. (EN) Como o senhor deputado bem sabe, essa questão insere-se no âmbito das
competências do Senhor Comissário Mandelson, pelo que não posso fornecer uma resposta pormenorizada
à pergunta complementar. No entanto, posso assegurar-lhe que informarei devidamente o meu colega e, se
este o entender, iniciará certamente uma investigação sobre a matéria.

Segunda parte

Perguntas dirigidas ao Comissário Kovacs

Presidente. Por não se encontrar presente o seu autor, a pergunta nº 44 caduca.

Perguntas dirigidas ao Comissário Barrot

Presidente. Pergunta nº 45, do deputado Bernd Posselt (H-0575/04)

Assunto: Euro-Transversale

Que medidas tem em vista a Comissão para levar por diante a ligação ferroviária de alta velocidade
"Eurotransversale" de Paris a Munique e Budapeste com passagem por Estrasburgo?

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) A esta primeira pergunta relativa à implementação da ligação
ferroviária transeuropeia de alta velocidade, queria dar a seguinte resposta. Gostaria de responder ao senhor
deputado Posselt do seguinte modo. A ligação ferroviária transeuropeia Paris-Estrasburgo-Munique-Budapeste
é um dos trinta projectos prioritários da rede transeuropeia aprovados pelo Parlamento Europeu e o Conselho
em 29 de Abril de 2004. De facto, trata-se dos projectos prioritários n° 4 (Eixo ferroviário de alta velocidade
Este) e n° 17 (Eixo ferroviário Paris-Estrasburgo-Estugarda-Viena-Bratislava). Alguns dos projectos de interesse
comum situados neste eixo encontram-se num estádio avançado de preparação ou de execução,
nomeadamente o comboio de alta velocidade Este, entre Vaires e Baudrecourt, e os trabalhos de beneficiação
do eixo ferroviário do Danúbio, entre Salzburgo e Viena. Outros, no entanto, sobretudo os troços
transfronteiriços entre Estados-Membros (França e Alemanha, Alemanha e Áustria), defrontam-se com
atrasos consideráveis, nomeadamente por razões financeiras.

Senhor Presidente, a fim de melhor coordenar os esforços dos diferentes parceiros nacionais e regionais,
públicos e privados envolvidos neste projecto, a Comissão tenciona designar um coordenador europeu.
Ouso esperar que eu próprio possa muito em breve propor à Comissão a nomeação deste coordenador.
Desde há já alguns anos, a Comissão tem vindo a fazer contribuições significativas para o financiamento
destes projectos. Assim, 315 milhões de euros foram atribuídos ao projecto situado na ligação transeuropeia
na Alemanha e Áustria, a título da rubrica orçamental consagrada às redes transeuropeias de transportes,
um montante adicional de 66 milhões de euros está previsto para 2005 e 2006 e, para o período 2007-2013,
a Comissão propôs aumentar para 20 milhões de euros o orçamento destinado à rede transeuropeia de
transportes.
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Evidentemente, Senhor Presidente, a adopção desta proposta a nível do orçamento é o estrito mínimo para
se poder acelerar um projecto como o da ligação ferroviária transeuropeia. Espero muito sinceramente que
as Perspectivas Financeiras, tal como foram propostas pela Comissão, obtenham a aprovação dos nossos
Estados-Membros.

Posselt (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, permita-me que comece por dizer que fiquei satisfeito pelo
facto de a resposta do Senhor Comissário ter sido muito explícita e por ter intenção de designar um
coordenador. Em minha opinião, isto é significativo, porque esta ligação importante, que poderia
subsequentemente ser alargada a Praga e a outras cidades, não passaria, de outra forma, de um mero sonho
impossível. Em meu entender, devemos exercer pressão para acelerar a implementação deste projecto.

Tenho duas perguntas complementares muito específicas para dirigir ao Senhor Comissário. Em primeiro
lugar, qual é a actual posição relativamente aos planos para a ponte do Reno entre Estrasburgo e Kehl? Como
é do conhecimento geral, trata-se de uma ponte de via única, e a sua remodelação é uma prioridade máxima
– uma pequena parte do projecto que é, contudo, crucial. Em segundo lugar, o que nos pode dizer sobre o
eixo transversal que liga Bruxelas a Estrasburgo via Luxemburgo, também em curso de debate?

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Senhor Deputado, agradeço-lhe a pertinência das suas perguntas.
Aquando da revisão das orientações em Abril de 2004, as secções da parte oriental da linha principal entre
Estugarda, Munique, Salzburgo, Viena, Bratislava e Budapeste foram acrescentadas, a saber, concretamente,
as secções Baudrecourt, Estrasburgo, Estugarda e a ponte de Kehl sobre o Reno, projecto prioritário no 17.

Os trabalhos entre Baudrecourt e Estrasburgo deveriam ter início por volta de 2010. A ponte de Kehl, que,
como V. Exa. referiu, está prevista entre Estrasburgo e Appenweier, é um nó de estrangulamento importante,
para o qual as prioridades de planificação da Alemanha e da França eram outrora diferentes. De acordo com
uma declaração comum dos Governos alemão e francês, parece que poderão estar a ser feitos planos,
actualmente, para que o projecto esteja concluído até 2010.

Espero que esta importante prioridade possa ser concretizada, assegurando a ligação entre os dois
Estados-Membros França e Alemanha e, por extensão, entre muitos outros Estados-Membros. Toda a Europa
tem interesse neste projecto e, naturalmente, Estrasburgo também.

Rübig (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria
de saber, Senhor Comissário, se é de opinião que os postos fronteiriços entre Estados-Membros devem ser
elegíveis para apoio especial, e se é presentemente necessário que esta linha seja construída definitivamente
como uma ligação de alta velocidade?

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Certamente que, em função dos recursos financeiros que a União
venha a receber, daremos prioridade às interconexões. Não excluo uma taxa de subsídio claramente mais
favorável para este tipo de operações.

Sonik (PPE-DE). - (PL) Senhor Comissário, V. Exa. fez referência à ligação ferroviária de Paris a Budapeste,
passando por Berlim, Bratislava e Praga. Existem planos para uma ligação ferroviária semelhante com a
Europa Oriental e Setentrional - de Paris a Varsóvia, passando por Berlim, ou mesmo para mais longe?

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Naturalmente que todo o sentido dos projectos transeuropeus
reside no facto de se tratar de corredores. É evidente que a razão que me leva a propor à Comissão a nomeação
de um coordenador é, precisamente, ver como todas as secções envolvidas vão sendo gradualmente tratadas
ao longo desses corredores.

Presidente. Pergunta nº 46, do deputado John Purvis (H-0002/05)

Assunto: Acidentes nos transportes rodoviários

Existirão dados comprovativos de que é mais susceptível que os condutores provenientes de países com
condução à esquerda se envolvam em acidentes rodoviários dos que os residentes em países com condução
à direita? Terá o número e a gravidade dos acidentes rodoviários na Europa aumentado devido ao facto de
em alguns países se conduzir à direita e noutros à esquerda?

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Respondendo ao senhor deputado John Purvis, gostaria de começar
por dizer que estamos, naturalmente, muito atentos a todos estes problemas relacionados com os acidentes
rodoviários e que todos estes problemas, como vimos há pouco durante o debate do relatório sobre a carta
de condução, são muito importantes.

22-02-2005Debates do Parlamento EuropeuPT78



Dito isto, nem a Comissão nem o Estado-Membro que é provavelmente o mais afectado, o Reino Unido,
dispõem de estatísticas passíveis de provar de forma directa a existência de um risco associado à condução
à esquerda ou à direita. Em geral, o número de acidentes que envolve condutores continentais no Reino
Unido e vice-versa é demasiado baixo para que possamos daí extrair elementos estatísticos ou retirar quaisquer
conclusões. Eis o que me é dado responder ao senhor deputado Purvis.

Purvis (PPE-DE). – (EN) Senhor Comissário, talvez não disponha das estatísticas, mas leio muito
frequentemente nos jornais do meu círculo eleitoral da Escócia que turistas que nos visitam são mortos e
feridos nas estradas da Escócia e, muito em particular, nas estradas de duas faixas de rodagem que são
regularmente convertidas em estradas de quatro faixas de rodagem e, depois, passam novamente a duas.

Poderá o Senhor Comissário instituir a recolha de estatísticas nesta matéria, de molde a que se possa identificar
a necessidade de se actuar para remediar a situação – possivelmente, encorajando o Estado-Membro em
causa a assegurar que o maior número possível dos nossos itinerários principais possuam quatro faixas de
rodagem – por exemplo, o itinerário principal Perth-Inverness? Gostaria igualmente de saber se existe qualquer
intenção de se ponderar na harmonização do lado da via em que deverá conduzir-se na Europa.

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Não hesito em dizer ao senhor deputado Purvis que esta é uma
questão de subsidiariedade, competindo realmente ao Estado-Membro determinar se é necessário proceder
a um melhoramento das infra-estruturas. O que gostaria de dizer ao senhor deputado Purvis é que não temos
qualquer intenção de harmonizar o sentido da circulação na União Europeia, atendendo ao custo exorbitante
de um empreendimento dessa natureza e ao forte aumento previsível do número de acidentes na fase de
transição.

No entanto, fazer melhoramentos como os que acabou de sugerir é uma questão de bom senso e penso que
o Estado-Membro em questão deve fazer um esforço para responder a essa necessidade. Tudo o que possa
fornecer informações adicionais sobre as causas de acidente na Europa será sempre bem-vindo pela Comissão,
que conferiu a si própria a missão de propor todas as medidas que permitam reduzir para metade o número
de mortes na estrada.

Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, permita-me que retome a resposta
do Senhor Comissário dada à última pergunta do senhor deputado Purvis.

Todos nós sabemos que as mortes nas estradas não deveriam ocorrer. Em particular, porque sou oriundo
de um Estado-Membro onde a subsidiariedade é patente, penso que, no que diz respeito às disposições
uniformes que são necessárias para reger o tráfico rodoviário, limites de velocidade, etc., a pergunta que
temos de colocar à Comissão é esta: estão presentemente em curso debates ou estudos com vista a avaliar
que acção seria pertinente tomar?

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Senhora Deputada Schierhuber, nós temos um prazo. Ou seja, em
2005 estaremos a meio percurso do programa de dez anos que a União estabeleceu para si própria com o
objectivo de reduzir para metade o número de mortes. É evidente, então, que este ano vai ser o ano da
avaliação geral. Presentemente, encontramo-nos no processo de recolha de todos os dados que permitirão,
numa segunda fase, intensificar as nossas medidas para alcançar este objectivo ambicioso mas essencial que
é reduzir para metade o número de mortes nas estradas da União. Agradeço-lhe o facto de partilhar esta
preocupação, que deveria merecer a atenção de todos.

Presidente. Pergunta nº 47, do deputado Dimitrios Papadimoulis (H-0006/05)

Assunto: Proposta de Directiva sobre os serviços portuários

Na Proposta de Directiva relativa ao acesso ao mercado dos serviços portuários (COM(2004)0654/final) a
Comissão define com maior precisão que no passado a expressão "auto prestação" e a sua aplicação. Apesar
disso, no entanto, grandes organizações como a Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes e a
Organização Europeia dos Portos Marítimos manifestam a sua preocupação perante a possibilidade de
perturbações sociais nos portos, o desencorajamento de eventuais investidores e, portanto, de redução da
competitividade. Qual a resposta da Comissão às preocupações dos sindicatos e como tenciona confirmar
que os trabalhadores já inscritos nos sindicatos não serão objecto de discriminação tendo por objectivo final
a redução das suas perspectivas de emprego e de rendimento?

Pergunta-se igualmente à Comissão como responde à denúncia feita pelas organizações sindicais supracitadas
de incompatibilidade da disposição "auto prestação" com a Convenção 137 da OIT relativamente ao trabalho
portuário?
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Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Senhor Presidente, em resposta ao senhor deputado Papadimoulis,
gostaria de dizer que, no que se refere à directiva sobre os serviços portuários, o texto proposto pela Comissão
define de forma mais pormenorizada do que no passado a expressão "autoprestação" e a sua aplicação.
Contudo, o debate ainda mal começou sobre esta proposta de directiva relativa aos serviços portuários.

A audição prevista para Junho, na Comissão dos Transportes e do Turismo, será a ocasião perfeita para
analisar em maior detalhe os elementos fundamentais, incluindo os aspectos sociais, e para ouvir os pareceres
de todas as partes interessadas. Na proposta, a autoprestação é sujeita a uma autorização cujos critérios
cobrem nomeadamente as condições salariais e de trabalho. A introdução de uma autorização visa assegurar,
entre outras coisas, que os prestadores destes serviços respeitam as condições salariais e de trabalho que se
aplicam num porto.

Consequentemente, a Comissão não crê que a sua proposta, e mais particularmente as cláusulas relativas à
autoprestação, venha a ter consequências negativas para o emprego e o rendimento das pessoas que já
trabalham no sector portuário.

A Comissão considera ainda que a aplicação das regras e dos princípios enunciados na sua proposta de
directiva terão como resultado uma transferência do volume de tráfego adicional para o transporte marítimo,
o que inevitavelmente dará origem a um crescimento da actividade e levará à criação de emprego nos portos
europeus.

Por ocasião da apresentação da sua proposta de directiva, a Comissão convidou os Estados-Membros a
ratificarem as convenções adoptadas sob a égide de organizações internacionais, e em particular das
convenções pertinentes da Organização Internacional do Trabalho, incluindo a convenção da OIT sobre a
manipulação das cargas nos portos à qual faz referência na sua pergunta.

Espero que, na audição de Junho, a vossa análise seja frutuosa e que consigamos chegar a um texto equilibrado
que permita revitalizar o sector, preservando ao mesmo tempo, evidentemente, as condições de trabalho,
um ponto que me é particularmente caro.

Papadimoulis (GUE/NGL). – (EL) Permita-me que insista, Senhor Comissário. Estou aqui, diante de V. Exa.
Para além das reacções dos sindicatos, em Dezembro de 2004, quando a Comissão apresentou a sua proposta
ao Conselho, vários Estados-Membros fizeram ouvir críticas negativas. Nomeadamente a França, a Alemanha,
o Reino Unido, a Suécia e a Bélgica criticaram a Comissão por não ter realizado consultas adequadas sobre
a matéria, por não ter averiguado as consequências da aplicação. Tendo em conta os antecedentes negativos,
quando a Comissão apresentou uma proposta que foi rejeitada pelo Parlamento Europeu, tenciona reexaminar
o conteúdo da proposta ou propõe-se avançar com ela apesar das reacções?

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Senhor Deputado Papadimoulis, a proposta foi rejeitada no final
do processo legislativo, quando já havia trabalho realizado. À vista disto, a Comissão não reescreveu por
completo o texto, mas quis ter em linha de conta as inquietações e as preocupações manifestadas durante
as discussões. Penso que a Comissão fez bem em levar o tempo que entendeu necessário e dar a si própria a
possibilidade de ouvir todas as partes. Velarei pessoalmente por que este debate seja realizado com todo o
cuidado.

Presidente. Pergunta nº 48, do deputado Georgios Papastamkos (H-0008/05)

Assunto: Redes de transporte no Sudeste da Europa

A adesão próxima da Bulgária e da Roménia bem como a transição das relações dos países balcânicos com
a UE para níveis superiores de cooperação (Acordos de Estabilização e Adesão, Estratégia de Pré-Adesão)
levantam a questão da unificação do espaço económico da Europa do Sudeste, principalmente do ponto de
vista das infra-estruturas de transporte rodoviário e ferroviário.

Que iniciativas concretas tenciona a Comissão tomar para a criação de ligações transfronteiriças verticais e
horizontais (internacionais) e as respectivas infra-estruturas de facilitação das transacções transfronteiriças
entre a Grécia e os países candidatos à adesão e os restantes Estados da Europa do Sudeste que apostam numa
orientação europeia estável?

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Em resposta ao senhor deputado Papastamkos, gostaria de responder
que, no quadro das negociações de adesão e de comum acordo com os países envolvidos, a Comissão
identificou as futuras redes transeuropeias, rodoviárias e ferroviárias, da Roménia e da Bulgária, onde as
principais conexões serão com a Grécia.
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Em Abril de 2004, o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram projectos prioritários de redes
transeuropeias. Há dois projectos que contribuirão para a conexão da Grécia com os seus vizinhos a Norte
e com a Europa Central: a auto-estrada Atenas-Sófia-Budapeste e o eixo ferroviário
Atenas-Sófia-Budapeste-Viena-Praga-Nuremberga. Em 11 de Junho de 2004, os países dos Balcãs ocidentais
e a Comissão assinaram um protocolo de acordo para a promoção das redes estratégicas desta região
previamente identificadas num relatório da Comissão em 2001. A Comissão está, portanto, a participar
também activamente nos esforços que os países em causa estão a envidar para desenvolverem os corredores
pan-europeus de transporte, em especial quatro de entre eles. Os corredores 4, 8, 9 e 10 dizem respeito à
Grécia e às suas ligações com os países da Europa do Sudoeste.

Senhor Deputado Papastamkos, recentemente, e sob minha proposta, a Comissão constituiu um grupo de
alto nível presidido pela antiga Vice-Presidente da Comissão, Sra. Loyola de Palacio, com a missão de identificar,
até ao final de 2005, os eixos ou projectos prioritários que ligarão a União Europeia alargada aos seus vizinhos
a Leste e a Sul. As ligações da Grécia com os seus vizinhos dos Balcãs ocidentais serão também examinadas
neste contexto. Nos últimos anos, a Comissão afectou montantes importantes a projectos rodoviários e
ferroviários relacionados com as principais ligações da Grécia com os seus vizinhos a Norte no quadro do
orçamento das redes transeuropeias, dos instrumentos financeiros estruturais ou dos programas PHARE e
CARDS. Além disso, a Comissão tenciona reforçar os seus esforços nas Perspectivas Financeiras 2007-2013,
com todas as indicações detalhadas que acabei de dar e que não vou repetir.

Compete aos países em causa tomar a iniciativa de preparar e propor projectos susceptíveis de serem apoiados
financeiramente pelos fundos comunitários e pelos empréstimos do Banco Europeu de Investimento.

Papastamkos (PPE-DE). – (EL) Senhor Presidente, agradeço ao Senhor Comissário a sua resposta
circunstanciada. Esta questão interessa-me porque o espaço económico da região em causa permanece
fragmentado e isolado e a sua integração regional e europeia continua a ser dificultada.

A minha pergunta complementar é a seguinte: a Comissão tenciona de facto dar maior ênfase às redes de
transportes que, por um lado, promovem a unificação da Europa Meridional e, por outro lado, através da
sua ligação às redes transeuropeias, contribuem para interligar esses países – os países da Europa Meridional
– e a União Europeia e para a integração do espaço económico no seu conjunto?!

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Senhor Deputado Papastamkos, é verdade que se trata de uma
prioridade. Realizámos o alagamento da Europa e, com as iminentes perspectivas de alargamento à Roménia
e à Bulgária, a política de vizinhança começa a tomar forma. Penso portanto que, neste novo contexto,
teremos de dar prioridade a esses corredores e eixos de circulação para os quais chamou a nossa atenção.
Queria acrescentar que tenho muitas expectativas em relação ao relatório da antiga Vice-Presidente da
Comissão, Sra. Loyola de Palacio, que está claramente a empenhar-se muito neste esforço de reflexão e, estou
certo disso, irá consultar todos os Estados-Membros.

Presidente. Pergunta nº 49, do deputado Ignasi Guardans Cambó (H-0016/05)

Assunto: Liberalização dos transportes ferroviários

Em aplicação da Directiva 2004/51/CE , a liberalização dos caminhos-de-ferro espanhóis entrou em vigor
no dia 1 de Janeiro de 2005. Esta abertura à concorrência reveste-se de grande importância para a realização
dos objectivos de Lisboa e a fim de garantir a competitividade na Europa. Contudo, medidas há que podem,
por vezes, ter efeitos equivalentes a restrições à plena liberalização. É, por exemplo, o que poderá acontecer
se não se houver uma harmonização em matéria da certificação de segurança.

Que medidas tenciona a Comissão adoptar para levar a cabo a liberalização com todas as suas consequências
práticas e impedir que certos Estados-Membros instituam mecanismos internos susceptíveis de entravar a
liberalização?

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Senhor Deputado Cambó, a Comissão vela por que os
Estados-Membros transponham o acervo comunitário no domínio dos transportes ferroviários.

Até ao momento, os Estados-Membros deveriam ter transposto as directivas relativas ao "pacote
infra-estruturas ferroviárias" bem como as directivas relativas à interoperabilidade ferroviária. No que diz
respeito à abertura do mercado do transporte ferroviário de mercadorias, os Estados-Membros deveriam ter
transposto até 15 de Março de 2003 as directivas do "pacote infra-estruturas", e em particular a
Directiva 2001/12/CE. A Comissão deu início a processos por infracção contra a Alemanha, o Reino Unido,
a Grécia e o Luxemburgo por não comunicação das medidas de transposição, ou pelo menos de algumas
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delas. Estes países foram condenados pelo Tribunal de Justiça Europeu em Outubro/Novembro de 2004.
Processos por infracção devido à transposição incompleta ou incorrecta foram instaurados contra os
Países-Baixos, a Bélgica e a Espanha.

A Comissão continuará a velar pela boa execução, por parte Estados-Membros, das suas obrigações de
transposição do direito comunitário. É nomeadamente o que fará em relação à directiva a que o senhor
deputado fez referência e que deverá ser transposta até 31 de Dezembro de 2005. A Comissão está a seguir
de muito perto a aplicação efectiva do novo quadro regulamentar relativo ao acesso às infra-estruturas
ferroviárias por intermédio de um grupo de trabalho constituído por representantes dos Estados-Membros
e dos intervenientes no mercado, os quais são convidados a trocar com a Comissão as suas análises e
experiências sobre o desenvolvimento do mercado da concorrência.

Há também outras instâncias cuja missão é observar e avaliar o acesso não discriminatório ao mercado,
como seja o comité regulamentar e consultivo instituído pela directiva 2001/12/CE relativa ao
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários, que já mencionei, e inúmeros grupos de trabalho,
como o dos reguladores ferroviários e os das autoridades emissoras de licenças ferroviárias e certificados de
segurança.

Permita-me que lhe diga, Senhor Deputado Cambó, que, pela minha parte, atribuo uma grande importância
a esta questão, pois é essencial que tenhamos uma indústria dos transportes ferroviários forte para evitar que
a Europa se veja obrigada a recorrer sistematicamente ao transporte rodoviário, que não só seria prejudicial
ao ambiente e, pelos engarrafamentos de trânsito que provoca, à mobilidade europeia de que tanto
necessitamos para a competitividade da Europa, como também seria danoso para o conforto dos seus
cidadãos.

Guardans Cambó (ALDE). - (FR) Senhor Presidente, como já referiu, muitas esperanças foram depositadas
nesta liberalização dos transportes ferroviários. No entanto, como sabe, à semelhança do que se verificou
na altura com as mercadorias, sucede que os certificados de segurança em especial - para lhe dar um exemplo
que envolve um país que V. Exa. conhecerá porventura melhor do que outros - impedem uma verdadeira
liberalização. É o que, no tráfego de mercadorias, se designa de medidas de efeito equivalente, medidas que
têm um efeito equivalente a verdadeiras restrições.

Gostaria, por conseguinte, que a Comissão não se limitasse a verificar que a liberalização, enquanto tal,
enquanto princípio, é bem aplicada, mas que garanta também que não haja obstáculos concretos à sua
efectiva implementação no terreno.

Barrot, Vice-presidente da Comissão. - (FR) Senhor Deputado Guardans Cambó, posso dizer-lhe que partilho
absolutamente a sua preocupação. Temos de velar por que não haja, de facto, barreiras mais ou menos
dissimuladas a esta abertura do mercado ferroviário. Referiu, em especial, os certificados de segurança. É
evidente que é necessária uma autoridade independente, que possa emitir esses certificados de segurança
numa base totalmente objectiva. Fez também alusão a alguns Estados-Membros que conheço bem. Posso
assegurar-lhe que exijo exactamente o mesmo a esses países, e o senhor deputado terá ocasião de o comprovar
em breve.

Presidente. Pergunta nº 50, da deputada Ewa Hedkvist Petersen (H-0036/05)

Assunto: Proposta de directiva relativa à circulação obrigatória dos veículos automóveis com as luzes acesas
durante o dia

Existem, em toda a União Europeia, disposições muito diversas no que diz respeito à circulação dos veículos
automóveis com as luzes acesas durante o dia. Em alguns Estados Membros, como é o caso da Suécia, por
exemplo, circular com as luzes acesas durante o dia é obrigatório em qualquer tipo de via de circulação. A
experiência obtida nestes países ilustra os enormes benefícios em matéria de segurança resultantes destas
disposições. Há estudos que afirmam poder verificar se uma redução até 24% nos acidentes rodoviários
ocorridos durante o dia devido à circulação obrigatória dos veículos automóveis com as luzes acesas.

Chegou ao meu conhecimento que a Presidência do Conselho luxemburguesa deseja superintender a evolução
de uma Directiva relativa à circulação obrigatória dos veículos automóveis com as luzes acesas durante o
dia, tendo, por isso, solicitado à Comissão que apresente uma proposta nesse sentido. Essa proposta tem
estado a ser preparada. Porém, circularam rumores de que a Comissão preferiria adiar a apresentação de uma
tal proposta até à publicação do relatório intercalar sobre o Terceiro Programa de Segurança Rodoviária, em
Junho deste ano.
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Poderá a Comissão confirmar o facto de ter a referida proposta em curso de preparação e de tencionar
apresentá-la com a maior urgência, em vez de esperar pela conclusão de um outro dossier?

Esperar mais seis meses quando se sabe que a circulação dos veículos automóveis com as luzes acesas durante
o dia é uma determinação particularmente eficaz em salvar vidas, que ela tem custos baixos e que a Presidência
do Conselho quer ver realizados progressos neste domínio, eis o que não se afigura conforme com o princípio
da responsabilidade partilhada defendido pela própria abordagem da Comissão em matéria de segurança
rodoviária.

Barrot, Vice-presidente da Comissão. (FR) Agradeço que me tenha colocado uma pergunta sobre uma das mais
importantes questões que permitirá, espero, reforçar a segurança rodoviária na Europa.

A Comissão confirma que está a estudar a viabilidade de uma iniciativa que vise instituir a circulação com
as luzes acesas durante o dia para todos os veículos automóveis. Como salienta, esta medida consta de uma
série de códigos da estrada nacionais e, seja como for, foi objecto de recomendação noutros Estados-Membros.
Se o referido estudo for positivo, a Comissão tenciona apresentar essa proposta após a publicação da revisão
intercalar do programa europeu para a segurança rodoviária, que há pouco referi e que se espera para o
segundo semestre deste ano. Veremos como responder a esta sugestão.

Entretanto, a Comissão continuará as suas consultas com os meios interessados, em especial com a indústria
automóvel. É, por exemplo, necessário estudar a possibilidade de se introduzir, no caso dos veículos novos,
faróis especiais que sejam ligados automaticamente logo que o automóvel é posto em marcha. Estes novos
faróis consumirão menos energia do que os faróis de circulação, já que uma das objecções que nos são
apresentadas se prende com o dispêndio de energia que a sua utilização ao longo do dia pressupõe. Aquando
da actualização do programa europeu para a segurança rodoviária, tentaremos responder a esta questão,
tendo por base todas as lições e ensinamentos retirados da experiência acumulada.

Hedkvist Petersen (PSE). - (SV) Agradeço a sua resposta, que considero encorajadora. Temos de lançar
mão a todos os meios para promover a segurança rodoviária: todas as opções existentes e todas as que vão
sendo disponibilizadas nos diversos Estados-Membros. Preocupa-nos, naturalmente, ter de esperar por uma
avaliação e não podermos tomar iniciativas. Gostaria de perguntar ao Senhor Comissário se pensa que a
Comissão irá apresentar mais do que uma proposta de directiva na sequência da avaliação intercalar, pois
tal possibilidade já era mencionada no programa de segurança rodoviária de que dispomos actualmente.

Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) Senhora Deputada Hedkvist Petersen, não tenciono atrasar as
decisões. Penso que os documentos técnicos estarão disponíveis nos próximos meses e que, nessa altura, a
Comissão terá de assumir as suas responsabilidades e apresentar propostas. Gostaria de lhe agradecer,
antecipadamente, o seu apoio, visto que se trata de uma área em que, como sabe, alguns Estados-Membros
encontrarão sempre razões para rejeitar algumas medidas, mesmo sabendo que elas reduzirão o número de
mortes na Europa.

Mitchell (PPE-DE). – (EN) Ser-me-á permitido perguntar ao Senhor Comissário se poderá dar a conhecer
os resultados da investigação levada a cabo, com vista a demonstrar que o facto de os automóveis circularem
com as luzes acesas durante o dia reduz significativamente os acidentes de viação? Ser-me-á igualmente
permitido perguntar se não considera tratar-se de uma questão cuja resolução será mais eficaz ao nível dos
Estados-Membros? Se o Senhor Comissário está interessado na questão da segurança, há muitas áreas em
que a Comissão poderia envolver-se – por exemplo, verifico que em França os motoristas de táxi não são
obrigados a usar cintos de segurança, porém, assim que atravessam a fronteira para a Alemanha, essa
obrigatoriedade existe. Não será uma questão a deixar aos Estados-Membros?

Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) Existem já Estados-Membros onde a utilização das luzes de circulação
durante o dia é obrigatória: a República Checa, Dinamarca, Finlândia, Itália, Hungria e Suécia. França introduziu
uma recomendação nesse sentido, no Inverno de 2004/2005. Teremos a possibilidade de encetar conversações
com a indústria automóvel para que os novos veículos sejam equipados com instrumentos que liguem
automaticamente as luzes assim que o automóvel arranca. Depois veremos como introduzir a circulação
com luzes acesas durante o dia para todos os veículos a motor.

Como salientei na sequência da pergunta da senhora deputada Hedkvist Petersen, um estudo recente
demonstrou que a utilização das luzes durante o dia ajudará a reduzir o número de acidentes de forma
apreciável: entre 5 e 15%. Existe ainda o problema dos condutores de motociclos, mas penso que todos estes
problemas estão a ser resolvidos.
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É isto o que posso dizer sobre a situação, tal como se apresenta neste momento. Peço ao Parlamento um
pouco de paciência para que possamos preparar este pacote de medidas suplementares, com vista a uma
maior segurança rodoviária na Europa.

Presidente. Pergunta nº 51, da deputada Marta Vincenzi (H-0070/05)

Assunto: 2004/TREN/052

Nas previsões indicativas da Comissão sobre as acções da Comissão é feita referência à "Comunicação da
Comissão sobre os direitos dos utentes no sector dos transportes" 2004/TREN/052.

Que disponibilidade tem a Comissão para incluir na referida Comunicação e apoiar explicitamente o direito
à utilização segura das infra-estruturas rodoviárias para passageiros e mercadorias tornando obrigatória uma
manutenção atenta às necessidades dos utentes e uma elaboração qualitativamente melhor de projectos dos
acessos e da protecção dos perigos da rede de estradas nos países da União?

Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) Antes de mais, permitam-me que recue um pouco: a Comissão está
a disponibilizar-vos o estudo sobre a circulação com luzes acesas durante o dia. Não dispunha da informação,
mas o estudo está efectivamente à vossa disposição.

Responderei agora à pergunta da senhora deputada Vincenzi. Tal como estabelecido no seu Livro Branco, a
Comissão comprometeu-se, na sua Comunicação, de 16 de Fevereiro, sobre o reforço os direitos dos utentes
no sector dos transportes, a estudar, em 2005, a melhor forma de melhorar e garantir os direitos dos
passageiros nos diferentes modos de transportes. Esta Comunicação aborda a questão dos direitos dos
passageiros no sector rodoviário do ponto de vista dos serviços de transportes rodoviários internacionais
de passageiros.

No que se refere à segurança rodoviária, Senhor Presidente, e já falámos disso detidamente, o Livro Branco
de 2001 propunha uma redução do número de mortes para metade até 2010. Nos países da actual União,
a União a 25 Estados-Membros, 50 000 pessoas morreram em 2001; será preciso que não haja mais de
25 000 em 2010. O Parlamento Europeu e o Conselho adoptaram esta meta ambiciosa. Em 2003, a Comissão
adoptou um plano de acção que abrange o veículo, o comportamento do utente e as infra-estruturas
rodoviárias: três aspectos. Bom, este ano, publicaremos uma revisão dos esforços envidados para a consecução
da referida meta.

Como disse, e quero frisá-lo, teremos de apresentar novas propostas legislativas, um das quais incidirá, em
especial, nas auditorias e inspecções às infra-estruturas rodoviárias. No entanto, gostaria de acrescentar, para
informação do Parlamento, que o comportamento dos condutores terá igualmente de ser tido em consideração,
e teremos de ver o que poderemos fazer para conseguir proceder a alguma harmonização das regras em
vigor em toda a União também neste domínio.

Vincenzi (PSE). - (IT) Muito obrigada, Senhor Comissário. Pedir-lhe-ia, contudo, que fosse mais explícito
quanto à interpretação do Artigo 16º do Tratado CE, da leitura do qual me parece que se pode inferir que os
utentes têm direito à mobilidade e, consequentemente, a ver estabelecidas normas mínimas de segurança na
área dos serviços.

Pergunto-lhe, portanto, se podemos começar a classificar as auto-estradas ou, pelo menos, aquelas em que
se paga portagem, como serviço de interesse público. Assim se conseguiria, em parte, impedir que a legítima
exigência de segurança - de onde resultou a elaboração da Carta dos Direitos dos Passageiros para os
transportes aéreos e a sua adaptação futura aos ferroviários - torne esses transportes menos competitivos
em comparação com os transportes rodoviários. Creio que colocar em pé de igualdade esses modos de
transporte e aumentar a segurança de todos deve ser um objectivo explícito.

Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) O que temos de fazer é elaborar regras em matéria rodoviária que
sejam aplicadas ao longo das principais vias, mais à semelhança do que fizemos para os transportes aéreos
e ferroviários. Na medida do possível, exigiremos, de facto, que as mesmas regras se apliquem nas redes
transeuropeias. Como sabem, estamos, neste domínio, a lidar com problemas que se enquadram no terceiro
pacote das medidas no domínio da Justiça e dos Assuntos Internos. Trata-se de todo o problema das sanções;
de todo o problema dos controlos e dos delitos. Evidentemente, é preciso que todos estes aspectos sejam
harmonizados; será, sem dúvida, difícil de conseguir, mas é necessário. Seja como for, no que se refere às
redes transeuropeias, estamos absolutamente determinados em realizar esta melhoria. Tencionamos apresentar
uma proposta de directiva relativa a uma maior segurança nas redes transeuropeias de transportes antes do
final de 2005.
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Presidente. Pergunta nº 52, do deputado Richard Howitt (H-0074/05)

Assunto: Direitos dos passageiros com mobilidade reduzida nos transportes aéreos

Poderá a Comissão justificar o atraso na apresentação do regulamento relativo aos direitos dos passageiros
com mobilidade reduzida nos transportes aéreos, que deveria ter sido apresentado no primeiro trimestre de
2004? A Comissão compromete-se a defender uma versão final do documento que não contenha uma
cláusula de não participação para os transportes aéreos?

Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) Gostaria de agradecer ao senhor deputado Howitt a sua pergunta.
Obrigado, Senhor Deputado Howitt, porque me oferece a oportunidade de reiterar a importância que a
Comissão atribui ao facto de as pessoas com mobilidade reduzida poderem contar ser tratadas com justiça,
mediante a garantia de prestação da assistência adequada, para que possam viajar em toda a União Europeia
com confiança.

Três meses apenas depois de ter tomado posse como Vice-Presidente responsável pelos transportes na
Comissão, apresentei ao Colégio um regulamento que confere direitos reais e concretos às pessoas com
mobilidade reduzida que viajam de avião. Este instrumento procura assegurar a estas pessoas um tratamento
justo, evitando que as companhias de aviação ou os operadores turísticos se recusem a transportá-las
invocando a sua mobilidade reduzida, excepto se existirem razões de segurança justificadas. A proposta de
regulamento obriga, pois, as administrações dos aeroportos a providenciarem a assistência necessária nos
aeroportos, de forma gratuita, e as transportadoras aéreas a tornarem disponível a ajuda necessária a bordo
das aeronaves, também de forma gratuita. O regulamento aplicar-se-á aos casos de chegada, partida ou
trânsito em aeroportos localizados nos Estados-Membros.

Escusado será dizer, Senhor Deputado Howitt, que conto muito com o apoio do Parlamento e que estou
convicto de que, juntamente com o Conselho, tratarão este dossiê de forma diligente, para que possa ser
aprovado rapidamente. Os contactos que mantive com organizações de pessoas portadoras de deficiência
permitiram-me acalentar a esperança que este regulamento, que é o ponto de partida de uma política de não
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, suscita. Posso dizer-vos que continuarei a tratar
desta questão como matéria de preocupação essencial, uma vez que estou convicto de que a garantia da
acessibilidade e da mobilidade para todos é um ideal europeu.

Era esta a resposta que queria dar-lhe, Senhor Deputado Howitt. Tem toda a razão, houve, sem dúvida, alguns
atrasos, mas hoje estamos a trabalhar com afinco, e é preciso avançar de forma resoluta.

Howitt (PSE). – (EN) Senhor Comissário, pode contar com o meu apoio e, espero, com o do Parlamento.
Criticamos a Comissão quando é necessário, mas V. Exa. apresentou um regulamento excelente, e espero
que seja aprovado com celeridade. Espero que fique satisfeito por saber que um dos operadores de baixos
custos, a Easyjet, que serve o aeroporto de Luton no meu círculo eleitoral, afirmou que não será necessário
subir as tarifas como consequência desta proposta de regulamento. Este comentário dissipa algumas das
histórias de horror relativamente a este regulamento.

Poderá o Senhor Comissário responder a uma questão que me foi colocada: se esta medida é correcta no que
se refere ao transporte aéreo, não deveria também aplicar-se aos demais modos de transporte?

Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) Na sua Comunicação, a Comissão comprometeu-se, de acordo com
o Livro Branco, a estudar, durante o ano de 2005, a necessidade de a legislação alargar as regras sobre a
protecção dos passageiros com mobilidade reduzida a outros modos de transporte, em especial, à navegação
marítima e ao transporte rodoviário internacional de passageiros.

Posto isto, Senhor Deputado Howitt, compreendeu claramente, no que se refere ao transporte ferroviário,
que o terceiro pacote ferroviário contém um proposta legislativa que introduz regras de assistência mínima
a pessoas com mobilidade reduzida. Estou ciente de que este terceiro pacote ferroviário é muito caro ao
Parlamento e que este não quer que as diversas medidas do pacote possam ser dissociadas. Considero-o
muito importante, e a medida relativa às pessoas com mobilidade reduzida será acrescentada às que entraram
em vigor em 17 de Fevereiro de 2005, ou seja, na quinta-feira passada, relativamente à recusa de embarque,
cancelamento ou atrasos de voos. Tudo isto mostrou aos cidadãos da Europa que a União, o seu Parlamento,
o seu Conselho e a sua Comissão também existem para tornar a vida quotidiana mais fácil e assegurar a
máxima segurança a todos. Em qualquer dos casos, agradeço o facto de o senhor deputado ter salientado a
importância que deverá ser atribuída às pessoas com mobilidade reduzida.

Presidente. Às perguntas nºs 53 e 54 serão dadas respostas por escrito.
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Pergunta dirigidas ao Comissário Fischer Boel

Presidente. Pergunta nº 55, da deputada Mairead McGuinness (H-0576/04)

Assunto: Regiões Menos Favorecidas

As Regiões Menos Favorecidas (RMF) representam um mecanismo importante, uma vez que recebem
financiamentos a esse título. No caso da Irlanda, 230 milhões de euros são pagos a 100.000 agricultores ao
abrigo do referido regime.

Futuramente, os handicaps nacionais, por oposição a critérios socioeconómicos, serão utilizados para definir
as Regiões Menos Favorecidas. Poderá a Comissão garantir que o mesmo nível de pagamentos continuará a
ser atribuído aos agricultores que actualmente beneficiam dos pagamentos destinados às Regiões Menos
Favorecidas?

Fischer Boel, Membro da Comissão. (EN) Uma das principais questões quanto à proposta de regulamento
do Conselho que estabelece disposições gerais para o apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo de
Desenvolvimento Rural da UE é a revisão das Regiões Menos Favorecidas intermédias.

A Comissão propôs uma revisão da classificação existente, com base, em grande medida, em critérios
sócio-económicos, que mudam ao longo do tempo. Ao que parece, décadas depois da sua designação,
algumas destas zonas deixariam de ser classificadas como Regiões Menos Favorecidas devido à evolução da
suas características sócio-económicas. Essa foi a fundamentação das observações críticas feitas pelo Tribunal
de Contas no seu relatório especial sobre as Regiões Menos Favorecidas (RMF) e pelo Parlamento Europeu.

Os nossos próprios estudos de avaliação confirmaram também essas observações. A Comissão não pode
ignorar estas observações, e é isso que explica a sua proposta. A partir do novo período, as RMF deverão ser
abordadas com base em critérios naturais objectivos, que não mudem ao longo do tempo, e que correspondem,
por isso, a um handicap permanente, tais como uma baixa produtividade do solo, ou as más condições
atmosféricas.

Como resultado da aplicação dos novos critérios, há as regiões que poderão deixar de ser elegíveis para o
estatuto de RMF e os agricultores localizados nestas regiões deixarão de ser elegíveis para o pagamento
correspondente a RMF intermédia. O nível de compensação é uma questão distinta da delimitação de uma
Região Menos Favorecida. O apoio é concedido por hectare e deverá compensar os agricultores pelos custos
adicionais incorridos e pelo rendimento perdido devido ao handicap que as regiões em causa apresentam em
termos de produção agrícola.

Na sua proposta para o próximo período de programação, a Comissão introduzirá uma distinção entre
regiões de montanha e regiões menos favorecidas, no que se refere à compensação máxima concedida. Uma
vez que as regiões de montanha são afectadas pelo handicaps mais significativo, a Comissão propõe estabelecer
um montante máximo de 250 euros por hectare, enquanto o montante máximo para as outras categorias
será fixado em 150 euros por hectare.

McGuinness (PPE-DE). – (EN) Obrigado, Senhora Comissária, pela sua resposta muito directa e clara.
Provavelmente não haverá vencedores, mas seguramente não haverá vencidos.

Poderá dar-nos uma ideia de quando as pessoas ficarão a saber se a sua região receberá menos, ou mais,
fundos ao abrigo desta reclassificação?

Fischer Boel, Comissão. (EN) Estamos actualmente a estudar as condições para as novas Regiões Menos
Favorecidas. Concluiremos esse trabalho muito em breve – durante a primeira metade de Março. Tem razão,
não haverá vencidos, mas estou bastante confiante de que haverá também vencedores.

Aylward (UEN). – (EN) Como pode a Senhora Comissária justificar a apresentação destas propostas de
alterações, numa altura em que se procedeu a uma importante revisão da política agrícola comum? No meu
país, a Irlanda, onde acabámos de introduzir a dissociação total a partir de 1 de Janeiro de 2005, os agricultores
irlandeses sentem que enfrentam um futuro muito incerto, em matéria de rendimentos. Para além disso,
poderá a Senhora Comissária, ponderar a hipótese de adiar as decisões, até que as pessoas tenham tido a
oportunidade de voltar a assentar os pés no chão, neste novo sistema?

Fischer Boel, membro da Comissão. (EN) Esta problemática insere-se nas discussões em curso, no Conselho
e no Parlamento, sobre o novo regulamento relativo à política de desenvolvimento rural. Subtrair daí a
discussão sobre as Regiões Menos Favorecidas, deixando-as para uma outra decisão, estará, a meu ver, fora
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de questão. No entanto, terá todas as oportunidades para tecer as suas observações, aqui no Parlamento,
durante os debates relativos à nova legislação relativa à política de desenvolvimento rural.

Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, regozijo-me com a resposta sincera que a Comissária deu
à pergunta da senhora deputada McGuiness. Todavia, Senhora Comissária, a continuidade do desenvolvimento
regional, incluindo o desenvolvimento das zonas de montanha e das regiões menos favorecidas, é também
do seu interesse, porque permite a estas regiões partilhar a prosperidade geral e o desenvolvimento social
da União Europeia, razão pela qual não deverá suprimir-se abruptamente a concessão destes pagamentos
compensatórios nos casos em que esteja previsto o seu fim.

Fischer Boel, Membro da Comissão. (EN) Uma das razões por que esta discussão está agora em cima da mesa
prende-se com o facto de o Tribunal de Contas ter salientado as dificuldades da manutenção da actual situação.
A realidade mudou ao longo das últimas décadas, e estas regiões que eram menos favorecidas há 20 ou 25
anos deixaram de preencher os mesmos critérios. Essa a razão por que é preciso mudar.

Presidente. Pergunta nº 56, do deputado Michl Ebner (H-0013/05)

Assunto: Definição de zonas de montanha e de florestas de montanha

O Regulamento (CE) 1257/99 , relativo ao apoio do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola
(FEOGA) ao desenvolvimento rural, estabelece, no seu artigo 18°, uma definição de zonas de montanha.

No entanto, esta definição não é suficientemente abrangente, pelo que já desde há vários anos se tem vindo
a debater a necessidade de redefinir este conceito.

Em Setembro de 2002, tomei conhecimento de que a reformulação do conceito estava em suspenso, mas
desde essa data ainda nada se alterou.

Poderá a Comissão informar para quando prevê a reformulação e a publicação das definições revistas de
zonas de montanha?

Fischer Boel, Membro da Comissão. (EN) A definição de região de montanha baseia-se exclusivamente em
handicaps naturais, tais como a altitude, os declives das encostas, ou uma combinação de ambos. Ao contrário
da definição das Regiões Menos Favorecidas, a definição das regiões de montanha não foi contestada no
recente relatório especial do Tribunal de Contas Europeu relativo ao apoio às Regiões Menos Favorecidas,
que mencionei na minha resposta anterior.

As avaliações dos programas de desenvolvimento rural mostram a relevância do apoio às Regiões Menos
Favorecidas para a manutenção das populações que se dedicam à agricultura de montanha e para o
ordenamento territorial das regiões de montanha, incluindo a protecção da natureza e do ambiente. Nestas
circunstâncias, a Comissão não propôs alterar os critérios de classificação para esta secção das Regiões menos
Favorecidas.

Na sua proposta de regulamento do Conselho sobre o apoio ao desenvolvimento rural para o próximo
período de programação, a Comissão introduz uma distinção entre as regiões de montanha e as outras regiões
menos favorecidas no que se refere ao montante máximo da compensação. Uma vez que as zonas de montanha
são afectadas pelos handicaps mais significativos, propõe-se aumentar o montante máximo para essas regiões
de 200 euros para 250 euros por hectare.

Ebner (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, Senhora Comissária, agradeço-lhe a sua clara resposta e por nos
informar que a Comissão vai introduzir esta distinção no próximo período de programação. Gostaria também
de saber se não faria sentido – e se é possível não examinar esta opção – introduzir parâmetros para as zonas
de montanha que as definissem como zonas acima de uma determinada altitude e com um certo declive, ou
seja, para estabelecer critérios objectivos que evitassem a sobreposição e a existência de outros apoios.

Fischer Boel, Membro da Comissão. (EN) Compreendo o seu forte interesse por esta área específica, devido
à sua grande importância para a fixação da população nas zonas rurais.

Ouvi a sua proposta. Por enquanto, não consta da recomendação e penso que seria difícil inclui-la. Segundo
percebo, guiar-se-ia pela inclinação das encostas das montanhas. Penso que regulamentar desta forma seria
extremamente difícil e suscitaria problemas ao Tribunal de Contas, pois a definição destas regiões de montanha
ficaria aberta à interpretação.
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Presidente. Pergunta nº 57, do deputado Liam Aylward (H-0026/05)

Assunto: Refinarias de açúcar irlandesas

A Comissão está possivelmente ao corrente do facto de que, em 12 de Janeiro de 2005, ter sido anunciado
o encerramento de uma das duas refinarias de açúcar ainda existentes na Irlanda. É altamente provável que
isto seja consequência das perspectivas negativas constantes das previsões que circulam acerca do futuro da
indústria do açúcar.

Admite a Comissão que tal encerramento terá um efeito considerável na economia local da zona de influência
em causa e está disposta a declarar expressamente que não permitirá, em nenhuma circunstância, a
transferência de quotas nacionais de açúcar sob o novo regime, o que iria causar efectivamente a destruição
total da indústria do açúcar num Estado-Membro, no caso em apreço, a Irlanda?

Fischer Boel, Membro da Comissão. (EN) A organização comum dos mercados no sector do açúcar fixa
quotas de produção de açúcar por região da Comunidade. As autoridades dos Estados-Membros atribuem
estas quotas aos seus produtores de açúcar. Cabe a cada um destes decidir e organizar a respectiva produção,
entre uma ou mais refinarias, de acordo com os seus próprios critérios.

O facto de uma empresa encerrar uma das suas refinarias e concentrar a sua produção apenas numa refinaria
– como é o caso na Irlanda – não altera a sua quota ou diminui a sua produção total. Os agricultores irlandeses
poderão, por isso, continuar a produzir as mesmas quantidades de açúcar de beterraba que produziam antes
do referido encerramento.

A concentração e racionalização da produção é uma característica comum da reestruturação industrial e,
no caso do açúcar, reflecte a tendência verificada nos últimos dez anos, ao longo dos quais o número de
refinarias diminuiu praticamente para metade na EU a 15.

A transferência de quotas entre Estados-Membros foi apresentada na Comunicação da Comissão, de Julho
de 2004, sobre a reforma do açúcar, com vista a aumentar a competitividade do sector do açúcar europeu.
Permitiria que as empresas mais competitivas comprassem as quotas das que decidissem encerrar após a
reforma e proceder, deste modo, a um ajustamento pelo preço mais baixo do mercado.

Os produtores ineficientes poderiam vender as quotas e, desse modo, arrecadar algum do valor das quotas.
Se ninguém estiver interessado em comprar as quotas no mesmo Estado-Membro, ou noutros
Estados-Membros, a empresa pode candidatar-se à ajuda de conversão, que deverá ajudá-la a cobrir os custos
de reposição das boas condições ambientais no local da refinaria e de recolocação da sua mão-de-obra.

As discussões no Conselho e no Parlamento mostram as grandes preocupações, da parte de uma série de
Estados-Membros e de partes interessadas, no que se refere à possibilidade de uma transferência de quotas
transnacional. A este respeito, a Comissão deve salientar que a competitividade da indústria europeia do
açúcar deverá aumentar, a fim de assegurar uma base sustentável, a longo prazo, para a produção de açúcar
na União Europeia. A transferência de quotas entre Estados-Membros é uma forma de o assegurar. Não
deverão ser postas de parte soluções alternativas e complementares, e estão também a ser analisadas.

Aylward (UEN). – (EN) Obrigada pela sua resposta, Senhora Comissária. Infelizmente, desde a nossa última
troca de impressões, os piores receios concretizaram-se, com o encerramento de uma das duas refinarias de
açúcar na Irlanda e a perda dos postos de trabalho que aquela refinaria garantia.

Será que posso pedir-lhe uma garantia, pelo menos uma garantia de que, quando a sua proposta finalmente
nos for apresentada, não permita a venda transfronteiriça de quotas? Nunca foi permitida antes, e implicaria
seguramente o fim da indústria irlandesa de açúcar.

Em segundo lugar, ao formular estas propostas, será que estudou igualmente a utilização de indústrias ou
energias alternativas, em especial no que se refere à utilização do açúcar de beterraba em
biocombustíveis/bioenergia? Caso contrário, poderá comprometer-se a fazê-lo?

Fischer Boel, Membro da Comissão. (EN) Quanto à questão da transferência de quotas, estamos a debater,
nesta fase, uma nova reforma do sector do açúcar. Por conseguinte, é muito prematuro iniciar esta discussão
no Parlamento. Disporemos de muitas oportunidades, mais tarde, para debater em pormenor os diferentes
instrumentos da proposta relativa ao sector do açúcar. Obviamente que não me é possível dar a garantia que
hoje pretende.
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Quanto à sua outra pergunta, relativa ao bio-etanol, decidi ontem formar um grupo de base para debater a
possibilidade da produção nos campos europeus de culturas destinadas à produção de energias renováveis.
Trata-se de uma área interessante, e é preciso aprofundar a essência desta questão, a fim de estudar as
possibilidades que existem para essas culturas.

Agradeço o seu conselho nesta importante área.

Westlund (PSE). - (SV) As ajudas agrícolas da UE causam grande prejuízo aos países mais pobres do mundo.
O açúcar é, também, um dos principais produtos de exportação de muitos desses países pobres. Por isso, a
reforma do açúcar recentemente aplicada de que falamos agora é da maior importância, embora eu pense
que devia ter ido mais longe.

Na verdade, penso que é bastante embaraçoso que a UE, cujo lema é a livre concorrência, chegue a tais
extremos para favorecer a sua própria agricultura. Gostaria, portanto, de perguntar à Comissão que outras
medidas pretende tomar para reduzir as ajudas agrícolas da UE, de modo a que seja possível os países pobres
do mundo fazerem alguma coisa quanto à sua tão difícil situação actual.

Fischer Boel, Membro da Comissão. (EN) Obrigada pela sua pergunta. A razão por que falamos hoje do açúcar
prende-se com o facto de termos vindo a fazer progressos e a levar a cabo reformas em muitos sectores
distintos da agricultura, tendo, no entanto, o sector do açúcar permanecido intocado, pelo menos, nos
últimos 40 anos. Por conseguinte, é preciso reformar este sector.

É preciso fazê-lo também porque estamos agora a conceder acesso ao mercado da UE aos 49 países mais
pobres do mundo, ao abrigo do Acordo “Tudo Menos Armas”. Entre 2006 e 2009, estes países terão
progressivamente acesso ao mercado europeu a preços mais elevados do que os praticados no mercado
mundial. Dessa forma, disporão de uma oportunidade especial para fugir à pobreza. Este é também um
elemento da nossa proposta sobre o sector do açúcar.

McGuinness (PPE-DE). – (EN) Em geral, o sofrimento dos pobres no Terceiro Mundo nem sempre é
erradicado pelo comércio-livre – por vezes é o contrário.

Por exemplo, o Brasil manifesta enormes preocupações relativamente às propostas em causa, já que os pobres
e os sem-terra deste país serão prejudicados, caso a produção de açúcar se expanda de forma maciça, como
se prevê. Gostaria de conhecer a opinião da Comissão a este respeito.

Em segundo lugar, se se quiser conseguir uma maior eficácia através da liberalização da circulação das quotas
da beterraba, quais serão as suas intenções relativamente às quotas leiteiras?

Fischer Boel, Membro da Comissão. (EN) Estamos agora a afastar-nos da pergunta original sobre a produção
de açúcar na Irlanda, no entanto gostaria de lhe dar...

(O Presidente retira a palavra à a oradora)

Presidente. Senhora Comissária, permita-me que a interrompa. Esta pergunta complementar não aborda
o mesmo tema.

Crowley (UEN). – (EN) Apenas uma referência à resposta da Senhora Comissária à pergunta original do
senhor deputado Aylward, no que se refere à transferência das quotas de açúcar. A razão que nos leva a
debater hoje esta questão é o facto de fazer parte da proposta da Comissão, e não por se tratar de algo que
os Estados-Membros anseiem. A dificuldade e o perigo prendem-se com o seguinte: uma vez que se transfira
o direito e a titularidade de uma quota, então toda a produção estagna e a produção do açúcar fica à mercê
das grandes multinacionais, em vez de beneficiar empresas nacionais como acontece actualmente. Estas
asseguram um crescimento sólido da produção, que permite a concorrência e garante a diversidade do
abastecimento e da futura produção.

Fischer Boel, Membro da Comissão. (EN) Não entrarei numa discussão profundamente técnica sobre a
proposta relativa ao sector do açúcar. Direi apenas que estou plenamente ciente das divergências de opinião
a este respeito. Posso assegurar que estou presentemente a ouvir todas as partes interessadas.

As opiniões dividem-se quanto ao âmbito e à celeridade com que avançamos na proposta relativa ao sector
do açúcar. No entanto, apraz-me referir que todos os membros do Conselho e os deputados do Parlamento
Europeu têm consciência de que algo tem de ser feito no sector do açúcar. Se ficarmos de braços cruzados
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sem actuar, perderemos a oportunidade de dispor de uma produção europeia de açúcar competitiva no
futuro, e é isso que temos de fazer.

Presidente. Pergunta nº 58, da deputada Åsa Westlund (H-0035/05)

Assunto: Medidas para apoiar a silvicultura na regiões afectadas pela tempestade

Calcula-se que a forte tempestade que recentemente afectou o Norte da Europa tenha provocado estragos
num valor ligeiramente superior a 8.000 milhões de euros em florestas na Suécia. Estão em risco postos de
trabalho na indústria da madeira, na indústria florestal e agrícola, bem como o próprio futuro do sector da
silvicultura.

A floresta tem uma importância determinante na estratégia da UE para a diversidade biológica, o Programa
Natura 2000 e as acções da UE que visam promover as energias renováveis e reduzir o efeito de estufa.
Actualmente, estão a ser envidados esforços para adoptar uma política florestal comum na União.

Exorta-se a Comissão a conceder facilidades à indústria florestal neste momento difícil e a zelar por que
nenhuma burocracia inútil obste à recuperação, na medida do possível, das superfícies florestais destruídas.

Perante estes factos e tendo em conta a enorme importância económica, social e ecológica da silvicultura,
pode a Comissão indicar as medidas que irá tomar para apoiar a silvicultura nas regiões afectadas pela
tempestade na Suécia?

Fischer Boel, Comissão. (DA) Em primeiro lugar, gostaria de referir que concordo plenamente com a Senhora
Deputada quanto ao papel crucial da exploração florestal em termos socio-económicos e ambientais na UE,
especialmente nos distritos rurais. A Comissão acaba de concluir uma análise das medidas tomadas no âmbito
da estratégia florestal da União Europeia desenvolvida nos últimos cinco anos e iremos brevemente apresentar
os resultados desta análise ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

A investigação foi realizada em estreita colaboração com as partes interessadas relevantes e com os
Estados-Membros, tendo sido realizadas, entre outros, consultas através de um fórum na Internet. Do meu
ponto de vista, a Resolução do Conselho sobre a Estratégia Florestal da União Europeia constitui uma base
adequada para as medidas e iniciativas desenvolvidas na UE no âmbito da exploração florestal.

Relativamente à destruição causada pelo último temporal, que também causou prejuízos avultados nos
países do Norte da Europa, gostaria, aqui nesta Assembleia, de manifestar a minha sincera solidariedade para
com as vítimas desta catástrofe. Estamos dispostos a analisar, o mais rapidamente possível, o que é possível
fazer para reparar as consequências. Existem várias formas possíveis de auxílio no quadro da legislação
comunitária.

Mediante pedido de um país atingido por uma catástrofe, o programa de acção comunitário para a coordenação
da intervenção da protecção civil em caso de emergência poderá constituir a base tanto para a facilitação
como para a coordenação da ajuda a outros Estados-Membros. No dia 1 de Fevereiro, as autoridades suecas
solicitaram ajuda a outros Estados-Membros, nomeadamente geradores eléctricos para utilização nas zonas
do país mais duramente atingidas. Efectivamente, foi possível satisfazer o pedido dentro de um prazo inferior
a dois dias, tendo tanto a Alemanha como a República Checa, de facto, enviado 170 geradores para a Suécia.

Poderá igualmente ser concedida ajuda a partir do Fundo de Solidariedade da União Europeia que contribui
para as primeiras acções de emergência. Poderá ser concedida ajuda através dos fundos estruturais, ao abrigo
dos programas actualmente em curso e, em caso de prejuízos ao nível do potencial produtivo da agricultura
e da exploração florestal, poderá ainda ser concedida ajuda para o re-estabelecimento e implementação de
medidas preventivas no quadro das possibilidades oferecidas pela política relativa aos distritos rurais.

Posso informar, a esse respeito, que o meu departamento já está em contacto com as autoridades suecas e é
bastante permeável à possibilidade de analisar se as propostas apresentadas pelas autoridades suecas são
susceptíveis de ser implementadas na prática. Se as autoridades suecas quiserem pedir ajuda ao Fundo de
Solidariedade, recomendo que se dirijam ao meu colega, Senhor Comissário Hübner, titular da pasta desta
área específica.

Westlund (PSE). - (SV) Agradeço a sua resposta, tão pormenorizada. Como afirmou, aconteceu muita coisa
desde que apresentei essa pergunta, e queria apenas expressar à Comissão a minha gratidão por mostrar
tanta compreensão e por ter sido tão favorável em relação tanto à Suécia como aos países bálticos, que foram
severamente atingidos, tal como se explicou. Muito obrigada por ter decidido tomar as mediadas que referiu.
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Martin, David (PSE). – (EN) Aguardo com expectativa o relatório a que a Senhora Comissária se referiu
sobre o desenvolvimento da nossa silvicultura. Entretanto, poderá a Senhora Comissária garantir-nos que
os pagamentos por exploração, que virão a ser uma realidade como resultado da dissociação e que, sabemos,
comportarão um elemento ambiental, implicarão igualmente uma forte vertente de reflorestação? Poderá
assegurar que estes pagamentos sejam utilizados para encorajar os agricultores a prosseguir a plantação de
árvores – uma variedade de árvores, não apenas de uma espécie? Isto não resolve o problema da silvicultura,
mas aumentaria o número de árvores em toda a União Europeia e traria os benefícios ambientais a que a
Senhora Comissária se refere.

Fischer Boel, Membro da Comissão. (EN) Concordo plenamente que é de extrema importância assegurar que
o número de hectares de área florestada aumente. No âmbito da política de desenvolvimento rural, estão
actualmente em discussão diferentes possibilidades em matéria de defesa e apoio à possibilidade de se
plantarem novas florestas.

Dever-se-á dizer que cabe, em última instância, aos Estados-Membros decidir se querem fazer uso dos
diferentes instrumentos e das possibilidades de co-financiamento no âmbito da política de desenvolvimento
rural.

Presidente. Estando esgotado o tempo atribuído ao Período de Perguntas à Comissão, às perguntas nºs 59
a 103 serão dadas respostas por escrito(1).

(A sessão, suspensa às 19H10, é reiniciada às 21H00)

PRESIDÊNCIA: ONESTA
Vice-presidente

16. Carta de condução (continuação)

Presidente. – Segue-se na ordem do dia a continuação do debate sobre as cartas de condução.

Titley (PSE). - (EN) Senhor Presidente, é com satisfação que acolho as propostas relativas a cartas de condução,
pois representam um enorme progresso na luta contra a fraude, para a segurança rodoviária e, sobretudo,
para conferir maior segurança jurídica à livre circulação dos cidadãos. Em especial, apraz-me que tenham
sido apresentadas propostas relativas a normas mais rigorosas para os examinadores. Não me satisfaziam
as propostas originais da Comissão, pois pareciam-me demasiado burocráticas e complexas. Teriam
prejudicado desnecessariamente determinados grupos como o dos condutores de caravanas, pelo que felicito
o relator, que apresentou uma proposta mais simples e prática.

Contudo, temos ainda de estudar mais cuidadosamente a questão dos motociclos, categoria em que as práticas
nacionais são muito diversas, provocando problemas de índole vária nos Estados-Membros. No Reino Unido,
o nosso problema não são tanto os jovens motociclistas mas os homens de meia idade - como eu - que, a
meio da vida, se encontram numa crise existencial, compram um motociclo potentíssimo e, depois, matam-se
ao volante da máquina. Não temos problemas de maior com os jovens motociclistas devido aos requisitos
que impomos para os exames e, em particular, para os exames de condução de ciclomotores.

Outros países deparam-se com outros problemas no que respeita a motociclos e ciclomotores, pelo que
entendo que a proposta apresentada pela Comissão e o Parlamento no sentido de uma solução "tamanho
único" não vai servir. Assim, juntamente com alguns colegas do Grupo PSE, propus alterações que permitem
uma abordagem de duas vertentes que respeitará os princípios do acesso gradual.

Uma das vertentes incluirá um exame prático para os ciclomotores e mais duas fases posteriores de acesso
gradual. Na outra vertente não será exigido exame prático para os ciclomotores, mas haverá três fases de
acesso gradual para os motociclos mais potentes. Em ambos os casos, no que respeita às decisões sobre o
acesso directo a veículos mais potentes, ficaria ao critério dos Estados-Membros a decisão de adoptar uma
idade mínima, entre os 21 e os 27 anos. Espero que, durante a votação, consigamos resolver este problema
dos motociclos.

(1) For questions not taken see 'Question Time ' Annex
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Dionisi (PPE-DE). - (IT) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, felicito o
relator, senhor deputado Grosch, pelo seu relatório. A directiva relativa à carta de condução é bastante
complexa e intrincada. Sobretudo, parece-me ser um grande passo em frente em termos de liberdade de
circulação, de redução das possibilidades de fraude e de melhoria da segurança rodoviária. Todos os anos
morrem, nas estradas da Europa, mais de 40 000 pessoas, o que constitui uma estatística preocupante que
exige atenção, profunda e urgente.

Uma das categorias de vítimas mais vulneráveis é a dos motociclistas. A Itália conta com um terço de todos
os veículos de duas rodas da Europa, 60% dos quais são "scooters". Por isso segui com preocupação o debate
sobre limites de idade mas, felizmente, foi decidido aceitar alguma flexibilidade. Em Itália, por exemplo, os
jovens podem conduzir ciclomotores a partir dos 14 anos de idade, e diversos estudos demonstraram que
não se incluem na faixa etária de maior risco. No nosso país, em especial nas grandes cidades, as "scooters"
e os ciclomotores são meios de transporte extremamente populares e uma alternativa válida aos automóveis.
A melhor forma de aumentar a segurança rodoviária não será retirá-los de circulação, mas antes ensinar as
pessoas a conduzir com segurança, introduzindo aulas de formação e preparação nas escolas.

Em termos gerais, a abordagem gradual é válida, mas o relatório estabelece uma regulamentação excessiva
que não melhora a proposta da Comissão e não ajuda a atingir a meta da harmonização. Que sentido faz
conceder a carta de condução de motociclos aos 24 anos quando se permite obter carta de condução de
automóveis aos 17?

Por último, criar testes de acesso para todas as categorias não permite que os utentes, e muito menos as
autoridades, giram e controlem o sistema, e não há qualquer garantia de que a segurança melhorará. Há que
estudar em profundidade o assunto, sem penalizar mais os motociclistas do que os condutores de outras
categorias, apenas para aliviar as nossas consciências. Apelo a todos os colegas para que reflictam
cuidadosamente sobre estes dois pontos, de forma a tornar as normas de segurança mais apertadas e a atingir
a meta da harmonização introduzindo regras sensatas, exequíveis e fáceis de aplicar.

Leichtfried (PSE). – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, gostaria de me centrar em dois pontos do
presente relatório que considero particularmente dignos de menção. Em primeiro lugar, congratulo-me pelo
facto de a Comissão dos Transportes e do Turismo se ter afastado da proposta da Comissão, preconizando
que os exames médicos obrigatórios a partir de uma certa idade não deviam ser impostos pela Directiva,
porque considero que uma disposição desse tipo contribuiria para uma discriminação injustificada.

Não existem quaisquer estatísticas que sugiram que as incapacidades físicas e psíquicas relacionadas com a
idade constituem uma causa desproporcionadamente frequente de acidentes. Além disso, não devemos
esquecer que todos nós em toda a Europa estamos actualmente confrontados com encerramentos, em
particular nas zonas rurais, de mercearias, bancos, estações de correio, etc. Nestas zonas vivem muitos idosos,
e seria, sem dúvida, injusto retirar-lhes as cartas de condução, levando-os a correr o risco de não poderem
satisfazer muitas das suas necessidades básicas.

O segundo ponto que desejo abordar é a questão do prazo de dez anos. Comecei por ser céptico em relação
a este ponto, mas apercebi-me de que, para estabelecermos uma regra comum, temos de admitir que há
países nos quais a carta de condução não só serve como um certificado de autorização, como também é um
documento de identidade. Permitam-me que vá mais longe e sugira que, se este limite de dez anos vier a ser
aplicado, como penso que acontecerá, seria conveniente assegurar a validade desta carta de condução como
meio de identificação em todo o lado. As vantagens que comporta compensariam as desvantagens que o
limite de tempo impõe em certos países.

Wortmann-Kool (PPE-DE). – (NL) Senhor Presidente, antes de mais, gostaria de agradecer ao relator pelo
seu importante trabalho, já que os debates de hoje mostraram mais uma vez que não foi fácil. Gostaria de
me debruçar sobre alguns pontos fundamentais. Em primeiro lugar, temos de encarar com toda a seriedade
o combate à fraude na Europa, e, assim abrir caminho para esse combate, mas isso é impossível, se existirem
110 cartas de condução diferentes na Europa. Considero, assim, essencial que as cartas de condução sejam
renovadas de dez em dez anos e que adoptemos um modelo único de carta de condução à prova de fraude,
em formato de cartão de crédito, dentro de mais dez anos. Não é algo que possamos deixar para a
subsidiariedade. Este Parlamento não estaria a levar-se a sério se tomássemos uma decisão e, posteriormente,
fossem necessários 80 anos para a introduzir.

Em segundo lugar, a proposta da Comissão era demasiado restritiva para com os proprietários de caravanas,
reboques de transporte de embarcações e reboques de transporte de cavalos, os quais, de acordo com a
proposta, teriam de obter uma carta de condução adicional de categoria E para juntar à carta de condução
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normal de modelo B. Regozijo-me por haver uma maioria que apoia a minha proposta, para que a situação
actual possa ser mantida. Uma vez que não há provas que indiciem que daí resulta falta de segurança, não
devemos estabelecer normas desnecessariamente complicadas.

Em terceiro lugar, no que respeita a licenças de condução para veículos pesados de transporte de mercadorias,
se seguíssemos o resultado da Comissão dos Transportes e do Turismo, o acesso gradual aos veículos pesados
de mercadorias aplicar-se-ia até aos de 24 anos de idade. Isso é ir demasiado longe. Qualquer pessoa de 18
anos pode conduzir um grande Landrover mas é necessário ter 24 anos para poder conduzir de imediato
um veículo pesado de mercadorias. É realmente muito absurdo e muito injusto.

É por estas razões que, com o apoio do senhor deputado Bradbourn, apresentei uma alteração em conjunto
com o Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus que permite,
à semelhança do que actualmente acontece, a condução de um veículo pesado de mercadorias logo que
cumpridos os 21 anos de idade. Gostaria de exortar a Assembleia a apoiar esta alteração, que constitui uma
revisão muito importante. Os dez anos são cruciais para estabelecer uma carta de condução uniforme na
Europa e combater a verdadeira fraude. Muito obrigada.

Vincenzi (PSE). - (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a promoção da segurança
rodoviária, em particular para os motociclos, é uma questão que levo muito a peito.

Assim, julgo que seria útil harmonizar quatro princípios gerais, que já estão incluídos na directiva. Refiro-me
ao princípio do acesso gradual e ao papel fundamental da formação; à necessidade de não discriminar entre
condutores de automóveis e motociclistas quando se emitem as cartas de condução; à consciencialização
de que a velocidade e a relação potência/peso devem ser consideradas principais causas de acidentes; e ao
facto de a situação ser, na Europa, bastante diversificada. Esta diversidade, porém, deveria justificar uma forte
exigência de maior segurança e de maior sentido da responsabilidade na estrada, mas não que uma cultura
das quatro rodas prevaleça sobre uma cultura das duas rodas.

Neste contexto, outros colegas do Partido Socialista no Parlamento Europeu e eu própria decidimos apresentar
algumas alterações. Por um lado, pretendem limitar a velocidade dos motociclos que podem ser conduzidos
aos 18 anos e reconhecer as diferenças entre os diversos países quanto aos tipos de veículos que circulam
nas suas estradas. Por outro, reafirmam o princípio do acesso gradual, premiando a experiência de condução
e impondo exames práticos quando as pessoas passam dos ciclomotores para motociclos mais rápidos,
tendo em conta que, quando passam de uma categoria para outra, já adquiriram competências para conduzir
no tráfego urbano e têm um comportamento correcto relativamente aos demais utentes da estrada.

Se conseguirmos harmonizar melhor estes aspectos, creio que a questão dos motociclos, que foi levantada
por vários oradores, pode ser conciliada num sistema único no âmbito desta proposta, a propósito da qual
felicito o relator.

Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). – (EL) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores
Deputados, a proposta de directiva relativa à carta de condução introduz mais Europa nas vidas quotidianas
dos nossos cidadãos. A legislação está a tornar-se mais acessível, mais transparente e mais eficaz em sectores
essenciais para a nossa liberdade de movimentos dentro de um mercado europeu único.

O nosso relator, senhor deputado Mathieu Grosch, percorreu um longo caminho e fez um enorme esforço
para conciliar diversos pontos sensíveis e diferentes práticas e contribuiu dessa forma para melhorar a
proposta, o que muito lhe agradecemos.

Efectivamente, a introdução de um sistema harmonizado, mas não necessariamente homogeneizado, para
a emissão das cartas de condução irá contribuir, em primeiro lugar, para combater a fraude e a confusão que
hoje em dia pode surgir facilmente devido à variedade de cartas de condução existentes na União Europeia.
A emissão de cartas de condução sob a forma de um cartão de plástico, que deverá substituir as cartas antigas
num prazo de 10 anos, e a possibilidade, ainda que facultativa, de introduzir um microchip no cartão facilitam
os controlos e reduzem o risco de fraude. O reconhecimento mútuo das sanções contribuirá para esse fim,
promovendo assim um espaço de segurança e justiça na União Europeia.

A presente proposta de directiva contribui também para reforçar a segurança rodoviária, que é o objectivo
básico da política europeia. Os critérios correctos para seleccionar os examinadores, a sua formação
permanente, os exames médicos periódicos dos condutores, o alargamento do princípio do acesso gradual
a cartas de condução para tipos de veículos mais potentes são elementos que regem a protecção da nossa
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vida, a qualidade da nossa vida e, por último, a nossa democracia. São elementos que estão no cerne do
modelo social europeu e que devemos proteger.

De Rossa (PSE). - (EN) Senhor Presidente, apoio firmemente a abordagem que o relator propõe para este
assunto. Na verdade, não percebo por que não consideramos a hipótese de avançar mais rapidamente para
a carta de condução com o formato de cartão de crédito. Tendo em conta que passámos de 15 moedas
diferentes para a moeda única europeia numa questão de semanas, parece-me que passar de 110 modelos
diferentes de cartas de condução para um modelo único deverá ser um processo bem mais fácil.

Um aspecto que me preocupa é o custo da carta de condução, em particular para os jovens. Para eles, o preço
deve ser bastante desmotivador, sabendo que já têm de pagar a instrução e, em muitos casos, para repetir o
exame. O resultado será, seguramente, que grande número de jovens, em toda a Europa, conduz sem carta
e logo, com toda a probabilidade, também sem seguro.

Sei que, na Irlanda, a Associação Automóvel Clube calculou que cerca de um quinto dos condutores que
circulam nas nossas estradas têm licenças provisórias. Trata-se de licenças emitidas livremente, ao balcão,
contra o pagamento de uma taxa. A lista de espera para o exame de condução é de, pelo menos, 12 meses
e, se as pessoas reprovam - como acontece com grande percentagem - vão para a estrada conduzir sem
formação nem conhecimentos adequados durante, no mínimo, dois anos.

Embora seja óptima ideia dispormos de normas comuns a toda a Europa, temos de pensar se os
Estados-Membros estão a garantir que em particular as pessoas que obtêm essas licenças provisórias são
capazes de conduzir em segurança. As estatísticas da mortalidade nas estradas parecem indicar o contrário.

Ferber (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o assunto
da directiva relativa à carta de condução tem sido uma verdadeira batata quente no meu país. Congratulo-me
com o facto de muitos pontos constantes das propostas iniciais e que foram objecto de justas críticas terem
desaparecido, como é o caso dos exames médicos para condutores mais idosos, ponto sobre o qual já muito
se falou.

No que diz respeito à questão dos limites temporais, deveríamos, sem dúvida, ter em conta que os diferentes
Estados-Membros têm culturas e tradições muito distintas. Na Alemanha, há cartas de condução desde há
mais de cem anos; nenhum outro país da União Europeia tem um tão longo historial de emissão de cartas
de condução. Nós temos a nossa própria tradição, outros têm a sua. Não tem sentido os legisladores europeus
em geral ou o Parlamento Europeu em especial irem além daquilo que os próprios Estados-Membros até
agora aceitaram.

Quanto à introdução da carta de condução em formato de cartão de crédito, trata-se de uma possibilidade
que já existe desde há cinco anos, e é culpa dos Estados-Membros, se estes ainda não a adoptaram. A introdução
desse modelo continua, porém, a ser tarefa dos Estados-Membros; não nos cabe a nós impô-lo a este nível
como uma obrigação vinculativa para todos.

Permitam-me que evoque outro ponto objecto de crítica. Em princípio, a nova carta de condução inclui um
microprocessador; é algo que custa dinheiro e que não serve para nada. Para que é que perdemos tempo a
discutir códigos digitais e assuntos afins na penúltima sessão? A questão era a de a carta de condução ser
compreensível em qualquer país. Não precisamos de um microprocessador, que só vai custar dinheiro e não
vai servir para nada de útil.

Regozijo-me com o facto de o problema dos reboques ter sido resolvido. Tive grandes discussões sobre este
assunto com o relator, e penso que chegámos a uma solução positiva, prática e amiga do condutor. Tratemos,
por favor, de conseguir igualmente soluções amigas do condutor para problemas como sejam os da
substituição obrigatória de cartas de condução e outros. Ao fazer estes favores não solicitados, estamos a
incomodar mais as pessoas do que a ajudá-las.

Dirijo-me, por conseguinte, a si, Senhor Comissário, já que lhe cabe a honrosa tarefa de tomar a decisão final
sobre as 129 alterações que foram apresentadas. Essas alterações estão muito próximas da posição do
Conselho, que é a que melhor serve o interesse público.

Doyle (PPE-DE). - (EN) Senhor Presidente, apresso-me a acrescentar a quanto disse o senhor deputado De
Rossa que grande parte daqueles que, na Irlanda, conduzem com licenças provisórias o fazem legalmente -
eis o bizarro sistema de que dispomos -, não vão as pessoas pensar que um quinto dos condutores está à
margem da lei. Não é isso que acontece.

22-02-2005Debates do Parlamento EuropeuPT94



Apoio plenamente a terceira directiva relativa à carta de condução que está à nossa frente e agradeço ao
senhor deputado Grosch o trabalho que desenvolveu sobre o assunto. Estamos a tentar garantir maior
liberdade de circulação aos nossos cidadãos, combater a fraude e, sobretudo, promover a segurança rodoviária.
Não será necessário recordar o massacre nas nossas estradas em todos os Estados-Membros, e este não passa
de um pequeno contributo para tentar evitá-lo.

Uma carta de condução do tipo cartão de crédito plastificado seria o ideal. As actuais cartas em suporte papel
prestam-se à fraude. Podíamos ter uma espécie de cartão de crédito com um circuito integrado opcional para
reforçar as medidas antifraude. Concordo em que fosse periodicamente renovado, a fim de reforçar a protecção
antifraude e de actualizar a fotografia do titular. Do mesmo modo, poria termo ao "turismo da carta de
condução", garantindo que cada condutor apenas pudesse ser titular de uma carta. Neste momento, como
dizemos de forma eufemística em Inglês, se "perdemos" uma carta de condução podemos pedir uma carta
europeia ou solicitar uma carta nova noutro país. "Perder" significa que foi apreendida por termos cometido
uma grave transgressão à lei!

A harmonização do calendário de exames médicos para os condutores profissionais não pode ser senão uma
medida positiva, tal como a exigência de normas mínimas para a formação dos examinadores. Trata-se de
uma área que nunca foi harmonizada e é da maior importância que sigamos essa via.

Poderia concordar em que todas as cartas de condução sejam substituídas pela carta tipo cartão de crédito
quando chegar a altura de serem renovadas. Sei que há alguma controvérsia quanto a este ponto e que foram
propostas duas opções. Neste momento, o problema mais difícil reside no facto de não podermos restringir
o direito que assiste ao titular de uma carta de condução de conduzir. Penso que existe um receio subliminar
de substituir todas as cartas de condução em suporte papel quando chega o momento de as renovar. As
pessoas, sobretudo as mais velhas, temem que o seu direito de conduzir seja de alguma forma ameaçado e
que não lhes seja renovada a carta. Devíamos dar garantias de que o direito a conduzir não será restringido
e que todas as cartas de condução serão substituídas quando entregues para renovação. Apoio firmemente,
também, o direito de, com a carta de condução de automóveis, conduzir um veículo ao qual tenha sido
acoplado um reboque ou caravana, desde que pese menos de 3,5 toneladas.

Jałowiecki (PPE-DE). - (PL) Senhor Presidente, lamento muito, mas tenho de começar por responder aos
comentários aqui feitos anteriormente pelo senhor deputado Piecyk, que afirmou que qualquer pessoa que
reprove no exame teórico e de atitude alemão, adequadamente conhecido como o Idiotentest, pode recorrer
a diversos truques para obter uma carta de condução noutro país, como, por exemplo, a República Checa.
Gostaria de garantir ao senhor deputado Piecyk que os requisitos necessários para obter uma carta de condução
tanto na República Checa como na Polónia são muito mais rigorosos do que a simples aprovação no Idiotentest.
Não só os condutores, mas também os soldadores, os médicos e os enfermeiros, tão procurados nos antigos
Estados-Membros da União Europeia, têm de satisfazer padrões muito elevados.

Gostaria de passar agora à minha principal preocupação. O relatório Grosch conjuga duas questões que
sabemos por experiência que são extremamente complexas. A primeira dessas questões é a forte tendência
para a normalização, ou para a harmonização, e a segunda é o forte desejo de garantir o respeito pelo princípio
da subsidiariedade. Não há dúvida nenhuma de que as cartas de condução precisam de ser normalizadas,
pois não podemos estar à espera de que qualquer polícia em qualquer ponto da Europa tenha conhecimento
de todas as diversas alterações que sofrem. No entanto, embora seja grande a tentação de o fazer, a
normalização não deverá ser seguida por medidas que interfiram na legislação soberana dos diferentes
Estados, por exemplo, a legislação respeitante à idade dos condutores, aos exames médicos ou aos sistemas
de formação dos candidatos à carta de condução. Gostaria de felicitar o senhor deputado Grosch por ter
resistido a essa tentação.

O que é absolutamente crucial, porém, é criar uma rede europeia de bases de dados. Enquanto essa rede não
existir, será impossível reduzir o número de falsificações e, com isso, aumentar a segurança rodoviária. O
motivo para tal, como bem se sabe, é que quem não consegue obter carta de condução por meios legais,
recorre a meios ilegais e passa a constituir uma ameaça para si próprio e para os outros, porque não possui
as competências necessárias para conduzir um veículo. Fui informado de que a Comissão Europeia tem tido
problemas com a implementação dessa base de dados, e devo confessar que isso me deixou perplexo.
Atendendo a que hoje em dia se pode comprar facilmente artigos na Internet, reservar bilhetes de avião ou
efectuar complexas operações bancárias, porque é que a Comissão há-de considerar que pôr de pé um sistema
desse tipo é uma tarefa quase hercúlea? Muito obrigado.
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Koch (PPE-DE). – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a carta de condução europeia
comum é uma necessidade desde há muito, não enquanto uma qualquer forma de versão suplementar, mas
enquanto única carta válida. Ainda que possa ser fascinante percorrer o catálogo dos 110 modelos actualmente
em circulação e estudar os diferentes períodos de validade e questões de segurança, não é prático funcionar
com um catálogo assim. A substituição das cartas de condução antigas não vai fazer com que os condutores
respeitem o código com mais zelo, nem vai implicar que os veículos fiquem equipados com melhores
dispositivos de segurança, mas vai melhorar a liberdade de circulação e, por conseguinte, vai reforçar
consideravelmente a segurança das pessoas, quer na estrada quer fora desta.

A actualização das cartas de condução traz mais segurança sem mais burocracia e concretizar-se-á no pleno
respeito do princípio da subsidiariedade. Exercendo a sua soberania, os Estados-Membros deverão encontrar
diversos meios de administrar a substituição, por exemplo quando os veículos são licenciados ou quando
são submetidos à inspecção periódica obrigatória. Estes dois processos ocorrem com muito maior frequência
do que a renovação de cartas de condução, envolvem uma burocracia considerável e são, além disso, muito
mais dispendiosos.

Todos os condutores que circulam no estrangeiro beneficiarão de um maior nível de segurança em virtude
do facto de, sempre que forem mandados parar pelas autoridades para controlos na estrada e até ao alugarem
veículos, deixarem, devido à sua carta de condução legível e actualizada, de estar sujeitos a complicações
irritantes. Há dados que mostram que tais complicações geram stress, o qual representa risco para esses
condutores.

No contexto da luta contra o terrorismo, penso que uma carta de condução verificável é um requisito
inteiramente legítimo. O detentor da carta deve ser identificável sem qualquer sombra de dúvida. Deste
modo, reduz-se a margem de fraude, as cartas de condução ficam mais protegidas contra a falsificação e
podemos contar com a certeza de que o condutor de um autocarro ou de um veículo de transporte de
materiais perigosos dispõe das qualificações necessárias para conduzir tal veículo.

Se queremos actuar seriamente no sentido de combater o turismo das cartas de condução, precisamos de
dispor de um registo de cartas de condução emitidas incluído numa rede de registos nacionais. A justificarem-se
as suposições da comissão parlamentar, atingiremos esse objectivo em 2030. Não deveríamos, seguramente,
adiar mais as nossas metas em termos de prazo.

Barrot, Vice-presidente da Comissão. (FR) Senhor Presidente, gostaria de agradecer a todos os deputados ao
Parlamento que participaram neste debate, que considero ter sido efectivamente um importante debate.
Gostaria igualmente de agradecer encarecidamente ao senhor deputado Grosch o seu relatório, cuja qualidade
foi unanimemente reconhecida. Agradeço-lhe calorosamente, assim como à Comissão dos Transportes e
do Turismo o apoio recebido e, diria, as melhorais que introduziram no texto da Comissão. As minhas
felicitações, Senhor Deputado Grosch! Trata-se de um assunto muito delicado para os cidadãos da Europa
e, por conseguinte, o senhor deputado conseguiu encontrar o equilíbrio justo. Ouvi, evidentemente, alguns
dos avisos à União contra o excesso de regulamentação, porém, devo dizer que, esta nova carta de condução,
de que já vi alguns exemplos aqui e ali nalguns Estados-Membros, trará, a meu ver, uma segurança acrescida
para todos, maior simplicidade para os utilizadores e uma subsidiariedade que deixa uma série de decisões
nas mãos dos Estados-Membros.

Por conseguia, direi que este é um texto muito equilibrado. É verdade, Senhoras e Senhores Deputados, que
estamos a legislar sobre um assunto muito delicado. A carta de condução, Senhor Presidente, é hoje uma
qualificação muito disseminada em toda a União Europeia: praticamente 300 milhões de titulares dependem
dela para a sua mobilidade, para o seu quotidiano. Por outro lado, evidentemente, a diversidade de respostas
mostra que há, nesta matéria, tantos especialistas quanto titulares de cartas de condução e que cada especialista
tem a sua opinião sobre o assunto.

No entanto, à luz do acordo a que se chegou no Conselho, em Outubro último, e à luz do resultado da votação
em comissão – na vossa comissão – existe um consenso muito amplo, que confirma que as outras Instituições
partilham amplamente dos objectivos da Comissão. Evidentemente, tendo em conta o número de alterações
e a variedade de reacções, não posso responder a todos os aspectos.

Posso assegurar-lhe, Senhor Deputado Grosch, que a Comissão está em posição de poder aceitar praticamente
todas as suas alterações; contudo, por outro lado, sente-se na obrigação de sugerir que rejeite uma série de
alterações que, embora traduzindo intenções louváveis, desequilibrariam, de certa forma, o texto, tornando-o
mais confuso. Esta é apenas uma etapa, e sabemos que haverá ainda novas melhorias. Penso, por exemplo,
nas alterações 97 a 129. Obviamente, Senhor Presidente, providenciarei, no sentido de que os pormenores
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da resposta da Comissão à totalidade das alterações sejam transmitidos por escrito, mas gostaria de responder,
em particular, a algumas questões e, antes de mais, explicar a minha posição quanto à substituição das cartas
de condução que estão já em circulação.

No seu relatório, Senhor Deputado Grosch, propõe a substituição da totalidade das cartas de condução
existentes num prazo de 10 anos para todos os modelos em papel e de 20 anos para os restantes modelos.
É verdade que a Comissão não propôs inicialmente a substituição da totalidade das cartas de condução já
em circulação. No entanto, as recentes notícias de fraudes e de obtenção fraudulenta de cartas de condução –
a que alguns dos senhores deputados se referiram, utilizando a expressão "turismo das cartas de condução"
– levaram a uma mudança de atitude a este respeito nos Estados-Membros.

Tendo em conta esta realidade, Senhoras e Senhores Deputados, a substituição da totalidade das cartas de
condução permitirá a actualização das bases de dados e a confiscação das cartas de condução forjadas, dos
duplicados e triplicados que muitos cidadãos detêm. Esta operação dará um contributo directo para a melhora
das operações de fiscalização nas estradas e criará meios suplementares de redução da impunidade. Para
além disso, a criação de uma rede informatizada servirá também este objectivo. Tendo isto em mente, gostaria
de informar o Parlamento que a Comissão está a cooperar com os Estados-Membros com vista à criação de
uma rede no que respeita às cartas de condução, que será chamada Resper. Esta base de dados ligará as bases
de dados nacionais, sendo que o trabalho para o efeito ficará concluído em 2005.

Esta é, portanto, a razão pela qual todas as alterações são aceitáveis para a Comissão, e não tenho dúvidas
de que a formulação proposta no relatório Grosch abre a perspectiva para um debate frutuoso no Conselho
sobre a substituição das cartas de condução já em circulação. Obviamente, a Comissão não pode aceitar
alterações que não sejam consistentes com o exposto e que possam, inclusivamente, pôr em causa a
possibilidade de resolução, no futuro, dos problemas que já mencionei.

Gostaria de dizer algumas palavras sobre a validade administrativa limitada. A Comissão propôs uma validade
administrativa de 10 anos para as futuras cartas de condução. Este documento, que comprova o direito de
conduzir, terá de incluir uma fotografia recente e incorporar os mais avançados elementos de segurança
contra a fraude. Isso permitirá que a fiscalização seja eficaz e que a segurança rodoviária seja melhorada sem
um custo excessivo.

É, no entanto, verdade que a Comissão não propôs associar esta renovação regular a um exame médico, pois
continuamos a ter de deixar aos Estados-Membros alguma responsabilidade nesta matéria, a bem da
subsidiariedade. É isto o que se me oferece dizer sobre a validade administrativa limitada, que, em qualquer
dos casos, nos parece interessante, na medida em que nos ajuda a evitar a fraude e a actualizar a carta de
condução, sem formalidades desnecessárias. Como disse, a Comissão não propôs exames médicos regulares,
e a validade limitada não está ligada automaticamente a esses exames, que permanecem na esfera de
competência dos Estados-Membros.

Gostaria de agradecer a todos os que levantaram a questão dos motociclos, tendo em conta, em especial, os
jovens e, por vezes não tão jovens, que os utilizam. Um dos senhores deputados salientou que, em determinada
idade, se pode desejar um motociclo sem que se esteja necessariamente preparado para o conduzir. É verdade
que deveremos ser extremamente prudentes. Os condutores de motociclos têm uma probabilidade 16 maior
de se verem envolvidos em acidentes do que os condutores de automóveis. Se a actual tendência se mantiver
e nada fizermos, os condutores de duas rodas representarão perto de um terço dos mortos em 2010.

Fui Ministro da Saúde num dos Estados-Membros e posso dizer que o número de mortes e também o número
de acidentes que deixam os jovens tetraplégicos me afectará para o resto da minha vida. Por conseguinte,
considero que temos de usar de extrema prudência.

Esta a razão, Senhor Presidente, pela qual quero expressar a minha profunda gratidão aos senhores deputados
que, juntamente com o seu relator, desenvolveram um trabalho absolutamente extraordinário. Estou certo
de que os nossos concidadãos europeus serão extremamente sensíveis aos progressos que realizámos, ainda
que, evidentemente, haja ainda muito caminho a percorrer.

Estou ciente de que o problema do custo da carta de condução e da necessidade de formar os examinadores
também foi referido. Trata-se de uma outra área de actuação e investigação nos Estados-Membros, porque
a geração mais nova, em especial, não deverá enfrentar dificuldades na obtenção da carta de condução, pois
para muitos jovens é uma forma de obterem emprego. Era isto o que pretendia dizer.

Em nome da Comissão, aceito, por conseguinte, as suas alterações, Senhor Deputado Grosch. Vejo-me
obrigado a rejeitar algumas delas, mas, seja como for, agradeço aos que as apresentaram o seu contributo
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para este debate, que não deverá ser subestimado quando vemos a sua importância para a vida quotidiana
dos cidadãos da Europa.(2)

Presidente. – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, quarta-feira, às 11H30.

17. Introdução de sanções no caso de infracção à regulamentação sobre poluição

Presidente. – Segue-se na ordem do dia a Recomendação para segunda leitura (A6-0015/2005), da Comissão
dos Transportes e do Turismo, referente à posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção
da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à poluição por navios e à introdução de sanções
em caso de infracções (11964/3/2004 – C6 0157/2004 – 2003/0037(COD)) (Relatora: deputada Corien
Wortmann-Kool).

Wortmann-Kool (PPE-DE), relatora. – (NL) Senhor Presidente, estamos a discutir a directiva que prevê
sanções penais para combater as descargas ilegais de hidrocarbonetos no mar, e, na minha qualidade de
relatora, congratulo-me com o acordo alcançado com o Conselho em segunda leitura. Foi necessária muita
e intensa consulta, e o acordo que conseguimos com o Conselho garante uma abordagem europeia firme
mas justa das descargas ilegais de hidrocarbonetos e dos acidentes envolvendo hidrocarbonetos. Gostaria
de salientar perante a Assembleia a importância social desta directiva. A motivação imediata da presente
proposta legislativa foi o acidente que envolveu o Prestige. Centenas de quilómetros de costa ficaram
gravemente poluídos, e o presente pacote de medidas não diz respeito apenas a esse tipo de acidentes, mas
visa igualmente combater as descargas ilegais nas águas costeiras europeias. Essas descargas ilegais podem
não dar títulos aos jornais, mas constituem um problema gravemente subestimado e pouco divulgado, já
que, todos os anos, há 90 000 casos de descargas ilegais em águas europeias. As praias são poluídas ano após
ano, e a poluição por hidrocarbonetos é responsável por nada menos do que 40% das mortes de aves marinhas
ao longo da costa do Mar do Norte.

O Conselho levou muito tempo a alcançar uma posição comum, a qual se mostrou ser inadequada aos olhos
do Parlamento. Não queremos um tigre de papel, mas sim acordos europeus sólidos em matéria de detecção
e em matéria penal. O Conselho foi, em grande medida, ao encontro das posições do Parlamento, o que é
benéfico para os cidadãos europeus e para o ambiente. Gostaria de desenvolver um pouco os pontos mais
essenciais.

Em primeiro lugar, há sanções pesadas para combater as descargas ilegais. Em Dezembro, o Conselho aceitou
uma decisão-quadro na qual as sanções são incorporadas no terceiro pilar. Desse modo, o Conselho preparou
o caminho para o presente acordo. A proposta do âmbito do terceiro pilar está também firmemente inscrita
na directiva, já que esta inclui uma cláusula relativa a actos qualificados como crime. Além disso, o Conselho
garantiu a adopção paralela das duas propostas legislativas. Deste modo, e antecipando a nova Constituição,
o Parlamento reforçou a sua posição institucional.

Em segundo lugar, as descargas ilegais devem ser detectadas. A maior parte dos países só podem agir contra
as descargas ilegais, e é quando conseguem fazê-lo, mas, ao reduzir o limiar necessário para actuar de forma
a incluir a negligência grosseira, conseguimos garantir que as infracções serão enfrentadas com justiça e
frontalidade. No entanto, não deveríamos cair no outro extremo, isto é na criminalização desproporcionada
de comandantes e tripulações, assunto que foi objecto de debates acalorados. O Parlamento valoriza a
protecção oferecida pelas convenções internacionais em caso de descarga ilegal, mas a situação é mais
complicada em caso de acidente.

A Comissão e o Conselho não querem protecção Marpol adicional dentro das águas territoriais, por
considerarem que isso tornaria virtualmente impossível qualquer actuação, perspectiva que é subscrita por
maioria na Comissão dos Transportes e do Turismo. Não obstante, constatei que este assunto continua a ser
discutido, já que ainda ontem recebi uma carta da Organização Marítima Internacional sobre este mesmo
assunto, carta que o senhor Comissário conhece. Poderia o Senhor Comissário eliminar o receio que alguns
ainda sentem de que, em caso de acidente, as tripulações sejam imediatamente objecto de procedimento
criminal, já que não é essa a intenção?

(2) Posição da Comissão sobre as alterações: ver Anexo
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Em terceiro lugar, o Parlamento alimenta, desde há muito tempo, o sonho de uma guarda costeira europeia.
Essa guarda costeira é necessária para que a poluição por hidrocarbonetos possa ser evitada e detectada com
eficácia. Este desejo não fora, até agora, reconhecido pelo Conselho, mas é-o com o presente acordo.
Congratulo-me, por isso, com o facto de o Conselho reconhecer o princípio de uma guarda costeira europeia.
Ficou acordado que a Comissão apresentará um estudo de viabilidade antes do fim de 2006, pelo que, Senhor
Comissário, ficamos a aguardar o resultado do vosso estudo, bem como a vossa proposta relativa a uma
guarda costeira europeia.

Por fim, deveríamos, evidentemente, desenvolver todos os esforços ao nosso alcance para evitar a poluição,
e é aqui que entra a directiva relativa às condições de recepção nos portos, apesar de esta continuar a ser
terrivelmente inadequada. O que tenciona a Comissão fazer para a melhorar?

Queria dirigir os meus agradecimentos aos meus colegas deputados pela confiança que depositaram em
mim e pela boa cooperação que mantivemos, bem como ao secretariado da Comissão dos Transportes e do
Turismo. Gostaria ainda de agradecer calorosamente à Comissão por todo o apoio e cooperação que prestou.
Por fim, mas não menos importante, gostaria de agradecer à Presidência luxemburguesa pela maneira
dinâmica como conduziu as negociações, o que não era uma tarefa fácil. Estou contente com o resultado,
pelo qual queria agradecer, em especial do ponto de vista do interesse público e do ambiente ao longo das
nossas costas e nas nossas águas costeiras.

Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) Senhor Presidente, gostaria, antes de mais, de agradecer à senhora
deputada Wortmann-Kool a sua extraordinária análise do contexto, a explicação das questões e a descrição
do conteúdo desta solução de compromisso, que, espero muito sinceramente, venha a ser endossada pelo
Parlamento amanhã. Gostaria de acrescentar apenas algumas palavras.

As negociações desta proposta de directiva começaram há praticamente dois anos. Tivemos de ultrapassar
obstáculos, nem sempre estivemos de acordo com alguns de vós, e gostaria de saudar e agradecer
calorosamente aos três relatores, que, por turnos, participaram nas negociações e, mais especialmente, à
senhora deputada Wortmann-Kool, que é efectivamente a artífice do êxito de hoje.

Com esta futura directiva, as Instituições Europeias responderão, finalmente, de forma concreta às expectativas
dos nossos cidadãos, que querem que se ponha cobro às descargas de substâncias poluentes e a outros
desastres do passado. Já ouvi dizer, e a senhora deputada Wortmann-Kool acaba de o afirmar, que
pretendíamos criminalizar os comandantes e as tripulações. Bom, devo, de facto, deixar claro que não é
seguramente essa a nossa intenção. Pelo contrário, queremos servir a indústria com esta directiva. Visamos
os casos mais raros, os casos que são intoleráveis e inaceitáveis; queremos que todos os operadores a montante
da longa cadeia dos transportes marítimos assumam as suas responsabilidades. Devo dizer que fui tomado
um pouco de surpresa pela reacção do Secretário-Geral da Organização Marítima Internacional (OMI), com
quem me encontrei na semana passada. Tal como lhe salientei na sede da OMI, em Londres, o texto que o
Parlamento tem em mãos é absolutamente consentâneo com o direito internacional, ou seja, com a Convenção
Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (Marpol) e com a Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar. O nosso texto respeita-as, e estamos muito simplesmente a fazer uso da opção
disponível ao abrigo da Convenção Marpol para aprovar disposições mais estritas.

Obviamente., actuamos ao nível da União Europeia e não ao nível de cada um dos Estados-Membros, mas,
honestamente, não considero que a OMI possa ver nesta medida o mínimo desejo de criminalizar os
comandantes e as tripulações. Afirmo-o de forma enfática, com convicção, e gostaria de o assegurar aos
senhores deputados, que, a julgar pela carta que recebi, possam ter tido o sentimento de não compreender
plenamente as nossas intenções.

Gostaria de dizer, Senhor Presidente, que a adopção deste texto constituirá um êxito. É verdade que, na sua
proposta de directiva, a Comissão tinha em mente estabelecer um sistema adequado de sanções penais. Desse
ponto de vista, o texto que o Parlamento tem em mãos é menos ambicioso, uma vez que os elementos de
natureza penal foram transferidos para o terceiro pilar, ou seja, para uma decisão-quadro. Lamento-o, é
verdade, a Comissão lamenta-o, mas aceitamo-lo, porque nenhum dos outros aspectos da proposta foi
desvirtuado e conseguimos que, em toda a Europa, as infracções por poluição sejam definidas da mesma
maneira e sujeitas a sanções dissuasoras semelhantes. Isso é muito importante, e gostaria de dizer que todos
os deputados ao Parlamento Europeu, que, num ou outro momento, foram testemunhas de marés negras
compreendem a necessidade de actuarmos; caso contrário, mais cedo ou mais tarde, seremos confrontados
com outro desastre, e o dedo ser-nos-á apontado.

99Debates do Parlamento EuropeuPT22-02-2005



Esta directiva significa que, de futuro, a Comissão, juntamente com a Agência Europeia de Segurança Marítima,
e todas as autoridades competentes dos Estados-Membros, terão de reunir esforços para aumentar a
fiscalização, detectar infracções e punir os culpados. A este respeito, devo dizer, pela parte que me toca, que
partilhamos totalmente o desejo do Parlamento no que se refere à Guarda Costeira Europeia.

Senhor Presidente, sem tomar muito tempo, gostaria de dizer algumas palavras acerca das alterações 19 a
23. A Comissão recomenda que o Parlamento as rejeite por duas razões. Antes de mais, porque põem em
causa o pacote de compromisso, sendo que a conciliação poderia complicar as questões, e depois por razões
de substância. As alterações 19 e 22 procuram estabelecer uma lista exaustiva de todos os operadores que,
na longa cadeia dos transportes marítimos, possam ser responsáveis em caso de acidente de poluição. De
facto, essa lista já existe, de uma mais sucinta, no considerando sete da posição comum, que não está ameaçado
por qualquer compromisso. A alteração 20 diz respeito ao sistema de pela indemnização pelos locais de
refúgio. Trata-se de uma importante questão, e a Comissão analisa-a de muito perto; devo referir aqui um
estudo sobre esta matéria que enviarei ao Parlamento Europeu nos próximos dias.

As alterações 21 e 23 procuram pôr em causa algo que a Comissão considera um verdadeiro passo em frente.
A União Europeia criará, nas suas águas territoriais, um sistema de dissuasão e de sanção verdadeiramente
operacional: todos os poluidores deverão ser sancionados, caso sejam culpados de negligência grave. Trata-se
de uma melhoria relativamente aos padrões internacionais, em especial à Convenção Marpol, que deverá
ser alargada. As sanções só poderão ser impostas aos que agiram deliberadamente ou tenham cometido um
erro imperdoável.

Por conseguinte, o nosso texto, constitui um passo em frente, tornado possível pela Convenção sobre o
Direito do Mar. Esta Convenção permite que os Estados costeiros reforcem os respectivos regimes de prevenção
e controlo da poluição nas suas águas territoriais. A oportunidade existe, e nós aproveitámo-la, razão pela
qual não considero que possa haver qualquer possibilidade de se voltar atrás. Esse o motivo por que a Comissão
não concorda com a substância e se congratula com o facto de a Comissão dos Transportes e do Turismo
ter considerado sensato não aceitar as alterações 21 e 23.

Por fim, uma palavra sobre a alteração 2, que se refere ao considerando 7. Esta alteração diz respeito à revisão
do regime internacional de responsabilidade civil e compensação pela poluição por hidrocarbonetos, o
Fundo Internacional de Indemnização pelos Danos Causados pela Poluição por Hidrocarbonetos (FIPOL).
Esta alteração não foi aceite pelo Conselho; é verdade que o seu objecto ultrapassa um pouco o âmbito da
directiva. Na reunião de trílogo, a delegação do Parlamento concordou em retirar esta alteração. Permitam-me
que recorde que, a convite do Conselho e do Parlamento, a Comissão concordou em fazer uma declaração
em três pontos. Antes de mais, a Comissão reafirma a sua determinação em ajudar os Estados-Membros a
encontrar uma plataforma de entendimento para a revisão do sistema internacional FIPOL. Em segundo
lugar, a Comissão salienta que as convenções internacionais sobre a responsabilidade civil e a compensação
pela poluição deverão ser implementadas. Em terceiro lugar, a Comissão deseja apresentar uma proposta
legislativa, como parte do terceiro pacote “segurança marítima”, sobre o seguro obrigatório para todos os
navios que entram num porto comunitário.

Para concluir, Senhor Presidente, se me perdoar por levar tanto tempo, a Comissão apoia o pacote de 13
alterações de compromisso e aguarda com confiança a posição do Parlamento sobre o mesmo.

Por favor, mantenham-se vigilantes: é essencial que o Conselho cumpra os seus compromissos e adopte a
directiva e a decisão-quadro com celeridade e de forma concomitante. Pela parte que me toca, farei o meu
melhor para assegurar que a decisão-quadro seja efectivamente aplicada. Tudo isso é necessário se quisermos
que o compromisso faça sentido e que a opinião pública europeia se sinta, de futuro, mais protegida contra
todo o tipo de poluição marítima, contra os efeitos absolutamente desastrosos para o nosso património
natural e para todas as riquezas do mar, relativamente aos quais a senhora deputada Wortmann-Kool chamou
a nossa atenção.

Permita-me, Senhor Presidente, insistir junto do Parlamento. este não deverá sentir-se tentado a prestar
qualquer atenção ao que eu considero serem comentários erróneos, que sugerem que estamos a criminalizar
os marítimos. Pelo contrário, estamos a tentar, dentro de limites razoáveis e proporcionados, torná-los mais
responsáveis. Devo dizer que o texto é equilibrado e, uma vez que o trílogo permitiu chegar a um acordo
interinstitucional, penso que estamos no bom caminho para a sua implementação; posso assegurar que será
muito bem recebido por todos os que temem, mais cedo ou mais tarde, uma nova maré negra. Por conseguinte,
agradeço ao Parlamento, Senhor Presidente, a atenção que prestou a este texto, que é muito importante para
todos os nossos concidadãos europeus.
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Kratsa-Τsagaropoulou (PPE-DE), em nome do Grupo. – (EL) Senhor Presidente, Senhor Comissário, ouvi
com muita atenção a sua intervenção e a da nossa relatora, senhora deputada Wortmann-Kool, porque esta
questão que estamos a debater esta noite é particularmente importante e engloba numerosos aspectos
relacionados com o desenvolvimento sustentável da nossa economia e com a criação de empregos.

A política da União Europeia visa desenvolver os transportes marítimos e, ao mesmo tempo, proteger o
meio marinho, um objectivo que todos partilhamos. Porém, a posição comum e as suas alterações propostas
pela Comissão dos Transportes e do Turismo não respondem, infelizmente, a estes desafios, não obstante
os esforços desenvolvidos pela relatora – a quem apresentamos os nossos agradecimentos – durante o
tratamento da proposta na comissão.

A principal razão que nos leva a esta conclusão é o facto de as disposições propostas ultrapassarem a
convenção internacional da MARPOL no que se refere à base para determinar a responsabilidade pela poluição
acidental e às zonas marítimas onde ela se aplica. Esta questão pode ter importantes repercussões do ponto
de vista jurídico e económico. No caso vertente, o direito comunitário estará a violar o direito internacional
e, ao mesmo tempo, estará a comprometer a autoridade da Organização Marítima Internacional, a única
agência com competência para aplicar medidas destinadas a proteger os mares a nível internacional, porque,
não o esqueçamos, a navegação é uma actividade global e não pode estar sujeita a numerosas normas.
Demonstrou a experiência que as medidas regionais geram confusão, desigualdade jurídica e dificuldades
administrativas. Além do mais, as nossas estatísticas internacionais dizem-nos que, apesar do aumento que
tem vindo a registar-se a nível do comércio internacional por via marítima, os casos de poluição estão a
diminuir.

Um outro elemento importante desta proposta é a criminalização do trabalho no mar, porque, no fundo, a
proposta também diz respeito a esta questão. Os marítimos já têm uma vida difícil e perigosa. Este tipo de
abordagem penal desmotiva os jovens de enveredarem pela profissão de marinheiro, especialmente aqueles
que possuem saber-fazer técnico e uma boa instrução, e é justamente dessas pessoas que a navegação europeia
necessita.

Por esse motivo, Senhoras e Senhores Deputados, peço que abordem esta questão com sentido de
responsabilidade e perspectiva e que votemos a alteração apresentada pelos eurodeputados da Nova
Democracia e por colegas de outros grupos políticos e de outros países, alteração essa que harmoniza a nossa
proposta com a Convenção Internacional MARPOL. Apresento os meus agradecimentos e estou convencida
de que, seja qual for o resultado da votação, teremos de estudar uma estratégia de longo prazo que comporte
algo mais do que medidas restritivas e sanções penais.

Piecyk (PSE), em nome do Grupo. – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, com o devido
respeito, existe poluição ambiental, de uma forma ou de outra. A relatora fez notar que nos comportamos
de modo assaz esquizóide, porque, sempre que há catástrofes ambientais, nos mostramos desolados; essas
situações surgem como um escândalo, e a comunicação acorre pressurosa. Mas o escândalo diário – repito:
diário – da poluição das águas europeias e internacionais não parece atrair uma grande atenção do público.
Os números falam por si. A proposta da Comissão referia, a seu tempo, 390 descargas ilegais no Báltico só
em 2001, e 596 descargas ilegais no Mar do Norte. A organização ambientalista Oceania estima que haja
três mil descargas ilegais por ano em águas europeias. São três mil a mais! A descarga de poluentes não pode
continuar a ser tratada como uma infracção menor; é altura de a considerar crime, prevendo, contra quem
o cometer, procedimentos criminais e penas pesadas.

A investigação e a acção penal dependem da existência de instrumentos apropriados. Como foi dito, é claro
que os Estados-Membros têm as suas responsabilidades, mas, a longo prazo, iremos precisar de uma
guarda-costeira europeia eficiente. Não vamos tê-la já nem no futuro imediato, mas penso que terá de ser
criada a médio prazo. O julgamento e a condenação de quem polui os mares não devem ser entravados por
nações preocupadas em preservar ciosamente os seus direitos jurisdicionais.

Amanhã, o Parlamento, o Conselho e a Comissão vão decidir sobre um compromisso razoavelmente justo,
e a relatora pode chamar a si muitos dos louros da obtenção desse compromisso. Gostaria de a felicitar e de
lhe agradecer pelo seu excelente trabalho, que permitiu que tenhamos a possibilidade de discutir este ponto
hoje e de completar o processo amanhã, ou, por outras palavras, que não precisemos de dar início ao processo
de conciliação e que, em vez disso, possamos passar directamente à adopção.

No seu acordo-quadro, o Conselho compromete-se a impor penas pesadas à poluição marinha que constitua
crime: multas, penas de prisão e proibição do exercício da actividade. A Comissão e o Conselho tencionam
prosseguir a discussão do assunto na OMI. O facto, por exemplo, de continuar a ser possível os armadores
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disporem de seguro contra multas por poluição marinha é algo que transcende a nossa compreensão. Regras
como esta têm de ser alteradas no quadro da OMI. Ao acordar na realização de um estudo de viabilidade,
estamos a dar um primeiro passo importante em direcção a uma guarda costeira europeia.

Gostaria, pois, de cumprimentar igualmente a Presidência pela sua cooperação proveitosa connosco sobre
este assunto. O Luxemburgo não é dos países que mais imediatamente nos vem à ideia quando pensamos
em países com litorais extensos, mas, pelo menos, é um país com uma frota muito grande, circunstância que
também impõe responsabilidades a esta Presidência, à qual também quero manifestar os meus agradecimentos.
Acho que temos nós temos uma grande responsabilidade para com a natureza, incluindo os mares e os
oceanos. É por esta razão que as decisões que amanhã vão ser tomadas têm de ser implementadas muito
rapidamente. As nossas costas, os nossos mares e a nossa vida marinha agradecer-nos-ão por isso.

Ortuondo Larrea (ALDE), em nome do grupo. – (ES) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e
Senhores Deputados, de seis em seis minutos é feita uma descarga de hidrocarbonetos no mar e são lançadas
anualmente descargas de mais de 20 000 toneladas de hidrocarbonetos aos mares europeus causadas pelo
transporte marítimo, quantidade suficiente para encher 10 000 piscinas olímpicas. São estes os dados
constantes no relatório OCEANA sobre poluição marítima, que foi também citado pelo senhor deputado
Piecyk.

Mas este relatório diz mais. Por exemplo, que todos os anos são detectadas cerca de 3 000 descargas ilegais
de hidrocarbonetos, mas as descargas deliberadas podem ser em muito maior número porque, por exemplo,
no porto que regista mais tráfego de toda a União Europeia e um dos mais importantes a nível mundial, o
porto de Roterdão, apenas 7% dos navios que ali aportam depositam as suas águas de porão nas instalações
portuárias de recepção. Onde as vertem os restantes 93%? A maioria, provavelmente, no mar.

Devemos aprovar, o mais brevemente possível, legislação de controlo mais eficaz para evitar as mais de
77 000 mortes anuais de aves impregnadas de petróleo e as mortes não quantificadas de cetáceos, tartarugas
marinhas, espécies haliêuticas, fauna e flora marinhas em geral, bem como legislação que também ponha
termo à poluição de costas e de praias onde quer que seja. Encontram-se já em processo de homologação
instrumentos patenteados de vigilância a bordo, uma espécie de caixa negra inviolável que pode verificar de
forma fiável se um navio efectuou descargas ilegais.

Na implementação das medidas de acompanhamento previstas no artigo 10º da Directiva que hoje debatemos,
todos os navios devem estar equipados com essas caixas negras, todos os portos, sem excepção, devem ter
instalações de recepção de resíduos e devem estabelecer-se sistemas estatais e comunitários de registo de
descargas ilegais controladas, devendo facultar-se informação pública sobre as descargas ilegais e as sanções
aplicadas nesses casos.

Os Estados devem estar obrigados ao cumprimento da legislação que lhes exija dispor de portos de refúgio
para navios em dificuldades e deverá criar-se um corpo europeu de guarda costeira para controlar as descargas,
a imigração ilegal e o tráfico de estupefacientes. É ainda imprescindível que as sanções sejam aplicáveis a
todos os envolvidos na cadeia de transporte marítimo sem excepção, incluindo os proprietários da carga e
os agentes contratantes, os fretadores, consignatários, armadores, sociedades de classificação e seguradoras,
comandantes, tripulação e outros, independentemente de desenvolverem as suas funções em terra ou no
mar, caso sejam responsáveis por estes acidentes ou descargas.

O Fundo Internacional para a Compensação pelos Prejuízos devidos à Poluição por Hidrocarbonetos deve
também ser aumentado e actualizado periodicamente e ajustado aos prejuízos reais causados, e devem
ponderar-se mais adequadamente as contribuições dos armadores, dos proprietários, fretadores e destinatários
da carga de petróleo.

Tudo isto deve ser aplicado de imediato na Europa e devemos exigir que seja aplicável ao resto do mundo
através da Organização Marítima Internacional, porque, se esperamos que seja acordado nesse foro, podemos
vir a constatar que o Mar do Norte ou o Báltico e, em particular, o Mediterrâneo, estão irreversivelmente
irrecuperáveis.

Gostaria de agradecer muito sinceramente à relatora, senhora deputada Wortmann-Kool, o seu magnífico
relatório e todo o trabalho que realizou, tanto para alcançar consensos entre os vários grupos parlamentares
sobre posições comuns, como no trílogo com o Conselho e a Comissão, e para poder concluir este processo
legislativo nesta segunda leitura.
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Posso informar que o nosso grupo acabou de aceitar as treze alterações de compromisso e acordou em retirar
as três alterações que apresentou. Fizemo-lo para podermos aprovar este relatório amanhã e para que esta
directiva crucial possa entrar em vigor o mais rapidamente possível.

Papadimoulis (GUE/NGL), em nome do Grupo. – (EL) Senhor Presidente, a grande maioria do meu grupo
político apoia a proposta e rejeita as alterações que visam enfraquecê-la.

A grande maioria dos cidadãos exige medidas mais severas para prevenir a poluição causada por navios, que
afecta não só o ambiente e a saúde pública mas também a pesca e o turismo.

O pacote de medidas que hoje debatemos tenta completar uma tarefa que foi iniciada há anos e tem sofrido
atrasos sucessivos devido às reacções de três Estados-Membros que não aceitaram a proposta de directiva
inicialmente apresentada pela Comissão.

Se calcularmos os custos económicos envolvidos, como é que alguém pode ser contra esta proposta? Refiro-me
ao custo para a indústria pesqueira e aos custos resultantes do impacto no turismo e do desemprego que
aflige as áreas atingidas pela poluição por petróleo. Só em 1999, na região do Mediterrâneo – e o Mediterrâneo
é um mar fechado – foram registados 1 638 casos de descargas ilegais. Imaginem quantos mais terão ocorrido
mas não foram registados por não terem sido identificados. Um número semelhante de marés negras foi
registado em 2001 no Mar do Norte e no Mar Báltico.

Por motivos que se prendem com a protecção do meio marinho e com a necessidade de darmos finalmente
um passo positivo, aceitamos os pontos das alterações de compromisso, ainda que não nos satisfaçam
plenamente.

Para finalizar, gostaria de exortar o Governo grego, o governo do meu país, a abandonar a sua política de
respostas evasivas. A Grécia, uma potência mundial no sector da navegação, não deveria estar a agir como
uma retaguarda; deveria estar na vanguarda do combate à poluição causada por navios, com a sua atitude
construtiva, e não deveria dar margem para críticas contra a frota grega.

Blokland (IND/DEM), em nome do Grupo. – (NL) Senhor Presidente, estamos a discutir não só o relatório da
senhora deputada Wortmann-Kool, como também o acordo que a relatora alcançou com o Conselho. Para
mim, há dois aspectos importantes neste debate. Primeiro, devemos ter noção de que a marinha mercante
é uma indústria global que só funciona bem quando é adoptada legislação a nível global. Congratulo-me,
por isso, com o facto de tanto o Conselho como a relatora subscreverem a Convenção Marpol.

Além disso, qualquer legislação que não seja acompanhada de uma fiscalização e de sanções adequadas é
inútil. Regozijo-me, por isso, com o facto de a relatora ter conseguido levar o Conselho a assumir um
compromisso concreto sobre a dimensão penal do assunto. Por fim, gostaria de observar que aguardo o
estudo da Comissão sobre a criação de uma guarda costeira europeia. Espero que esse relatório contribua
para que eu possa apreciar a utilidade de tal entidade. Muito obrigado.

Busuttil (PPE-DE). - (EN) Senhor Presidente, é com muita pena que verifico que a alteração 7 a este relatório
foi rejeitada pela Comissão dos Transportes e do Turismo. Devo salientar que defendo firmemente o princípio
de que temos de combater a poluição provocada por navios. No entanto, há que usar da maior prudência
ao aplicar este princípio. Parece termos esquecido que os perigos do mar podem, por vezes, provocar acidentes,
apesar de todas as precauções que se possa tomar. Assim, é injusto que os armadores, comandantes e
tripulações que tenham tomado todas as medidas razoáveis para prevenir a poluição resultante de acidente
sejam tratados da mesma forma que aqueles que cometeram um acto de poluição deliberada ou que traduza
culpa ou negligência.

Há duas razões que me levam a considerar esta abordagem falha de lógica. A primeira é que ultrapassa ou,
até, se opõe à MARPOL. Devíamos esforçar-nos por melhorar a eficácia das convenções internacionais em
vez de tentar fazer-lhes concorrência ou de trabalhar em paralelo. Devido à própria natureza do sector
marítimo, as convenções internacionais provaram ser instrumentos positivos e eficazes. Continuemos a
utilizá-las.

Em segundo lugar, é ilógica porque coloca os transportes marítimos da União Europeia numa situação de
desvantagem, quando comparada com a dos transportes marítimos de águas que não as da União Europeia.
Numa altura em que nos esforçamos por melhorar a competitividade e por criar emprego, temos de ser
prudentes e não legislar de forma a desincentivar o importante sector marítimo a manter-se aqui na Europa.
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Sei que já muito se fez para chegar a um compromisso sobre o assunto e agradeço à relatora o seu trabalho.
Suspeito, contudo, que a apreciação do verdadeiro impacte destas medidas continua a ser insuficiente. Todos
concordamos com a necessidade de regular a poluição causada por navios mas, ao fazê-lo, devemos adoptar
uma abordagem prática que nos ajude a atingir os nossos objectivos de forma eficaz e, simultaneamente,
pragmática.

Evans, Robert (PSE). - (EN) Senhor Presidente, também eu queria agradecer à senhora relatora e ao Senhor
Comissário as suas interessantes observações. O presente documento é, como outros já referiram, um
importante texto legislativo para a segurança marítima e para obrigar os navios a agirem de forma responsável.
Como afirmaram os senhores deputados Piecyk, Ortuondo Larrea, Papadimoulis e outros, grande parte da
poluição por petróleo não provém das catástrofes anunciadas nas primeiras páginas dos jornais, mas de
descargas deliberadas. É fundamental combatermos, juntos e vigorosamente, tais actos ilegais, e este
compromisso constitui um avanço bastante positivo.

Há que cooperar em questões europeias para combater a criminalidade ou a negligência e não esmorecerei
na minha determinação de fazer tudo o estiver ao nosso alcance para prevenir a poluição e proteger o
ambiente. Acresce que atingiremos resultados muito mais interessantes se trabalharmos em conjunto, como
União Europeia, do que se nos esforçarmos como países individuais.

Consequentemente, como anunciou o senhor deputado Blokland, aguardaremos com grande interesse o
estudo de viabilidade sobre uma Guarda Costeira europeia. Neste momento, segundo percebi, as funções
das Guardas Costeiras nacionais variam bastante de país para país. Algumas preocupam-se mais com a
protecção das fronteiras e em impedir a imigração ilegal; outras tentam impedir a poluição dentro das linhas
descritas. Nalguns países, cabe às Guardas Costeiras efectuar operações de busca e salvamento que, noutros,
serão da responsabilidade das forças militares.

Do ponto de vista do Reino Unido, as funções da sua Guarda Costeira incluem operações de busca e salvamento
e a linha de fronteira por que são responsáveis, a sua zona, confina com as dos Estados Unidos e do Canadá.
A área de responsabilidade da Guarda Costeira do Reino Unido é, portanto, mais vasta do que a de alguns
dos outros países. Assim, aguardo com interesse o estudo de viabilidade. Poderemos reflectir sobre o assunto
depois de o relatório ter sido aprovado, amanhã, e avançar a partir daí.

Toussas (GUE/NGL). – (EL) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a experiência tem
demonstrado que são profundamente inadequadas as medidas preventivas e repressivas para impor sanções
a armadores, operadores de navios, administradores e, de modo geral, a pessoas e agências autorizadas
responsáveis pelo estado de conservação, funcionamento e condições de navegabilidade dos navios, sempre
que se registam infracções relacionadas com a poluição.

Com decisões dos tribunais, os armadores, operadores de navios, administradores, agentes, companhias de
seguros, fretadores, proprietários das cargas e outras entidades que constituem a cadeia da infra-estrutura
material e técnica da navegação, responsáveis por crimes no mar e por catástrofes ambientais, exploram o
direito nacional e internacional para fugir ao castigo. Em contrapartida, os marítimos são utilizados, de forma
severa e ao arrepio da legislação nacional, como bodes expiatórios e como reféns para acalmar as preocupações
dos trabalhadores e conter as lutas dos movimentos populares a favor da protecção ambiental.

Ficou provado que a política definida com base em incentivos como o reforço da competitividade e o aumento
dos lucros das operações industriais no mar e em terra, ou seja, dos monopólios, é altamente perigosa para
a protecção da vida humana no mar e para a protecção ambiental.

A directiva relativa à poluição no mar causada por navios, que introduz sanções para as infracções, insere-se
no âmbito desta política antipopular de reforço da competitividade das empresas e de aumento dos lucros
do grande capital. Transfere a culpa pelos acidentes para os tripulantes dos navios, perpetua a
irresponsabilidade das empresas industriais no mar e em terra e deixa impunes os proprietários dos navios,
os operadores, os administradores, os fretadores, as agências de registo de navios, as companhias de seguros,
etc. Mantém e reforça a responsabilidade conjunta dos operadores do navio e dos marítimos. Se o tempo
não fosse efectivamente tão escasso, poderia citar milhares de exemplos que demonstram que não existe
qualquer ligação entre as responsabilidades do comandante e da tripulação e as dos operadores e proprietários
dos navios. A poluição do mar e a destruição do ambiente são questões de grande importância política.

Para concluir, e aproveitando a referência feita à alteração 19, que foi apresentada por nós, permitam-me
assinalar o seguinte: uma vez que tanto o Senhor Comissário como a senhora relatora e o Conselho
reconhecem que o conteúdo não é afectado por esta alteração, não compreendemos por que razão não
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aceitam uma formulação que, na realidade, permite determinar com maior clareza quem são as pessoas
responsáveis por infracções relacionadas com a poluição ...

(O Presidente retira a palavra ao orador)

Attard-Montalto (PSE). - (EN) Senhor Presidente, um conhecido ditado afirma que "de boas intenções está
o inferno cheio". Espero que a presente directiva não se encontre nesse grupo. Obviamente, a poluição é uma
catástrofe marítima e não subsistem dúvidas quanto a isso.

O meu país, Malta, é altamente susceptível pois depende do turismo, e a nossa filosofia marítima sempre foi
prezada, sobretudo porque fomos um dos países pioneiros em relação a teorias relativas ao património
comum da humanidade, especialmente no que se refere ao solo oceânico. Ninguém pode, portanto, acusar-nos
de colocar o nosso interesse nacional acima do interesse da União Europeia - e passo a explicar porquê.

Não creio, muito sinceramente, que a directiva contribua para reduzir a poluição. Porquê? Até agora, ainda
não nos explicaram, de forma directa e concreta, se o presente texto abrange navios que não estejam registados
em países da União Europeia. Se não os abranger, qual será o seu efeito? Os navios registados actualmente
na Grécia, em Chipre ou em Malta fugirão para outros países de pavilhão. Agradecia que a minha dúvida
fosse esclarecida porque, segundo me informou o meu Governo, a lei, tal como agora redigida, estabelece
discriminação entre pavilhões de Estados europeus e não europeus. A ser assim, estaríamos a agir contra a
Convenção Internacional. Como é que o Senhor Comissário conseguirá aplicar a lei? Agradecia que, nas
conclusões, me desse uma resposta.

Hedkvist Petersen (PSE). - (SV) Senhor Presidente, Senhor Comissário, o meio marinho é de importância
vital para todos nós e para as gerações vindouras. Já hoje se repetiu esta frase muitas vezes nesta Assembleia,
e não posso deixar de concordar. Acontece que a poluição dos mares e do meio marinho é um problema
genuinamente transfronteiriço e um desafio genuinamente transfronteiriço. Na minha opinião, a decisão
que amanhã tomarmos levará a uma melhoria da situação nos mares e no meio marinho.

Penso, também, que uma guarda costeira europeia - assunto que deve ser bem estudado - podia dar um bom
contributo a este trabalho. Podia ser útil no combate à poluição por petróleo nas suas diversas formas.
Conviria definir as tarefas e competências da guarda costeira, para que pudesse também operar em relação
às responsabilidades nacionais. Serei breve e concluirei apoiando, simplesmente, o acordo proposto.

Sifunakis (PSE). – (EL) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estamos hoje a debater uma
proposta de directiva que é a consequência directa de um trágico incidente. Refiro-me ao afundamento do
Prestige, em Novembro de 2002, do qual resultou uma enorme perda recursos marinha e de pessoal de mar
de um país europeu.

As investigações realizadas na sequência deste trágico incidente demonstraram que a responsabilidade em
casos semelhantes se encontra repartida por numerosas agências e agentes envolvidos. Infelizmente, tivemos
de sofrer uma enorme catástrofe ambiental para compreendermos que, embora a esmagadora maioria dos
agentes implicados na navegação ajam de maneira responsável, há alguns cuja irresponsabilidade pode ter
um enorme impacto negativo no ambiente marinho.

A Grécia, um país com uma longa tradição náutica, ainda não sofreu até este momento qualquer poluição
acidental de grandes dimensões, graças à consciência dos trabalhadores do sector da navegação e, obviamente,
dos proprietários dos navios, dos marítimos gregos e de todas as partes envolvidas.

Enquanto socialistas gregos verdadeiramente conscientes da necessidade de assegurar não só a protecção
ambiental mas também a das pessoas que trabalham no sector da navegação, apoiamos a proposta de directiva
e estamos convictos de ela representa um passo positivo na luta quer contra a poluição operacional e acidental,
quer contra a poluição deliberada, como disse com toda a razão a senhora deputada Wortmann-Kool. Temos
de nos manter firmes contra a impunidade e a irresponsabilidade.

Numa grande bacia como o Mediterrâneo, com um intenso tráfico de navios que aumenta todos os dias,
como cidadão grego de um país que é a maior potência náutica da União e onde o turismo é um sector básico
da economia, um país com uma enorme linha costeira e centenas de ilhas, considero ser nosso dever liderar
a luta contra a poluição do mar e pela protecção do mundo marinho.

Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) Senhor Presidente, tentarei ser breve, mas pretendo, de qualquer
forma, responder a um par de questões. Em primeiro lugar, não posso permitir que se diga que existe um
conflito entre esta proposta de directiva e a Convenção Marpol, pois isso é totalmente falso. A Convenção
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Marpol prevê apenas sanções contra quem agiu de forma deliberada, ou tenha cometido erros imperdoáveis,
mas deverá ser lida em conjunção com a Convenção sobre o Direito do Mar. Esta dá a possibilidade aos
Estados costeiros de reforçar, nas suas águas territoriais, as medidas de prevenção e de combate à poluição,
e foi esta cláusula da Convenção do Direito do Mar que nós invocámos.

Visto que esta cláusula pode ser invocada por qualquer dos Estados-Membros, pode também ser invocada
pela UE, sendo que esta é uma questão que discuti com o Secretário-Geral da OMI. Por conseguinte, considero
esta crítica incompreensível, uma vez que a directiva está em conformidade com a Convenção Marpol e com
a Convenção sobre o Direito do Mar. Gostaria ainda de registar, como a relatora muito justamente afirmou,
que as sanções são proporcionadas; trata-se de impor sanções por negligência grave e de assegurar que estas
sanções sejam proporcionais ao crime. Não se trata de criminalizar as pessoas, mas de as tornar cientes das
suas responsabilidades. Talvez esteja a falar com algum excesso de paixão a este respeito, mas isso é apenas
porque acredito nesta causa, que é a protecção do nosso património comum.

Por isso, gostaria de responder à pergunta do senhor deputado Attard-Montalto com amabilidade – estará
o senhor deputado Attard-Montalto presente, por acaso? Podem ser impostas sanções a navios que ostentem
pavilhão de países terceiros sempre que estes navios entre num porto comunitário. Os pavilhões dos Estados
europeus não serão, portanto, alvo de discriminação a esse respeito. Era isso que queria dizer.

Gostaria de acrescentar que, não só acreditamos que esta abordagem está em absoluta conformidade com a
da Organização Marítima Internacional, como é igualmente nosso objectivo cooperar com essa organização,
como afirmei ao Secretário-Geral da OMI. Estamos a apoiar-nos no trabalho desenvolvido pela OMI, pois
esta deseja também promover a utilização de caixas negras, tendo inclusivamente previsto um calendário
pormenorizado a este respeito.

Senhor Presidente, o que tenho estado a tentar pôr em evidência é o facto de, apesar de tudo, termos chegado
a um acordo político unânime com o Conselho. Por isso, gostaria de deixar ao Parlamento um alerta: este
acordo é apoiado por uma maioria que está a emergir em toda a Europa e que tomou forma durante o trílogo
realizado com o Conselho.

Por fim, não deveremos esperar o próximo desastre para tomar, subitamente, consciência do que está a
acontecer e assumirmos as nossas responsabilidades. Até à data, os progressos feitos em matéria de legislação
marítima foram conseguidos apenas à medida que os desastres se iam sucedendo. Porém, dispomos agora
de uma grande oportunidade para evitar que esses desastres voltem a acontecer. Essa a razão por que,
pessoalmente, considero este texto equilibrado e entendo que o seu objectivo não é a criminalização seja de
quem for, mas sim tornar todos cientes das suas responsabilidades. Motivo por que, Senhora Deputada
Wortmann-Kool, gostaria de agradecer antecipadamente a esta Assembleia a aprovação deste texto com a
maior maioria possível(3).

Presidente. – Muito obrigado, Senhor Comissário, pela sua resposta e pela paixão que colocou nas suas
palavras.

Attard-Montalto (PSE). - (EN) Ponto de ordem, Senhor Presidente! O Senhor Comissário deturpou o sentido
das minhas palavras. Não tem o direito de o fazer. A minha intenção era clara: não me referi, de forma alguma,
às descargas, negligentes ou deliberadas, dentro de portos ou águas nacionais, e o Senhor Comissário sabe-o.
Segundo o Senhor Comissário, eu teria dito que a discriminação que seria estabelecida entre navios de países
terceiros e navios que arvoram pavilhão dos Estados-Membros era aplicável a descargas em águas nacionais,
quando sabe muito bem que não foi isso que afirmei.

Perguntei, e continuo à espera da sua resposta, se, no que respeita às descargas efectuadas fora de águas
nacionais, há discriminação entre os navios que arvoram pavilhão de países europeus e os que arvoram
pavilhão de países terceiros. Gostaria que o Senhor Comissário respondesse a esta pergunta e não a uma
pergunta que não formulei.

Presidente. – Senhor Deputado Attard-Montalto, a bem da verdade, esse não era um ponto de ordem; penso
que a sua intervenção visava antes um assunto de natureza pessoal.

Senhor Comissário, deseja dar uma resposta complementar?

(3) Posição da Comissão sobre as alterações: ver Anexo.
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Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) Peço desculpa. O meu objectivo era, muito honestamente, dar uma
resposta, e respeito a opinião de todos os presentes, ainda que possa ter defendido com excessiva paixão este
texto. Gostaria de deixar muito claro que não tenho absolutamente qualquer intenção de acusar deputados
desta Assembleia seja de que forma for. Na verdade, acusar quem quer que seja seria a última coisa que
gostaria de fazer. O que pretendo afirmar é que os navios que arvorem pavilhão de países terceiros estão
sujeitos aos regulamentos assim que entram num porto da Comunidade; penso que concordará comigo a
este respeito, embora possa não estar a responder totalmente à sua pergunta.

Se quiser, Senhor Presidente, gostaria de sugerir ao senhor deputado Attard-Montalto que nos encontremos
bilateralmente para esclarecer a questão. Tudo quanto fiz foi explicar qual a legislação que considero aplicar-se
à actual situação. O senhor deputado poderá ter outras situações em mente e, por isso, sugiro que ambos
nos encontremos para debater o assunto em maior pormenor.

Presidente. – A Presidência da sessão gostaria de lhe agradecer o facto de ser tão compreensivo, Senhor
Comissário. Penso que de facto essa seria a solução mais sensata.

Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, quarta-feira, às 11H30.

18. Informação fluvial

Presidente. – Segue-se na ordem do dia o relatório (A6-0055/2004), da deputada Sommer, em nome da
Comissão dos Transportes e do Turismo, sobre uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa a serviços de informação fluvial harmonizados nas vias navegáveis interiores da Comunidade
(COM(2004)0392 - C6-0042/2004 - 2004/0123(COD)).

Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, regozijo-me
por poder apresentar hoje esta proposta de directiva relativa a serviços de informação fluvial (RIS)
harmonizados nas vias navegáveis interiores da Comunidade. O seu objectivo é a harmonização dos serviços
de informação sobre as vias navegáveis interiores da Comunidade, e, na verdade, o Parlamento tinha solicitado
uma directiva destas na sua resolução relativa ao Livro Branco sobre a política europeia de transportes.

A Comissão reconheceu, durante muitos anos, que as vias navegáveis interiores oferecem um enorme
potencial de substituição, tendo em conta os problemas de utilização excessiva verificados noutros sectores
dos transportes. Por outras palavras, o transporte nas vias navegáveis interiores é, frequentemente, mais
económico, mais fiável e mais amigo do ambiente do que outros modos de transporte.

Os serviços de informações fluviais, que tem por base tecnologias modernas de informação e comunicação
e que permitem que sejam efectuadas melhorias no planeamento e gestão do tráfego e dos transportes,
representam uma extraordinária oportunidade para nas vias navegáveis interiores. Os serviços em causa
incluem a disponibilização de informação sobre as vias navegáveis interiores, as condições de navegabilidade,
o estado do tráfego e as capacidades dos portos e dos terminais, bem como serviços de atenuação das
catástrofes.

Os serviços de informação fluvial permitem que as viagens sejam planeadas de forma mais rigorosa e facilitam
a adaptação às condições de tráfego e de navegabilidade, o que significa que resultam num consumo mais
reduzido de combustíveis e, por conseguinte, numa redução das emissões. Possibilitam ainda o
acompanhamento do transporte de produtos perigosos e, como resultado disso, reagir de forma adequada
em caso de acidentes ou de potenciais danos para o ambiente. A utilização dos serviços de informação ajudará
a modernizar a rede fluvial, bem como a aumentar a sua segurança, fiabilidade e eficácia.

A directiva serve dois objectivos. Em primeiro lugar, procura proporcionar aos governos que fornecem o
serviço, às pessoas que os utilizam, bem como às empresas que fabricam o hardware e software necessários a
segurança requerida para investir neste domínio. O seu segundo objectivo é assegurar a interoperabilidade
e compatibilidade das aplicações a nível nacional e europeu e, evidentemente, assegurar a consecução da
continuidade com os serviços usados por outros modos de transportes.

A directiva não força os utilizadores privados a utilizarem os serviços de informação fluviais, contudo,
estamos convencidos de que os benefícios destes serviços encorajarão os utilizadores a aproveitá-los. Estamos
igualmente convictos de que as empresas olharão para a tecnologia RIS como uma oportunidade de mercado
e a oferecerão a um preço razoável e acessível. O facto de o sector das vias navegáveis interiores ser constituído
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sobretudo por pequenas e médias empresas torna o custo num factor fundamental, e a Comissão tenciona
acompanhar de muito perto a evolução nesta área.

O Conselho chegou a um entendimento muito alargado, e apraz-me muito verificar que a relatora e a comissão
competente quanto à matéria de fundo, a Comissão dos Transportes e do Turismo, procuraram chegar a um
acordo em primeira leitura. O Conselho e o Parlamento adoptaram uma abordagem construtiva, que deverá
permitir-nos adoptar a directiva sem demora e dar início à implementação dos serviços de informação
fluviais. Gostaria de expressar os meus calorosos agradecimentos à senhora deputada Sommer e à Comissão
dos Transportes e do Turismo por terem adoptado esta abordagem.

Hás três aspectos que vale a pena salientar: a interoperabilidade dos serviços; os prazos para implementação;
e as tabelas de correlação. O Parlamento teve toda a razão em colocar especial ênfase na interoperabilidade
dos serviços e na compatibilidade do equipamento, uma vez que estas questões estão no cerne da directiva,
e gostaria de agradecer à relatora uma vez mais por isso. Chegou-se a um compromisso de acordo com o
qual será estabelecido um prazo de 30 meses para a implementação, e considero que se trata de um prazo
razoável. Passando à questão das tabelas de correlação, a Comissão lamenta, obviamente, o facto de a obrigação
de disponibilizar essas tabelas ter sido incluída apenas num considerando e não num artigo. No entanto,
apesar desta divergência de opiniões, que deverá ser solucionada a nível institucional, somos da opinião de
que não podemos correr o risco de esta directiva não vir a ser adoptada. Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, gostaria de reiterar que esta directiva facilitará o fluxo de tráfego nos rios, assim como
os tornará mais seguros e aumentará a sua funcionalidade. Considero ser crucial que sejamos capazes de
explorar este potencial de transporte e de mobilidade, e essa é a razão por que gostaria de agradecer
antecipadamente a esta Assembleia o facto de ter acolhido bem esta proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho.

Sommer (PPE-DE), relatora. – (DE) Senhor Presidente, contrariamente ao que ouvimos prometer em discursos
políticos e em declarações de princípio, muitas vezes os interesses da navegação interior são, na prática,
desprezados pelos políticos, em muitos Estados-Membros. Tal como o Senhor Comissário Barrot afirmou,
foi a Comissão que apostou mais no potencial desse modo de transporte, e, já há alguns anos, em Setembro
de 2001, o seu Livro Branco sobre a política europeia de transportes para 2010 formulava o objectivo de
reforçar a posição da navegação interior enquanto modo de transporte alternativo para o qual poderia ser
transferido um volume considerável de tráfego rodoviário. No momento presente, porém, estamos muito
longe de alcançar tal objectivo. É manifesto que para muitas pessoas é difícil reconhecer o verdadeiro
significado da navegação interior, e, no entanto, essa grande importância liga-se ao papel potencial das vias
de navegação interior na UE.

Era, por isso, altura de a Comissão concretizar as declarações de intenção incluídas no Livro Branco e de
apresentar, o que fez em Maio do ano passado, a proposta de directiva agora em apreciação, relativa a serviços
de informação sobre navegação interior. A directiva trata de aplicações das tecnologias modernas da
informação e da comunicação susceptíveis de, no futuro, facilitarem aos Estados-Membros a gestão dos
fluxos de tráfego e das operações de transporte nas vias de navegação interior.

A União Europeia tem 30 000 km de canais e rios que ligam centenas de cidades e zonas industriais
importantes. Aquilo a que poderíamos chamar a rede nuclear liga entre si os países do Benelux, a França, a
Alemanha e a Áustria. Apesar do enorme potencial da rede inteira, apenas 7% do total do tráfego interno,
excluindo o tráfego aéreo, é efectuado através das nossas vias de navegação interior – isso mesmo, apenas
7%! Por outro lado, perante o volume crescente de tráfego – que se deve em parte ao bem-vindo alargamento
da União a Leste – as estradas, as vias-férreas e o espaço aéreo europeus têm vindo, desde há muito tempo,
a funcionar próximo da sua capacidade máxima. Este facto torna ainda mais importante que finalmente se
promova o único modo de transporte que continua a ter uma capacidade disponível significativa. A proposta
de directiva em apreciação possibilita que se valorize mais eficazmente o potencial do transporte por vias
de navegação interior e que se inclua este modo na cadeia de transporte intermodal.

Permitam-me que resuma alguns dos pontos fulcrais do acordo que alcançámos no trílogo informal. Além
do facto de que o trabalho já realizado por organizações internacionais reconhecidas, como sejam a Comissão
Central para a Navegação do Reno deve ser tido em conta, acordámos agora, igualmente, que essas
organizações continuarão a ser envolvidas no estabelecimento de serviços de informação harmonizados
sobre tráfego fluvial. Podem aconselhar a Comissão RIS, que assegurará que não se desenvolva na União
Europeia um mosaico de sistemas diferentes.

O senhor Comissário Barrot enunciou as aplicações potenciais dessa abordagem RIS: informação sobre vias
navegáveis, informação sobre tráfego, gestão de tráfego, apoio em caso de catástrofe – aspecto particularmente
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importante, já que tencionamos incluir materiais perigosos nas cargas a transferir das vias rodoviárias para
as vias navegáveis – e informação relevante para a organização dos transportes, estatísticas e alfândegas, bem
como para efeitos de taxas de circulação e taxas portuárias. São ainda possíveis outras aplicações; esta lista
não é exaustiva.

Estes tipos de informação devem ser acessíveis a todos os utentes do RIS, de modo não-discriminatório.
Além do interesse público legítimo no que respeita a pormenores como sejam a localização exacta de
embarcações que transportem materiais perigosos, os interesses económicos igualmente legítimos das partes
interessadas – carregadores, gestores de frotas e operadores portuários, entre outros – também não podem
ser esquecidos.

Por este motivo, voltámos a salientar de forma clara que a legislação em matéria de protecção de dados se
aplica, evidentemente, sem excepção, a segredos comerciais deste tipo. Tendo presente a estrutura do sector,
que é composto predominantemente por pequenas e médias empresas, impedimos que as taxas cobradas
pela utilização de informação RIS excedam o respectivo preço de custo, protegendo, assim, o sector contra
custos excessivos resultantes da utilização do sistema. Há que referir, no entanto, que não houve qualquer
hipótese de conseguir que o Conselho aceitasse um apoio adicional ao sector, através, por exemplo, de apoio
suplementar ou de empréstimos bonificados, o que, em meu entender, teria todo o sentido. O facto de o
Conselho rejeitar tal possibilidade é extraordinário, perante a importância deste sector para tantos
Estados-Membros, mas, porque os serviços de informação sobre tráfego fluvial são uma necessidade urgente,
aceitámos este compromisso.

Permitam-me que conclua agradecendo ao Conselho, à Comissão e, em especial, aos meus colegas deputados
que desempenharam o papel de relatores-sombra a cooperação que mantiveram entre si, e que foi
extremamente positiva. Dirijo-lhes os meus mais calorosos agradecimentos, já que, sem a cooperação de
todas as partes, o compromisso que conseguimos não teria sido possível.

Gostaria ainda de exortar toda a Assembleia a votar em conformidade com a minha lista constituída pelas
34 alterações originais da Comissão dos Transportes e do Turismo e a aceitar as 32 alterações apresentadas
em plenária, já que estas resultam do trílogo informal e mereceram o acordo de todos nós. Uma vez que
todos queremos apoiar o sector da navegação interior, penso que a primeira leitura, que terá lugar amanhã,
será também a última.

Chichester (PPE-DE), relator de parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia. - (EN) Senhor
Presidente, em nome da minha comissão, gostaria de expressar o nosso apoio aos objectivos gerais da presente
proposta sobre serviços de informação fluvial. Aproveitarei a minha experiência como remador e velejador
amador e darei testemunho da importância da informação para uma navegação segura e coroada de sucesso.

A nossa comissão estava preocupada com dois aspectos. Agradeço ao Senhor Comissário já ter mencionado
um deles, a saber, os interesses das PME e os efeitos que esta medida terá sobre elas. A regulamentação e a
legislação têm sempre um peso maior sobre as pequenas empresas do que sobre organizações de grande
dimensão. Apraz-me que o corpo principal do relatório faça referência a esta constatação.

O segundo ponto que nos preocupa tem a ver com a questão geral da comitologia e o comité consultivo que
é proposto. É da maior importância que todas as partes envolvidas possam contribuir de alguma forma para
este comité consultivo. Já noutros relatórios sobre outros assuntos a nossa comissão referiu esta preocupação,
e acolho com satisfação, em particular, a alteração 29, que insta a Comissão a consultar, com carácter regular,
representantes do sector. As PME e a consulta são aspectos da maior importância.

Wortmann-Kool (PPE-DE), em nome do Grupo. – (NL) Muito obrigada, Senhor Presidente, regozijo-me com
o acordo em primeira leitura sobre os Serviços de Informação Fluvial, e, em nome do Grupo PPE-DE, gostaria
também de agradecer vivamente à relatora por todos os esforços que expendeu e de a felicitar pelo resultado
alcançado, já que se trata de uma proposta importante para o melhoramento da segurança na navegação
interior. Os condutores de embarcações passarão a dispor de uma vasta informação sobre níveis das águas,
níveis das eclusas e outras informações relativas à navegação em toda a Europa, e, graças a este sistema, os
operadores portuários e de terminais poderão explorar melhor o seu potencial. É, em si, uma proposta
importante para a promoção da navegação interior europeia.

Penso que é importante que os custos do sistema, quer para a navegação interior quer para os governos,
sejam mantidos a níveis reduzidos. O sector da navegação interior é constituído por pequenas empresas
independentes com uma capacidade de investimento limitada e que não deveriam ser obrigadas a aderir a
sistemas dispendiosos, quando continua a haver alternativas mais baratas no mercado.
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Deveria ser possível os condutores de embarcações utilizarem um único e mesmo sistema de registo nos
Serviços de Informação sobre Tráfego Fluvial (RIS) em todos os países, pelo que me agrada que o acordo
obtido pela relatora em nome do Parlamento disponha efectivamente neste sentido. Além disso, é também
muito importante que se reconheça que os sistemas utilizados deveriam ser à prova de fugas de qualquer
tipo de informação sensível para as empresas.

Gostaria de apoiar vivamente o resultado alcançado pela relatora, já que a directiva em apreciação veio criar
um quadro para os Serviços de Informação Fluvial. No entanto, muitos dos pormenores técnicos terão ainda
de ser desenvolvidos, antes de o sistema poder efectivamente ser lançado. Inclino-me, por isso, para subscrever
o pedido do senhor deputado Chichester no sentido de esse trabalho de pormenor técnico ser prático e de
se articular com as práticas profissionais dos condutores de embarcações. É necessária consulta, e gostaria
de exortar o Senhor Comissário a envolver o sector da navegação interior nesse processo técnico. Em especial
agora que a União Europeia está a envolver-se cada vez mais na política europeia de navegação interior, a
consulta ao sector é vital, não só no que diz respeito à directiva em apreciação, como também em outros
domínios. Poderá o senhor Comissário assegurar isto? Afinal, uma navegação interior bem sucedida é essencial
para que tenhamos transportes europeus sustentáveis.

Stockmann (PSE), em nome do Grupo. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário Senhoras e Senhores
Deputados, permitam-me que comece por agradecer à relatora pela cooperação verdadeiramente excelente
que manteve connosco. A navegação interior está a avançar e o RIS vai contribuir um pouco mais para
dissipar a imagem de uma forma de transporte romântica mas ultrapassada. Um sistema de informação e
comunicação transfronteiriço interoperável contribuirá para concretizar a nossa ideia de transformar a
navegação interior num elo tão forte quanto qualquer outro da cadeia de transporte. Seria avisado reforçar
deste modo o transporte por vias navegáveis, dadas todas as evoluções infra-estruturais que são necessárias
em outras áreas do sistema de transportes.

O RIS gera valor acrescentado em termos ambientais e económicos, ao mesmo tempo que contribui para a
eficiência geral das políticas de transportes. Em primeiro lugar, o melhoramento da gestão do tráfego e dos
transportes faz com que seja concebível que algo como a abordagem “mesmo a tempo” possa ser alargada
aos bens que são transportados através dos nossos rios. O RIS proporciona informação actualizada que pode
ser utilizada no planeamento das viagens e na compilação de horários fiáveis. Tornará as operações individuais
de transporte mais seguras e mais eficientes.

Em segundo lugar, os portos vão ser actualizados no sentido de se tornarem interfaces intermodais. O RIS
fará com que seja mais fácil aos operadores portuários e de terminais explorarem ao máximo as suas
capacidades.

Terceiro, a directiva em apreciação irá finalmente proporcionar-nos um número de identificação normalizado,
uma chapa de matrícula para as embarcações da navegação interior. Uma navegação interior eficiente exige
esse número de registo normalizado, uma vez que este torna as embarcações identificáveis, torna possível
o seguimento das cargas e promove a segurança. Todos estes factores irão incrementar a competitividade e
o carácter apelativo dos transportes por vias navegáveis.

O que falta fazer? O grande desafio está nas interfaces. Os portos, evidentemente, são, em muitos casos,
pontos focais de desenvolvimento económico, mas muitos deles não foram concebidos nem estão equipados
para operações trimodais. Há muito a fazer neste capítulo.

São também necessários melhoramentos nas ligações com o transporte marítimo de curta distância, que é
um modo de transporte em grande expansão. Neste caso, há entraves administrativos a remover.

Por fim, mas não menos importante, temos a criação e a aplicação da unidade de carga intermodal europeia.
Como é sabido, tivemos a primeira leitura da proposta, e estamos agora a aguardar a posição comum do
Conselho. Considero que se trata de outro passo indispensável em direcção ao objectivo de uma cadeia de
transportes intermodal verdadeiramente competitiva.

Há, porém, um senão, que é a natureza relativamente não vinculativa da directiva em apreciação. É por essa
razão que temos agora de adoptar sem demora as várias disposições e normas técnicas para a implementação
do RIS, a fim de prevenir o surgimento de um mosaico de aplicações do RIS divergentes, se é que isso não
aconteceu já.
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Hennis-Plasschaert (ALDE), em nome do Grupo. - (EN) Começaria por agradecer à relatora, senhora deputada
Sommer, cujo trabalho foi excelente. Suscitaria, agora, um ponto que já foi mencionado pelo Senhor
Comissário Barrot.

Repetidamente, todas as Instituições europeias e todos os Estados-Membros declararam publicamente que
envidarão todos os esforços no sentido de melhorar a transparência do processo de tomada de decisão na
UE. Eis uma intenção que nós, Parlamento Europeu e, em particular o Grupo ALDE, apoiamos plenamente.
Em conformidade com o acordo interinstitucional e numerosos outros planos de acção, a Comissão decidiu
que todas as suas propostas de directiva deviam conter uma disposição específica que torne obrigatório os
Estados-Membros elaborarem quadros que demonstrem a correlação entre o acto em questão e as medidas
de transposição. Estaria aqui incluída a comunicação desses quadros à Comissão.

No entanto, nas recentes negociações informais interinstitucionais mantidas com as Presidências neerlandesa
e luxemburguesa a respeito das propostas de directiva relativas a serviços de informação fluvial e aos
certificados dos marítimos, tornou-se claro que o Conselho não tenciona manter essa disposição. Como
afirmou o Senhor Comissário, a solução do Conselho consiste em aditar um considerando que faça menção
ao acordo sobre o assunto e elimine a obrigação imposta aos Estados-Membros no texto da própria directiva.

O Grupo ALDE está muito preocupado com a abordagem do Conselho, visto não se limitar à presente
directiva. O nosso grupo decidiu, em consequência, separar este ponto e solicitar uma votação por partes
da alteração 53. Sei que nem todos os colegas concordam em que se resolva esta questão política com o
Conselho através de dossiês específicos. Parece-me, porém, que já é altura de esta Assembleia agir. Resta-me
apenas esperar que os outros Grupos envidem todos os esforços no sentido de aumentar a transparência do
processo de tomada de decisão na UE e sigam a nossa opinião sobre o assunto.

Lichtenberger (Verts/ALE), em nome do Grupo. – (DE) Senhor Presidente, muito obrigado por me dar a
palavra. Antes de mais, permitam-me que dirija os meus vivos e sinceros agradecimentos à relatora. As
conversações foram conduzidas num clima agradável, e a maioria dos deputados que apreciaram a proposta
foram mulheres, ponto que nunca é demais salientar. Debruçámo-nos sobre um assunto que tem margem
para mais desenvolvimento, processo que está longe de estar concluído. Teremos de assegurar que as medidas
acordadas são efectivamente aplicadas e, é claro, há aquele senão a que se referiu o orador precedente.

Há ainda duas preocupações centrais relativamente às quais temos de ser extremamente vigilantes aqui no
Parlamento. Em primeiro lugar, há que ter devidamente em conta a necessidade de interoperabilidade, porque
a aceitação geral desta nova facilidade e o impacto da mesma dependem em grande medida da sua
interoperabilidade. Se não conseguirmos assegurar que as interfaces entre os vários modos de transporte
funcionam mesmo, será muito pouca a carga que vai transferir-se para os nossos rios.

O segundo ponto é que as embarcações da navegação interior têm de passar a ser muito mais seguras do
ponto de vista ambiental. Há muito a fazer a este propósito. Por fim, congratulo-me com o facto de o RIS ir
contribuir para dar resposta às minhas preocupações relativamente à segurança das operações de transporte
envolvendo materiais perigosos.

Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) Tenciono ser breve nos meus comentários, Senhor Presidente, mas
gostaria de começar por agradecer, uma vez mais, à senhora deputada Sommer e à Comissão dos Transportes
e do Turismo o seu excelente trabalho, que, espero, resultará na aprovação desta proposta em primeira
leitura. A Comissão deverá poder aceitar o compromisso a que se chegou durante o trílogo informal realizado
com o Conselho. Aceitamos as 15 alterações adoptadas pela Comissão dos Transportes e do Turismo que
apoiam a posição do Conselho, e aceitamos as 34 novas alterações que a senhora deputada Sommer apresentou
e que reflectem o compromisso a que se chegou durante o trílogo informal com o Conselho. Espero que esta
Assembleia possa conceder-nos o seu apoio a esta abordagem.

Gostaria de prestar a minha homenagem ao senhor deputado Chichester e de lhe agradecer, assim como de
lhe dizer que outras partes interessadas não poderão ter assento nos comités da comitologia, visto que o
processo de comitologia apenas permite representantes dos Estados-Membros. No entanto, concordo com
os seus comentários no sentido de que a Comissão assegure que a indústria seja devidamente consultada
antes de as propostas serem apresentadas. Essa consulta é necessária se se quiser que a indústria olhe para a
tecnologia RIS como uma oportunidade de mercado e possam oferecê-la a um preço razoável e acessível.
Tal como a senhora deputada Sommer, também salientou que as pequenas e médias empresas não devem
ser sobrecarregadas com custos excessivos na sequência da introdução do RIS. Era isso que gostaria de deixar
claro.
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Um certo número de deputados salientou a necessidade de intermodalidade, e têm toda a razão, pois é um
aspecto crucial. Se quisermos aumentar a utilização dos rios para fins de transportes, deveremos conseguir
efectivamente pôr a intermodalidade em prática. Esse será um dos principais fios condutores do meu trabalho.

Gostaria ainda de dizer que concordo totalmente com os comentários da senhora deputada Hennis-Plasschaert
relativamente aos quadros de correlação, e é verdade que é preciso agir. A UE faz sentido precisamente porque
os Estados-Membros concordam em transpor as directivas e, gradualmente, em prestar contas da forma
como o fizeram.

Posto isto, gostaria de colocar os deputados de sobreaviso para que não se ponha em causa esta proposta.
Senhor Presidente, considero que será necessário o diálogo interinstitucional, a fim de assegurar que os
quadros de correlação se tornem um “bom hábito”, algo que utilizaremos para todos os textos. Repito, ficarei
desapontado se este texto, que a senhora deputada Sommer habilmente melhorou em nome do Parlamento
e com a ajuda deste, não for adoptado sem demora, em primeira leitura, tanto mais que me parece existirem
condições para essa aprovação. Senhor Presidente, gostaria, assim, de agradecer antecipadamente a esta
Assembleia o criterioso acompanhamento da implementação desta directiva, que, espero, nos permitirá
reforçar a navegação fluvial na Europa(4).

Presidente. – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, quarta-feira, às 11H30.

19. Reconhecimento dos certificados dos marítimos

Presidente. – Segue-se na ordem do dia o relatório (A6-0057/2004) do deputado Evans, Comissão dos
Transportes e do Turismo, sobre uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa
ao reconhecimento dos certificados dos marítimos emitidos pelos Estados-Membros e que altera a Directiva
2001/25/CE (COM(2004)0311 - C6-0033/2004 - 2004/0098(COD)).

Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o facto de
determinados Estados-Membros da UE registrarem actualmente um declínio crescente no número de
marítimos significa que os conhecimentos nessa área poderão perder-se. A formação de marítimos é
particularmente importante no que se refere à prevenção dos acidentes marítimos. São necessárias formas
de reforço da profissão de marítimo comunitário, facilitando a livre circulação dos marítimos na UE e
promovendo a excelência e a qualidade da sua formação.

A proposta que têm em mãos responde a estas duas preocupações, instituindo o reconhecimento a nível da
UE dos certificados dos marítimos emitidos pelos Estados-Membros. O objectivo visado pela Comissão com
esta directiva tem três vertentes. Em primeiro lugar, criar um procedimento célere e eficaz para o
reconhecimento, por parte dos Estados-Membros, dos certificados dos marítimos emitidos na UE. O sistema
previsto porá cobro aos atrasos que hoje caracterizam o sistema de reconhecimento.

O segundo objectivo é assegurar o cumprimento dos requisitos comunitários relacionados com a formação,
emissão de certificados e controlo. A proposta prevê um cumprimento escrupuloso e constante das normas
de formação e certificação existentes, e a Comissão avaliará regularmente os sistemas de formação e certificação
nos Estados-Membros, com a colaboração da Agência de Segurança Marítima.

O terceiro e último objectivo diz respeito à luta contra as práticas fraudulentas ligadas à emissão de certificados.
Foram previstas medidas suplementares para evitar e combater as práticas fraudulentas ligadas à obtenção
e emissão de certificados.

Como sabem, o Conselho “Transportes” chegou a um amplo entendimento quanto à proposta em Dezembro
de 2004, e regozijo-me por verificar que o Parlamento deu um contributo muito positivo nesta matéria.
Conto com o apoio desta Assembleia para assegurar que este texto fundamental, que facilitará a certificação
dos marítimos de outros Estados-Membros da UE, seja adoptado sem demora.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer a vossa atenção. Espero que
consigamos enviar um sinal muito claro aos nossos concidadãos de que, na União Europeia, a profissão de

(4) Posição da Comissão sobre as alterações apresentadas pelo Parlamento: ver Anexo.
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marítimo continua a ser particularmente atraente e que se trata de uma profissão que os jovens europeus
poderão exercer com orgulho.

Evans, Robert (PSE), relator. - (EN) Senhor Presidente, o meu relatório pretende alterar a legislação actual
sobre reconhecimento dos certificados dos marítimos, tornando-a mais adequada e eliminando as anomalias
agora existentes. Durante o processo de preparação do relatório encontrei-me por diversas vezes com a
Comissão, as Presidências neerlandesa e luxemburguesa, o secretariado do Parlamento, o Governo do Reino
Unido e os meus colegas, e agradeço todos os contributos. Posso confirmar que o Conselho garantiu que,
nos termos do artigo 251º do Tratado, se amanhã votarmos de acordo com o previsto, poderemos adoptar
este diploma sem mais delongas.

O ponto de partida para esta legislação é a segurança. A segurança dos marítimos é importante não só para
aqueles que trabalham na indústria mas também para os consumidores, quer se trate de passageiros a bordo
de navios quer das pessoas que compram os produtos do mar.

Como afirmou o Senhor Comissário, a indústria marítima, em termos gerais, encontra-se em declínio. Ir
para o mar já não é a atractiva carreira que poderia ser. O declínio das indústrias dos transportes marítimos
e da pesca significa que os salários são, normalmente, baixos, e as oportunidades não abundam. Contra esta
tendência, haverá sempre procura de viagens por mar, tanto para a indústria como para passageiros. Apesar
de a pesca provocar a diminuição dos stocks nas águas, haverá sempre procura de pescado. Consequentemente,
a indústria continuará a necessitar de trabalhadores.

Contudo, como explicou o Senhor Comissário Barrot, neste momento verifica-se escassez de trabalhadores.
Quando os países e as companhias se esforçam por equilibrar a oferta e a procura no que se refere às tripulações
dos navios, o papel da União Europeia torna-se mais importante. Temos de criar um sistema comum europeu
de liberdade de circulação. A actual falta de disponibilidade de pessoal local significa que há um vazio que,
tal como noutros sectores, será preenchido por trabalhadores migrantes. Esses trabalhadores precisam de
protecção e normas equivalentes àquelas de que gozam os trabalhadores agora na actividade.

O meu relatório é oportuno, actualizando a directiva europeia em vigor, a qual data de 2001. Pretende reduzir
a carga administrativa, combater a discriminação e promover a mobilidade de trabalhadores no sector
marítimo. As normas europeias, tanto quanto possível, deviam estar em conformidade com os acordos
internacionais. No caso vertente, a Convenção "STCW", que estabelece as Normas de Formação, Certificação
e Serviço de Quartos para Marítimos, elimina a burocracia europeia. Este aspecto foi significativo e foi sentido,
pelo trílogo, como objectivo comum, única forma de atingirmos este acordo informal antes do debate. As
exigências de formação e certificação de marítimos são estabelecidas pela Organização Marítima Internacional,
que também possui acordos sobre o reconhecimento de certificados.

Neste momento, o sistema de reconhecimento de certificados de países terceiros foi simplificado, o que
provoca uma situação bastante insatisfatória em que os certificados de países não pertencentes à União
Europeia obtêm reconhecimento de forma mais fácil e simples do que os certificados emitidos no território
da União Europeia. Isto é discriminatório, restringe a livre circulação dos marítimos e constitui uma anomalia
que tem de ser eliminada, em especial porque deparamos com um número cada vez mais reduzido de
trabalhadores. Gostaria, contudo, de realçar que o facto de se ser titular de um certificado não é, em si, garantia
de emprego, tal como o facto de se ser titular de uma carta de condução não implica o direito de obter trabalho
como motorista.

Quanto às competências linguísticas, questão espinhosa, concordámos em que é imprescindível um domínio
da língua adequado. Neste caso, a língua necessária é o Inglês. A exigência é, também, aplicável aos
trabalhadores de países terceiros, que poderiam ser vítimas de acidentes caso não fosse estabelecida uma
disposição relativa às competências linguísticas.

Da maior importância é a prevenção da fraude. Todos os 25 Estados-Membros terão de prosseguir os seus
esforços, no âmbito da OMI, no sentido de combater as práticas fraudulentas a nível global, de forma a
garantir que as normas de segurança são tão elevadas quanto possível. Cabe-nos, a todos, manter as nossas
frotas e procedimentos regulatórios em ordem, para podermos garantir normas elevadas em toda a OMI.

Finalmente, o meu relatório afirma que a Comissão devia elaborar um relatório de avaliação após um período
de cinco anos. Já num relatório anterior obtivemos informação sobre naufrágios ao largo da costa europeia
e o Parlamento Europeu sempre colocou a segurança entre as suas principais preocupações. Estabeleceremos
normas elevadas para a segurança, assim como para os trabalhadores e a certificação. Decerto os meus
colegas, amanhã, poderão apoiar, através da votação, o presente relatório.
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López-Istúriz White (PPE-DE), em nome do grupo. – (ES) Senhor Presidente, gostaria de começar, em
particular, por agradecer e felicitar o relator, senhor deputado Evans, pelo magnífico trabalho realizado e,
muito em particular, pelo consenso alcançado tanto com o Conselho como com a Comissão. Desejo também
agradecer à Comissão e ao Senhor Comissário a sua dedicação e interesse pela luta contra a fraude em matéria
de certificados emitidos aos marítimos.

Como é do vosso conhecimento, para dar maior celeridade a este relatório, decidiu-se reunir o Conselho e
a Comissão com o objectivo de apresentar um projecto consensuado. As contribuições de ambas as instituições
foram interessantes e enriquecedoras, e no debate não se evidenciaram grandes divergências entre as partes,
imperando sempre o acordo.

Podemos afirmar que, depois de meses de intenso trabalho, a proposta, que se inscreve no âmbito das
convenções da Organização Marítima Internacional, será uma das normas que mais contribuirá para combater
a fraude em matéria de certificados. Como consequência do elo especial que tenho com as ilhas Baleares, em
Espanha, devo manifestar a minha satisfação pessoal face à adopção destas medidas, que contribuirão para
garantir adequadamente a segurança e a vida dos marítimos, bem como para proteger o ambiente marinho.

As ilhas requerem uma atenção especial em termos de protecção marítima por constituírem o destino de
um denso tráfego de mercadorias por mar. Fruto desta experiência - por isso o menciono -, sei que o trabalho
do senhor deputado Evans não foi pequeno. Hoje aumentámos, em conjunto, a qualidade e a quantidade do
trabalho dos nossos marítimos e salvaguardámos, fundamentalmente, a sua reputação na sociedade, por
vezes posta em causa devido a casos de fraude no passado.

Barrot, Vice-Presidente da Comissão. (FR) Senhor Presidente, gostaria de começar por estender os meus sinceros
agradecimentos ao senhor deputado Evans e à Comissão dos Transporte se do Turismo, pois não só deram
o seu apoio à proposta da Comissão, como também a melhoraram. Considero que os comentários feitos há
pouco pelo senhor deputado López-Istúriz White constituem uma ampla prova de que a imagem dos
marítimos precisa de ser valorizada, a fim de assegurar que os jovens olhem para esta extraordinária profissão
como uma opção atraente.

É um paradoxo que a indústria esteja em declínio numa altura em que existe um enorme potencial, na Europa,
para o transporte marítimo. Por conseguinte, é absolutamente essencial que melhoremos a formação dos
marítimos e que eliminemos as lacunas existentes, a fim de atrair jovens europeus em número suficiente
para estas profissões. Como o senhor deputado Evans referiu, a liberdade de circulação e o reconhecimento
dos certificados serão instrumentos suplementares para a consecução deste objectivo.

As alterações propostas reforçam os objectivos da Comissão. Como acabo de referir, quaisquer medidas que
promovam a liberdade de circulação dos marítimos, bem como quaisquer medidas que tornem possível
levar a cabo verificações estritas das regras vigentes e combater as práticas ilegais ligadas à emissão dos
certificados de marítimo, constituem passos na direcção certa. As alterações procuram tornar a proposta
mais clara, sendo consentâneas com a abordagem geral do Conselho.

Assim, posso afirmar, Senhor Deputado Evans, que a Comissão aceita todas as alterações apresentadas pelo
Parlamento. Gostaria, no entanto, de chamar a atenção para a alteração 32, que suprime a necessidade de se
emitirem quadros de correlação, contendo a lista das medidas nacionais que implementam a directiva, e
acrescenta, no seu lugar, um considerando. Esta posição está em conformidade com a abordagem do Conselho.
No entanto, tendo em conta os meus comentários anteriores, estou certo que compreendem as minhas
reticências. Embora me congratule por o Parlamento e o Conselho terem decidido apresentar textos
semelhantes, com vista à consecução de um acordo em primeira leitura, isso não significa que devamos
esquecer a necessidade dos quadros de correlação com vista a legislar melhor. Tal como o afirmei relativamente
ao texto anterior, Senhor Presidente, temos de chegar a um acordo interinstitucional, a fim de implementarmos
esta legislação, a qual facilitará a aplicação do que foi decidido pelo vosso Parlamento, de acordo com o
Conselho. A Comissão fará uma declaração para esse efeito aquando da adopção final da directiva.

Conto com o apoio do Parlamento a este texto fundamental, que promoverá a liberdade de circulação dos
marítimos entre os Estados-Membros, e que, espero, manterá vivo o entusiasmo por esta profissão de que
muito necessitamos(5).

(5) Posição da Comissão sobre as alterações apresentadas pelo Parlamento: ver Anexo.
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Presidente. – Senhor Comissário, a Assembleia gostaria de lhe agradecer por se ter juntado a ela na condução
deste barco.

Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, quarta-feira, às 11H30.

20. Agência Comunitária de Controlo das Pescas

Presidente. – Segue-se na ordem do dia o relatório (A6-0022/2005) da deputada Elspeth Attwooll, sobre
a proposta de regulamento do Conselho que estabelece uma Agência Comunitária de Controlo das Pescas
e que altera o Regulamento (CEE) nº 2847/93, que institui um regime de controlo aplicável à política comum
das pescas.

Borg, Comissão. – (EN) Senhor Presidente, antes de prosseguir, gostaria de agradecer à senhora deputada o
seu relatório sobre a proposta de regulamento do Conselho que estabelece uma Agência Comunitária de
Controlo das Pescas e que altera o Regulamento (CEE) nº 2847/93, que institui um regime de controlo
aplicável à política comum das pescas.

A Comissão considera a criação da agência um elemento fundamental na execução da reforma da política
comum da pesca. Recordar-se-ão que a criação da agência é um claro sinal de que, para a política comum
da pesca renovada, é prioritário aplicar de modo mais uniforme e eficaz as normas. Pensamos que uma
agência que funcione bem será fundamental não só para melhorar a capacidade de controlo dos
Estados-Membros mas também para um empenhamento mais profundo, da nossa parte, no combate à pesca
ilegal. Acreditamos profundamente, do mesmo modo, que se as nossas capacidades de controlo forem
melhoradas, aumentará também a fiabilidade dos dados disponíveis para o mundo científico, o que contribuirá
para um parecer científico mais sólido que sirva de base à nossa política de pescarias sustentáveis. Por isso
a Comissão está empenhada em levar adiante uma agência eficaz e digna de confiança.

A um nível operacional, vemos a agência como uma forma de reforçar os instrumentos e métodos de controlo
que os Estados-Membros têm ao seu alcance.

A Comissão congratula-se vivamente com a estreita cooperação que desenvolveu com a relatora e com todos
os membros da Comissão das Pescas durante a elaboração de tão importante relatório. Apraz-me poder
informar os senhores deputados de que aceitamos mais de metade das alterações da Comissão das Pescas
que vêm reforçar de forma significativa a nossa proposta, e que defenderemos com empenho no Conselho.

Vejamos agora as alterações propostas no relatório à nossa frente.

A Comissão pode aceitar a alteração 1.

Temos dificuldade em aceitar a alteração 2. Não nos parece aconselhável estabelecer prioridades, pois elas
poderão vir a ser alteradas de futuro, à medida que forem sendo cumpridas as tarefas e atingidos os objectivos.
No entanto, a Comissão regista a meritória inclusão de controlos da pesca ilegal, não declarada e não
regulamentada no programa de trabalho da agência.

A Comissão pode aceitar a alteração 3.

Não nos é possível aceitar as alterações 4, 25 e 27. As medidas relativas à votação devem levar em consideração
as características específicas do organismo em causa, que é encarregado de tarefas de controlo. A proposta
baseia-se na necessidade de encontrar um equilíbrio entre a parte que cabe aos Estados-Membros e a
necessidade, a nível da Comissão, de garantir que a Agência cresça de acordo com os objectivos declarados
da política comum da pesca.

Temos dificuldade em aceitar a alteração 5. Implica uma ampliação do âmbito da Agência para áreas que se
afastam das suas tarefas de controlo e inspecção. A Comissão entende que o âmbito da sua proposta é
adequado tal como actualmente definido e que devia concentrar-se nas tarefas principais – a saber, as que
envolvem controlo e inspecção. Evidentemente, podem ser consideradas actividades de investigação
directamente relacionadas com controlo.

A Comissão pode aceitar a alteração 6.
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No que respeita à alteração 7, a Comissão sente alguma renitência em aceitá-la tal como agora redigida. É
demasiado restritiva, visto nem todos os acordos de pesca conterem acordos de aplicação.

Embora não possamos aceitar a alteração 8, o âmbito da agência pode, evidentemente, incluir o controlo de
navios envolvidos em actividades de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, desde que dentro do
enquadramento dos sistemas adoptados pelas organizações de pescarias regionais.

A Comissão pode aceitar as alterações 9, 10, 11, 12 e 13.

Temos dificuldades, contudo, com a alteração 14, relativa à informação sobre a aplicabilidade e melhor
relação custo/eficácia das regras da política comum da pesca relativamente às tarefas de controlo e inspecção,
já que modificaria substancialmente a missão e tarefas da agência.

A Comissão não pode aceitar a alteração 15, pois o artigo 7º refere-se exclusivamente às obrigações dos
Estados-Membros. Note-se porém que, nos termos do artigo 5º da proposta, a Comissão tem o direito de
solicitar à Agência que forneça serviços relacionados com as obrigações da Comunidade.

Posso, decerto, concordar com o importante papel que a Agência desempenhará na formação: tenho
dificuldade, contudo, em aceitar a alteração 16, visto a Agência não dever ser obrigada a criar um centro de
formação. Os Estados-Membros, por razões de ordem prática ou operacional, podem preferir que os cursos
de formação e seminários sejam organizados a nível local. O âmbito da agência não deveria conduzir à
restrição desta eventualidade.

A Comissão pode aceitar a alteração 17.

No que respeita à alteração 18, experimentamos alguma dificuldade com a mesma tal como actualmente
redigida. O papel sugerido para o Comité Consultivo da Pesca e da Aquicultura (CCPA) não é aceitável, pois
colocaria este organismo, cuja natureza é meramente consultiva, numa posição equivalente à das Instituições
comunitárias como o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho. Assim, por muito que a Comissão se
congratule com as propostas no sentido de melhor informar o Parlamento sobre o trabalho desenvolvido
pela Agência, não pode aceitar que se confira o mesmo estatuto a organismos consultivos como o CCPA e
os Comités Consultivos Nacionais (RAC). Pelo mesmo motivo, a Comissão não pode aceitar as alterações
22, 42 e 43.

Embora a Comissão não possa aceitar a alteração 19, reconhece a necessidade de alterar o texto do segundo
travessão de forma a incluir as actividades que se desenvolvem quer em águas comunitárias quer fora das
nossas águas.

Não temos comentários a fazer à alteração 20, já que a localização da Agência é da competência das
autoridades espanholas.

A Comissão não pode aceitar a alteração 21.

A Comissão tem dificuldades com as alterações 23 e 24. Primeiro, o CCPA é um órgão consultivo e não
deveria ser envolvido em aspectos de gestão. Depois, no que respeita à nomeação dos representantes do
sector das pescas, a proposta da Comissão segue o modelo de outras agências, sempre que estão presentes,
nos conselhos de administração, representantes das partes interessadas. Em tais casos, normalmente cabe à
Comissão nomear os representantes do sector.

Temos, também dificuldades com a alteração 26, já que o conselho de administração deve poder examinar
pontos específicos da sua agenda sem a presença de representantes da indústria sempre que esteja em causa
a confidencialidade ou conflitos de interesses.

A Comissão pode aceitar as alterações 28, 29, 30 e 31.

A Comissão tem dificuldades com a alteração 32. Entendemos que é do interesse da Comunidade que a
Comissão detenha o poder de propor a demissão do director executivo e que a demissão tenha efeito com
base numa maioria simples; a não ser assim, a posição da Comissão sairia enfraquecida.

A Comissão não pode aceitar a alteração 33, pois três anos é um período demasiado curto para se proceder
a uma avaliação externa.

Também sentimos dificuldades em aceitar a alteração 34, pois o texto da proposta da Comissão é coerente
com normas de redacção estabelecidas, enquanto o mesmo já não acontece com o texto da alteração.
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Apesar de compreendermos o princípio da alteração 35, não podemos aceitá-la, pois seria polémica e difícil
de aplicar na prática.

A Comissão não pode aceitar as alterações 36, 38, 40 e 41, cujo efeito seria enfraquecer a proposta. Como
referi logo no início, temos de conseguir criar uma Agência de Controlo das Pescas que seja eficaz e funcione
bem. De qualquer forma, tive conhecimento de que a Comissão das Pescas votou contra alterações semelhantes
na sua reunião do dia 2 de Fevereiro.

A Comissão não pode aceitar a alteração 37 – como já afirmei, os RAC desempenham um papel consultivo
e não deviam ser envolvidos em aspectos de gestão.

Attwooll (ALDE), relatora. – (EN) Senhor Presidente, Senhor Comissário, a Comissão das Pescas felicita-se
vivamente com a proposta de criar uma Agência Comunitária de Controlo das Pescas. Pensamos que tal
organismo poderá contribuir enormemente para a execução, uniforme e com a melhor relação custo/eficácia,
de programas de controlo e inspecção. A comissão entende que a Agência devia, do mesmo modo,
desempenhar um papel significativo na luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada,
incluindo, em circunstâncias específicas, a sua ocorrência fora das águas comunitárias.

Algumas alterações visam que a Agência forneça informação e assistência apropriada à Comissão e aos
Estados-Membros, por exemplo, no que respeita à saúde e segurança no trabalho, ao desenvolvimento de
soluções atinentes às inspecções técnicas e à melhor relação custo/eficácia das normas da política comum
da pesca relativas às actividades de controlo e inspecção. Tal como o Senhor Comissário referiu, a comissão
também prevê que a Agência possa criar um centro de formação para inspectores, em vez de se limitar a
desenvolver um currículo de base.

O relatório afasta-se significativamente, porém, da proposta da Comissão, quando expõe a sua convicção
de que devia ser a indústria da pesca e não a Comissão a nomear os seus representantes no Conselho de
Administração e que os representantes deviam dispor do direito de voto.

Passarei, agora, às alterações propostas pelo Grupo ALDE. Duas delas referem-se ao papel dos RAC (comités
consultivos regionais). Cremos que há vantagem em consultar estes órgãos no processo de elaboração dos
planos de utilização conjunta, e não há dúvida de que deviam ser informados da avaliação da Agência quanto
à eficácia dos planos. As restantes alterações centram-se nos planos de utilização conjunta. Senhor Comissário,
não há aqui qualquer tentativa de enfraquecer a proposta.

A noção de coordenação operacional parece dar azo a diferentes interpretações. Uma das interpretações
confere à Agência apenas a tarefa de distribuir, na prática, os recursos que foram já autorizados pelos
Estados-Membros, garantindo que os mesmos são, na verdade, atribuídos tal como previsto no plano. Parece
ser este o modelo previsto pela Comissão no diagrama que forneceu.

Infelizmente, esse modelo não se reflecte adequadamente na actual redacção do Artigo 12º, assim como não
se enquadra com o nº1, alínea b), do Artigo 11º da proposta, que confere à Agência competência para
identificar os meios de controlo e inspecção a reunir, em conformidade com os critérios constantes do nº 2
do Artigo 11º. Do mesmo modo, o Artigo 13º especifica que o Estado-Membro, e cito, "faculta e disponibiliza
os meios de controlo e de inspecção identificados no plano de utilização conjunta".

Esta interpretação das tarefas envolvidas na coordenação operacional é bastante mais extensiva e, a partir
da leitura do diagrama da Comissão (que não do texto jurídico), afigura-se que o director executivo da Agência
acaba por deter um controlo bastante forte sobre a verdadeira autorização dos recursos. As alterações
apresentadas pelo Grupo ALDE pretendem conciliar estas interpretações divergentes e garantir que as normas
e a prática vão a par.

Espero, sinceramente, que o Parlamento aceite as alterações mas, aceite-as ou não, creio que a Comissão e o
Conselho terão de encontrar um meio de solucionar estas questões. Mais uma vez, asseguro aos colegas que
não enveredei por qualquer tipo de actividade subversiva. Na verdade, sou a favor da interpretação mais
extensiva de coordenação operacional, desde que sejam respeitadas as devidas salvaguardas.

A minha preocupação principal consiste em que uma lei má não conduzirá a uma boa Agência. Por esta
razão, recomendarei ao meu Grupo que se abstenha na votação do relatório, a não ser que sejam aprovadas,
pelo menos, as alterações 38 e 39 embora apoiemos, claro, a resolução legislativa.

Maat (PPE-DE), em nome do Grupo. – (NL) Senhor Presidente, agradeço-lhe, tal como agradeço à relatora
pelos seus esforços. Pode ser simbólico que, após o “sim” à Constituição em Espanha, a Agência de Controlo
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das Pescas vá ter a sua sede em Vigo, o que me parece uma recompensa justa, inclusivamente tendo em conta
os esforços políticos muito importantes desenvolvidos pelos nossos colegas deputados no sentido de conseguir
esse resultado positivo no que diz respeito à Constituição.

Ao mesmo tempo, estou algo decepcionado com a resposta do senhor Comissário, que sustentou que muitas
das alterações aprovadas pela Comissão das Pescas eram ou inaceitáveis ou inaplicáveis. Acho que ao senhor
Comissário falta um certo grau de ambição nestes domínios. Pensando precisamente na Constituição, se este
relatório fosse discutido daqui a cinco anos, não seria tão fácil à Comissão esquivar-se dizendo que este ou
aquele ponto é inaceitável ou inaplicável. A este propósito, seria bom que o senhor Comissário mostrasse
um pouco mais de ambição, mesmo no que diz respeito à implementação das alterações, incluindo as que
foram apresentadas pelo meu grupo político.

Uma das preocupações fulcrais do meu grupo político tem a ver com o facto de termos constatado que em
toda a política das pescas se faz sentir cada vez mais uma falta de confiança entre o sector das pescas e
Bruxelas. Há que preencher esse fosso, e o empenhamento e o contributo do próprio sector, bem como os
das organizações do sector da pesca com assento no Conselho de Administração da Agência de Controlo
das Pescas, poderia perfeitamente ajudar a preencher o fosso entre a União Europeia e o sector.

Há, fora da União Europeia, bons exemplos de como as coisas funcionam bem. Basta olhar para a Islândia
ou para a Noruega, onde o sector das pescas tem mais influência na definição de políticas e está mais envolvido
na adopção destas e no seu controlo eficaz. A este propósito, a Comissão poderia mostrar um pouco mais
de ambição e mais compreensão, inclusivamente para com o compromisso do Grupo PPE-DE no sentido
de preencher o referido fosso.

Mais uma vez, exortaria o senhor Comissário a agir como se a nova Constituição já estivesse em vigor e a
levar o compromisso do Parlamento mais a sério. Estou certo de que o novo Comissário e a nova agência
vão encontrar o seu caminho.

Kindermann (PSE), em nome do Grupo. – (DE) Senhor Presidente, o controlo é, já actualmente, uma
componente importante da política das pescas, e vai sê-lo ainda mais no futuro. Tornar os controlos mais
eficazes no sector das pescas tem sido e continua a ser um objectivo prioritário desta Assembleia. Por esta
razão, apoiamos a proposta relativa ao estabelecimento de uma Agência Europeia de Controlo das Pescas.

Há, porém, grandes disparidades entre as diversas regiões pesqueiras da União Europeia. Pensamos, por isso,
que seria de bom aviso assegurar que a estrutura organizativa da agência tivesse em conta as diferenças
regionais. A política comum das pescas sofreu evoluções nos últimos anos, mas as obrigações internacionais
da União Europeia relativamente às pescas continuam a ser um elemento muito importante da política
comum das pescas. Tudo isto exige procedimentos de controlo, ou, eventualmente, uma coordenação de
actividades de controlo, não só eficazes como também uniformes. O estabelecimento de uma agência europeia
de controlo deve garantir isso. O objectivo deve ser o melhoramento das estruturas de controlo nacionais,
continuando os Estados-Membros a determinar o modo como utilizam os seus próprios instrumentos de
controlo. Partimos do princípio de que o estabelecimento de estruturas organizativas a nível comunitário
pode resultar num cumprimento mais consistente das disposições existentes.

Em nosso entender, algumas das alterações da relatora não contribuem para a conquista desses objectivos
e são de âmbito demasiadamente vasto. A competência da agência deve ser claramente visível. Por esta razão,
opomo-nos à inclusão de conselhos consultivos regionais na estrutura da organização. Apesar de a relatora
ter feito um excelente trabalho, não podemos apoiar alterações que nos levem por este caminho.

Booth (IND/DEM), em nome do Grupo. – (EN) Senhor Presidente, em todo o mundo, a conservação dos
recursos haliêuticos só é eficaz quando levada a cabo sob controlo nacional. Contactei com dezenas de
pescadores do Devon e da Cornualha que sabem exactamente o que há a fazer para conservar os stocks de
peixe, mas nunca ninguém lhes pergunta o que pensam do assunto. Sugiro que a actual política comum da
pesca, com o seu sistema de quotas totalmente impraticável criado por burocratas que nunca saem do
gabinete, seja imediatamente desmantelada e substituída por uma nova política da pesca pensada pelos
pescadores.

Para o Reino Unido, o grande problema foi a estrita execução da PCP à mais elevada potência, primeiro pelo
MAFF (Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação) e, depois, pelo Defra (Departamento para o Ambiente,
a Alimentação e os Assuntos Rurais). Poderei referir o exemplo da sua insistência em que um pescador
chamado Ken Bagley – que, por acaso, conheço muito bem – inspeccionasse, com o dedo, o ventre de cinco
toneladas de espadilha para se assegurar de que entre o pescado capturado não se encontravam arenques
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imaturos. Costumamos dizer, no Reino Unido, que "para pescar uma cavala há que apanhar uma espadilha".
Talvez fosse mais correcto dizermos "para pescar um arenque há que pescar uma espadilha"! Não admira
que o PIB relativo à pesca no RU tenha descido de 561 milhões em 1964 para 520 milhões em 2003, apesar
da inflação. Na Noruega, que controla a sua política da pesca, os números aumentaram de 7,5 mil milhões
para 10,1 mil milhões de coroas norueguesas durante o mesmo período.

A crise ambiental no Mar do Norte é obra do homem. Seguindo um seu estratagema clássico, a Comissão
Europeia explora essa crise para defender maior integração europeia. Esta é considerada uma crise benéfica.
A solução da Europa para seja o que for que não funciona consiste em aplicar-lhe mais Europa, de modo que
é criada, agora, uma nova agência das pescas, com sede em Espanha, na cidade de Vigo. Surpresa! De futuro,
os barcos de pesca britânicos serão policiados, nas nossas águas territoriais, por navios-patrulha a operar
sob o controlo desta nova agência e enviados sob autoridade do serviço de inspecção da UE, localizado em
Madrid. O pobre Francis Drake deve estar a dar voltas no túmulo! Talvez nos devêssemos preparar para
acender o sinal de alarme!

(Aplausos)

Allister (NI). - (EN) Senhor Presidente, para acreditar numa Agência Comunitária de Controlo das Pescas é
preciso acreditar na política comum da pesca. As experiências que a Irlanda do Norte tem tido com tal política
têm sido terríveis. Graças à PCP, vimos a nossa frota de pesca drasticamente reduzida, através da
sobre-regulamentação e de encerramentos punitivos. Não posso apoiar a política comum da pesca e,
consequentemente, não apoiarei a Agência Comunitária de Controlo das Pescas. Na minha opinião, as pescas
são claramente uma matéria que deve ser controlada a nível nacional, não a nível da UE. Todos os mecanismos
de inspecção deviam, portanto, ser lançados e operados a nível nacional. Infelizmente, esta Agência não
passa de mais uma peça do império que Bruxelas tão prontamente decidiu construir.

Perante a provável realidade da Agência Comunitária de Controlo das Pescas, recorrerei ao meu voto neste
Hemiciclo, tal como fiz na comissão, para tentar restringir o seu alcance e conferir maior importância à
vertente nacional.

Fraga Estévez (PPE-DE). – (ES) Senhor Comissário, eu, pelo contrário, apoio e congratulo-me pela criação
da Agência Comunitária de Controlo das Pescas e, neste sentido, resta-me unicamente pedir a sua entrada
em funcionamento o mais brevemente possível.

Além disso, as alterações introduzidas pela Comissão das Pescas melhoram e completam consideravelmente
tanto a proposta inicial da Comissão como o relatório da relatora relativamente às verdadeiras
responsabilidades que devem cumprir à Agência e sem prejuízo das actuais competências dos
Estados-Membros.

O presente relatório confirma a minha convicção de que não é possível contar com recursos sustentáveis e
reestruturar as práticas de pesca sem abordar a política de controlo de forma honesta e sem hipocrisias e,
lamentavelmente, esta proposta voltou a colocar em evidência o facto de que alguns dos países que mais
falam de controlo se revelam os mais reticentes, ao rejeitar propostas sérias e eficazes.

Esta Agência é um passo na direcção certa para que estas atitudes fiquem cada vez mais em evidência e, apesar
de ainda haver muito a fazer, em particular na via da transparência dos critérios de inspecção por parte dos
Estados-Membros e na harmonização europeia sobre legislação e sanções, contar com ela é a melhor garantia
de que isto pode resolver-se num futuro próximo.

A Comissão das Pescas melhorou também o tratamento previsto na proposta para o sector e, a este respeito,
Senhor Comissário, não concordo que a Comissão não aceita as propostas, porque o sector é dotado de uma
verdadeira voz e de representatividade numa matéria que tanto o afecta, pelo que seria absurdo não ter o seu
apoio, e aumentam-se as responsabilidades da Agência para tentar que a Comissão encare seriamente, de
uma forma definitiva, as suas responsabilidades em matéria de pesca ilegal não declarada e não regulamentada.

Desejo também reconhecer o trabalho da relatora pelos esforços envidados para encontrar vias de
compromisso, e desejo concluir exprimindo a minha satisfação pelo facto de que esta Agência tenha a sua
sede em Espanha, numa cidade tão emblemática para a pesca mundial como é a cidade de Vigo.

Miguélez Ramos (PSE). – (ES) Senhor Presidente, espero que a alteração que estabelece a sede da Agência
em Vigo figure entre a longa lista de alterações que o Comissário nos relatou, na medida em que me encontro
entre as pessoas que propuseram esta cidade para albergar a sua sede.
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Senhor Comissário, penso que o papel da Comissão das Pescas ficou muito evidente durante o trabalho
relativo a este relatório, tanto o da relatora, senhora deputada Attwooll, que envidou um enorme esforço e
fez um trabalho louvável do meu ponto de vista, como, de um ponto de vista que sei que é absolutamente
europeísta, o daqueles que procuraram alterar o seu relatório com a melhor vontade de dois pontos de vista.

Por um lado, a nossa comissão trabalhou com celeridade, para que a Agência possa constituir-se e entrar em
funcionamento o quanto antes e, além disso, tentou melhorar o texto da proposta da Comissão, porque é
verdade que fomos sempre de opinião que a proposta inicial, que não era sua mas da Comissão Europeia,
era muito modesta, e as nossas alterações foram no sentido de dar solução a isto.

É verdade que esta Agência é a primeira que se cria com responsabilidades exclusivamente do âmbito da
pesca, pelo que olhámos para outras agências que talvez quando foram criadas tenham recebido papéis
modestos, que, no entanto, num curto espaço de tempo, se viram reforçados. Estou a pensar, por exemplo,
na Agência Europeia de Segurança Marítima.

Reforçar as suas funções, Senhor Comissário, e por favor não o esqueça, contribuiria para a aproximar mais
do sector pesqueiro. A proposta para criar a Agência surge, com efeito, nos debates da reforma da política
comum das pescas como um método para melhorar a coordenação entre Estados-Membros em relação a
aspectos muito concretos de vigilância e controlo, mas também é verdade que pretendemos reforçar essas
competências para que, além disso, os Estados-Membros e a Comissão possam receber assistência técnica e
científica que os ajude na correcta aplicação das normas da política comum das pescas.

Stevenson (PPE-DE). – (EN) Senhor Presidente, nesta altura, o Senhor Comissário Borg certamente terá já
experimentado o ingrato prazer de se dirigir a uma assembleia vazia, a propósito de pescas, numa terça-feira
à noite mas, pelo menos, o Senhor Comissário tem o privilégio de poder falar por mais de dois minutos. Foi,
também, novidade ouvi-lo dizer que pode aceitar quase metade das alterações propostas pela comissão.
Penso que é um caso sem precedentes na última década de declarações dos comissários responsáveis pela
área das pescas.

O meu partido, o Partido Conservador do Reino Unido, comprometeu-se publicamente a retirar a Grã-Bretanha
da PCP e a restituir a gestão das pescas ao controlo nacional e local. Não obstante, sei que, mesmo em
circunstâncias em que a Grã-Bretanha já não seja membro integrante da PCP, continuaremos a ter muitos
navios a pescar fora do limite de 200 milhas do Reino Unido e em águas da União Europeia e internacionais.
Assim sendo, e partindo do princípio de que esta proposta é um facto consumado, é importante apoiarmos
uma proposta exequível relativa à criação de uma Agência Comunitária de Controlo das Pescas. Gostaria de
felicitar a senhora deputada Attwooll pelo excelente trabalho que efectuou com o presente relatório.

É indiscutível que as diferentes abordagens ao controlo das pescas nos diversos Estados-Membros provocaram,
no passado, um mal-estar generalizado. Muitas vezes ouvi pescadores da Escócia dizerem que os pescadores
espanhóis faziam aquilo que queriam sem sofrer consequências e, em Espanha, os pescadores locais dizem
que os pescadores escoceses fazem o que querem e não sofrem consequências. Claramente, temos de
estabelecer um plano de igualdade para todos.

Do mesmo modo, há que aplicar as regras de uma forma justa. As propostas da Comissão tentam fazê-lo.
Parece-me, contudo, que devíamos tentar não esconder a dificuldade da situação ornando os planos da
Comissão com alterações que conferem ainda mais poderes à nova agência. Assim, preocupa-me que a
Comissão tenha rejeitado a consulta aos Comités Consultivos Regionais, que constituem um importante
pilar da reforma da PCP e permitem a participação activa de pescadores, cientistas e outras entidades implicadas
na indústria. Espero que a Comissão reconsidere este ponto.

Casaca (PSE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário Borg, a nossa relatora Elspeth Attwooll, também eu
me quero juntar às palavras daqueles que já a felicitaram pelo excelente trabalho. Temos, efectivamente,
como já foi afirmado pelo nosso colega Kindermann, algumas divergências de opinião, mas não há dúvida
de que se trata de um trabalho de alta qualidade que tem que ser aqui relevado.

Gostaria de começar por lembrar que existem hoje meios electrónicos que permitem controlar de forma
eficaz a totalidade da frota comunitária e também dar rapidamente acesso a dados de extrema importância
científica para a manutenção de uma pesca sustentável. É exactamente por esta razão que para mim é
absolutamente incompreensível que tenhamos, por um lado, uma competência exclusiva que foi justamente
classificada como anómala e injustificada pela nossa Comissão das Pescas, ao mesmo tempo que temos uma
ausência de exercício de qualquer competência concreta, nomeadamente onde ela é mais necessária e seria
mais eficaz por parte da Comunidade, que é neste domínio do controlo à distância.
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Esta proposta levanta-me, portanto, as seguintes reflexões. Em primeiro lugar, é obviamente de saudar, como
já aqui foi dito por vários dos nossos colegas, mas é de saudar numa perspectiva operacional de que ela venha
a ser um instrumento operacional e não apenas mais uma fábrica de papel e de mecanismo giratório
burocrático que nada resolve e nada faz. A segunda grande preocupação é que esta agência não sirva para
que as políticas comunitárias sejam entregues aos jogos de interesse e de forças em presença, porque nessas
circunstâncias são normalmente as regiões mais pequenas que perdem de uma maneira mais clara, bem
como a própria pesca sustentável.

Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE). – (ES) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores
Deputados, foi o Conselho Europeu de Dezembro de 2003 que, sob proposta do Grupo do Partido Popular
Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus, tomou a iniciativa de criar uma Agência Europeia
da Pesca. Foi uma boa ideia.

A Comissão Europeia apresentou uma proposta que necessitava, claramente, de ser melhorada. A nossa
comissão redigiu um projecto de relatório que necessitava, também, claramente de ser melhorado. Podemos,
por isso, dizer que o projecto que é ora apresentado ao Parlamento é consideravelmente melhor do que os
projectos iniciais.

Destacaria, de entre as melhorias substanciais, a inclusão do sector com plenos direitos de participação, a
extensão das competências à pesca IUU e a inclusão das responsabilidades em matéria de formação.

Todavia, lamento que as competências apenas contemplem a investigação e o desenvolvimento de soluções
técnicas em relação ao controlo e à inspecção, e que o Grupo Socialista se tenha oposto às nossas alterações
que visavam dotar a Agência de verdadeiras competências em matéria de investigação científica pesqueira,
que poderia contribuir para melhorar os relatórios com base nos quais a Comissão elabora as suas propostas
legislativas sobre medidas técnicas, a conservação dos recursos, TAC e quotas, na medida em que isso
implicaria que a Agência e os seus técnicos participassem mais activamente na política comum das pescas,
dotando-a, assim, de maior credibilidade aos olhos do próprio sector da pesca.

A Agência saiu reforçada da reunião da Comissão das Pescas e espero que assim também aconteça amanhã
no Parlamento, embora não da forma como eu gostaria. Confio em que o Conselho possa melhorar a situação.

Stihler (PSE). – (EN) Senhor Presidente, estou certa de que todos concordamos em que a criação de uma
agência comunitária de controlo das pescas é, em princípio, de saudar. Fala-se muito da importância de
estabelecer condições equitativas para a aplicação das normas vigentes no âmbito da política comum da
pesca. A criação da agência, com sede em Vigo, é uma medida com potencial para contribuir para o
desenvolvimento de procedimentos de inspecção e controlo mais uniformes e eficientes e, assim, para
aumentar a conformidade. Pode ainda reduzir a despesa global em medidas de inspecção e controlo.

Um estudo de viabilidade publicado após a elaboração do regulamento veio sugerir que o potencial em
questão só se concretizará se forem satisfeitos determinados critérios organizacionais e operacionais. Isso
levou a relatora, senhora deputada Attwooll, a propor várias alterações com o fim de clarificar o texto. Muitos
membros da Comissão das Pescas alegaram que as alterações da relatora enfraqueciam o papel da Agência.
Eu discordei desse ponto de vista e apoiei o projecto de relatório na comissão. A meu ver, ele vinha clarificar
o papel e as responsabilidades dos Estados-Membros, da Comissão e da Agência e melhorar a participação
a nível regional.

Planos de utilização conjunta, envolvendo a agregação dos recursos de inspecção e controlo dos
Estados-Membros, são essenciais ao sucesso da acção da Agência. A proposta de alteração reiterada pela
relatora visava garantir uma consagração clara do papel da Agência como intermediário.

Tenho defendido com persistência a atribuição aos Conselhos Consultivos Regionais de um papel significativo
na gestão das pescas. Por esse motivo, creio que seria igualmente apropriado que os CCR fossem consultados
na fase de elaboração dos planos de utilização conjunta. Isso ajudaria a garantir a conformidade.

As actividades da agência devem ser objecto de ampla divulgação e de uma avaliação anual a apresentar ao
Parlamento Europeu, à Comissão, aos Estados-Membros, ao Comité Consultivo das Pescas e da Aquicultura
e aos Conselhos Consultivos Regionais. Tive algumas divergências com colegas meus do Grupo PSE a respeito
da definição do papel da agência, mas isso não me impede de modo algum de com eles saudar a sua criação
e de aguardar com expectativa uma conformidade mais efectiva nas nossas pescas.

Borg, Membro da Comissão. (EN) Senhor Presidente, na minhas palavras finais tentarei responder muito
sucintamente a todas as intervenções feitas.
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Respondendo à relatora, senhora deputada Attwooll, no que se refere à pesca ilegal, não declarada e não
regulamentada, reitero que é importante que figure no programa de trabalho, mas a Comissão não concorda
que ela deva ficar consignada como tarefa prioritária, porque as prioridades são mutáveis e, como tal, isso
seria estar a condicioná-las escusadamente, no que toca às funções da Agência.

No que se refere à atribuição à agência da incumbência de criar um centro de formação: mais uma vez, a
Comissão entende que essa função não deve ser concentrada nas mãos da Agência, devendo antes haver
flexibilidade e manter-se a situação actual. Consideramos as alterações à redacção – estou a referir-me às
alterações 36, 38, 39, 40 e 41, de 'preparar', por exemplo, para 'elaborar', actuando 'por intermédio do seu
Director Executivo' ou a necessidade de 'aprovação pelos Estados-Membros' e a mudança de 'instruções' para
'direcção operacional' – um enfraquecimento do texto, sem embargo das boas intenções da senhora
deputada Attwooll. Aceitar a alteração 39, por exemplo, conduziria a um processo intergovernamental.

Permitam-me que passe aos comentários feitos pelo senhor deputado Maat. O período de cinco anos é
necessário, porquanto a Comissão considera os três anos um lapso de tempo demasiado reduzido para levar
a cabo a avaliação necessária. Quanto à falta de confiança entre os representantes da indústria da pesca e a
Comissão, gostaria de dizer aqui que a Agência de Controlo das Pescas é um começo. Quanto à composição
do Conselho de Administração e às respectivas funções – está aqui em causa o controlo e não a mera
administração – a indústria da pesca é parte interessada e, consequentemente, conceder-lhe direito de voto
faria dela judex in causa propria, por assim dizer.

No que respeita à observação feita pelo senhor deputado Kindermann – se o entendi correctamente – de que
as competências da agência devem ficar claras e que, por conseguinte, os CCR não devem ser incluídos, a
Comissão concorda com essa posição.

Quanto às observações dos senhores deputados Booth e Allister sobre a actual PCP, no sentido de que ela
deveria ser extinta e substituída por uma nova política gizada pelos pescadores, por outras palavras, a
nacionalização da política das pescas: a minha posição é que esse é um debate muito mais lato que, por
conseguinte, extravasa o âmbito da presente proposta. As observações do senhor deputado Allister foram
coincidentes com as do senhor deputado Booth.

Quanto às observações das senhoras deputadas Fraga Estévez e Miguélez Ramos no sentido de que as alterações
confeririam mais força à proposta: várias delas conferem, como eu referi, e, na realidade, pudemos aceitar
mais de metade do total. Quanto às demais, a Comissão entende que não, porque tendem a exorbitar do
âmbito da proposta e da Agência, quando não a destruir o necessário equilíbrio do mecanismo de controlo.

No que diz respeito à indústria, remeto para o que disse há pouco a propósito dos comentários do senhor
deputado Maat.

No que se refere ao senhor deputado Stevenson, que está disposto a apoiar uma proposta praticável, é
exactamente isso que a Comissão, com as alterações que aceitou, alcança. A Comissão rejeita a consulta
obrigatória dos CCR pelo facto de os mesmos terem, actualmente pelo menos, funções consultivas e não de
gestão.

Quanto ao ponto de vista do senhor deputado Casaca de que a Agência tem de ser uma verdadeira instância
de controlo e não apenas mais um órgão burocrático: a Comissão concorda, e a proposta tem em vista
cometer-lhe funções efectivas.

O senhor deputado Varela Suanzes-Carpegna declarou que não bastava um rol de competências: tomei a
devida nota. Nesta fase, estou em condições de assegurar que o facto de não se fazer referência a nenhum
recurso tecnológico específico susceptível de ser utilizado para fins de controlo, por exemplo, não significa
que a sua utilização seja impossível.

No que toca à posição da senhora deputada Stihler quanto ao enfraquecimento ou não da proposta, tenho
de me limitar a repetir o que disse à senhora deputada Attwooll. Quanto aos CCR, não excluiria a possibilidade
de consulta facultativa e de reformulação de planos de utilização, mas não aconselharia a consagração da
respectiva consulta obrigatória, pelo menos na presente fase.

Presidente. – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar na quarta-feira at 11.30 a.m.
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21. Capturas acidentais (pesca)

Presidente. – Segue-se na ordem do dia a pergunta oral (O-0005/2005 - B6-0010/2005) à Comissão - sobre
o Plano internacional de acção para a redução das capturas acessórias.

Morillon (ALDE). – (FR) Senhor Comissário, o debate que acaba de ter lugar dar-lhe-á uma ideia do profundo
interesse que os meus colegas deputados e eu atribuímos à credibilidade da política comum das pescas, quer
esse interesse decorra do desejo de a reforçar, quer, como é o caso de alguns dos deputados, do desejo oposto,
a saber, de a contestar.

Um dos argumentos mais frequentemente apresentados pelos que contestam a necessidade de um apolítica
comum das pescas prende-se com o volume de peixes que os actuais regulamentos encorajam os pescadores
a descartar, peixe que na maioria das vezes não sobrevive à captura. Como sabem, este problema tem sido
fonte de preocupação para a nossa comissão ao longo de muitos anos, levando a sua Comissão, com o nosso
acordo, a encomendar várias centenas de estudos, com o objectivo de encontrar uma solução para o problema.
Essa é também a razão subjacente à minha pergunta oral, que formulei em nome da comissão a que tenho
a honra de presidir. Como refiro na minha pergunta, as capturas acessórias são um problema mundial e uma
das principais questões, no domínio das pescas, que não é abordada por um Plano Internacional de Acção
da FAO ou de qualquer outro organismo.

É urgente a adopção de um Plano Internacional de Acção para a redução das capturas acessórias, que possa
desempenhar um papel fulcral na redução das capturas acessórias a nível internacional. São muitos os
cientistas e as ONG que advogam a adopção de um plano dessa natureza, e diversas nações membro da FAO
comprometeram-se já a apoiar uma proposta nesse sentido, na próxima reunião do Comité das Pescas da
FAO, em Março de 2005. Até ao momento, nenhuma nação se comprometeu ainda a tomar a iniciativa
dessa proposta.

Tendo em conta que a União Europeia é uma importante potência no domínio das pescas, poderá a Comissão
Europeia comprometer-se a tomar a iniciativa de propor um Plano Internacional de Acção para a redução
das capturas acessórias? Reconhecerá a Comissão que, caso não se insira um Plano Internacional de Acção
na Agenda da FAO em 2005, será necessário esperar pela próxima sessão, em 2007? Agradeço ao Senhor
Comissário o facto de ter concordado em estar presente para responder a esta e outras questões que serão
colocadas pelos meus colegas.

Borg, Membro da Comissão. (EN) Agradeço ao presidente Morillon e à Comissão das Pescas por terem suscitado
um debate sobre a presente questão. É perfeitamente pertinente procedermos a uma troca de pontos de vista
em sessão plenária antes da reunião da Comissão das Pescas da FAO, que está programada para 7 de Março.
Observo que esta questão já foi levantada na pergunta apresentada pela senhora deputada Attwooll e pelo
senhor deputado Davies, em nome do Grupo ALDE, que foi objecto de uma resposta por escrito, e que
recentemente tive ocasião de responder a uma carta da senhora deputada Attwooll na mesma linha.

Quero reiterar que comungo das preocupações dos senhores deputados a respeito da gravidade do problema
das capturas acessórias e da necessidade de se tomarem medidas, aos níveis tanto comunitário como
internacional, para o enfrentar. Existe já um considerável acquis no que se refere a questões de capturas
acessórias específicas que são tratadas em vários acordos internacionais e outros instrumentos, incluindo
planos internacionais de acção em vigor. A Comunidade contribui activamente para o desenvolvimento e
aplicação desse acquis, que diz particularmente respeito a espécies que são capturadas no decurso de operações
de pesca, como aves marinhas, tubarões, mamíferos marinhos e tartarugas marinhas.

Todavia, concordo com os senhores deputados em que, no esforço para reduzir as capturas acessórias e as
devoluções de espécies não-alvo, há ampla margem para uma cooperação internacional aperfeiçoada, e os
números citados ilustram a magnitude do problema e a urgência que deve ser atribuída à ponderação desta
matéria.

Na esfera das suas competências, a Comunidade já desenvolve acções numa multiplicidade de frentes no
quadro da política comum de pesca. Na sua resposta à pergunta escrita que lhe foi dirigida pelo senhor
deputado Davies em Novembro de 2003, sobre as capturas acessórias associadas à pesca do camarão, a
Comissão deu conta das medidas específicas empreendidas. Elas incluem: o plano de acção em matéria de
devoluções; os incentivos financeiros ao uso de artes de pesca selectivas ao abrigo do Regulamento do
Conselho (CE) nº 2792/1999; um projecto específico de investigação com a duração de três anos, no âmbito
do 6º Programa-quadro que visa desenvolver artes de pescas selectivas de reduzido impacto ambiental, e
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conceber práticas de pesca alternativas; o estabelecimento de quotas de capturas acessórias em acordos
bilaterais de parceria no domínio da pesca; as obrigações de fiscalizar as devoluções de populações específicas
consignadas no regulamento relativo à recolha de dados. São ainda desenvolvidos esforços regulares com
vista a integrar medidas de redução das capturas acessórias nos regulamentos comunitários que impõem
limites à captura de pescado mediante TAC, limitação do esforço de pesca e medidas técnicas.

A Comissão está, pois, convicta da necessidade de se promover uma estratégia global de âmbito geral para
enfrentar os problemas levantados pelas capturas acessórias e pelas devoluções, dado que uma tal abordagem
tem um papel central no plano de uma gestão das pescas baseada nos ecossistemas. É importante estabelecer
um corpo de princípios internacionalmente reconhecidos que, além de desenvolver o actual acquis
internacional, integre e aprofunde a abordagem ecossistémica na gestão das pescas à escala mundial.

Como tal, a Comissão está pronta a apoiar o desenvolvimento de um plano internacional de acção para a
redução das capturas acessórias e procurará obter o acordo dos Estados-Membros tendo em vista transmitir
a presente posição à FAO e respectivos membros na próxima reunião da Comissão das Pescas (COFI), mais
precisamente no âmbito da discussão do programa de trabalho a curto e médio prazo da COFI.

A Comissão está preparada para assumir a liderança do processo de formulação e desenvolvimento de tal
iniciativa, caso os recursos suplementares necessários à execução de uma tarefa que comporta uma
componente de trabalho tão intensiva possam ser postos à sua disposição.

Stevenson (PPE-DE), em nome do grupo. – (EN) Senhor Presidente, poucas coisas simbolizam a falência da
política comum de pesca de modo tão eloquente como o espectáculo das capturas acessórias. Como
verificamos por esta pergunta oral, esta não é uma situação exclusiva da UE. Trata-se de um problema de
dimensão mundial e a Comissão pode desempenhar um papel de liderança neste domínio, propondo um
plano internacional de acção. Folgo muito com o facto de o senhor comissário ter afirmado esta noite a sua
disponibilidade para o efeito.

Primeiro, temos de tomar medidas no interior da UE. Estima-se que, em cada ano, nas águas comunitárias,
os pescadores devolvam ao mar até 2 milhões de toneladas de peixe morto em virtude de práticas de triagem
comercial ou, simplesmente, por não ter o tamanho mínimo regulamentar ou exceder a quota. Uma vez que
forçámos os pescadores a este comportamento destrutivo e insustentável em nome da conservação, uma
das primeiras políticas que temos de prosseguir é insistir em que todo o pescado seja desembarcado. Deve
haver penalidades severas para toda a pessoa que seja apanhada a devolver peixe ao mar. É essa a política em
vigor na Islândia, na Noruega e nas ilhas Faroe.

A imposição do desembarque da totalidade do pescado permite aos cientistas formar uma imagem muito
mais rigorosa da dimensão e da natureza das capturas, o que facilita a adopção de medidas de recuperação
de unidades populacionais mais precisas e o encerramento muito mais expedito das zonas de pesca onde
esteja a ter lugar a captura de juvenis. Estou bem ciente de que para levar à prática uma inversão tão radical
de política serão necessários “paus” e “cenouras”: paus para castigar quem prevarique, continuando a despejar
peixe morto no mar, mas também cenouras a título de compensação financeira aos pescadores que
descarreguem pescado que, doutro modo, teria sido lançado borda fora.

A Comissão não deve entrar em pânico: não vai ter de pagar. As indústrias de farinhas de peixe e de óleo de
peixe estão com uma necessidade desesperada de mais matéria-prima. Espero que a injustificada interdição
do uso de farinhas de peixe na alimentação dos ruminantes seja levantada rapidamente, com o consequente
aumento da procura. A indústria da aquicultura, que está em expansão, é igualmente uma grande consumidora
de farinhas de peixe, de modo que a indústria das farinhas de peixe pagará de bom grado por esta matéria-prima
um preço que poderá, talvez, atingir os 70 euros por tonelada. Sei que a Comissão está muito interessada na
ideia e já tem dois arrastões escalados para pôr à prova essa política. Os meus aplausos ao senhor
comissário Borg pela iniciativa.

Stihler (PSE), em nome do grupo. – (EN) Senhor Presidente, os cientistas divulgam regularmente números
que indicam que as reservas de pescado do mundo estão em risco e que espécies hoje muito comuns poderão
ser extintas se não forem tomadas medidas drásticas que permitam a recuperação das respectivas populações.
Num contexto de declínio dos efectivos, o problema das capturas acessórias torna-se especialmente lamentável.
De acordo com os dados mais recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura,
anualmente, à escala global, são devolvidas ao mar 7,3 milhões de toneladas de espécies marinhas não-alvo
em consequência de práticas piscatórias não selectivas. Este valor é deveras chocante, não ficando muito
aquém do total do pescado desembarcado em 2002-2003 dos 15 Estados-Membros da altura.

22-02-2005Debates do Parlamento EuropeuPT124



A devolução de peixe acarreta várias consequências: consequências biológicas, porque a maioria vai morta
ou moribunda; e económicas, porque o pescado de pequena dimensão gera uma receita menor, sendo
vendido, ou não gera receita alguma, sendo devolvido, com a consequência de nunca chegar a crescer, por
estar morto. Na avaliação das unidades populacionais e na gestão das pescas, domínios em que o volume
das devoluções constitui uma incógnita, as taxas de mortalidade por pesca são também incógnitas.

Em 2003 o Parlamento Europeu adoptou um relatório de iniciativa, preparado pelo senhor deputado Nils
Busk, sobre o plano de acção comunitário da Comissão com vista a reduzir as devoluções de capturas. O
relatório em questão apresentava um grande número de sugestões úteis tendentes a melhorar a estratégia
da Comissão para enfrentar o problema das devoluções. Nelas incluíam-se a instância no sentido de, mediante
uma adequada recolha de dados, se obter uma imagem mais capaz e precisa da extensão do problema; a
identificação de modos de recompensar as frotas que mais artes de pesca selectivas utilizassem, reduzindo
o volume de devoluções; e o acompanhamento das conclusões da investigação na área das artes de pesca
alternativas com vista a aperfeiçoar medidas técnicas como a fixação da malhagem das redes e o recurso a
janelas. Solicitava ainda à Comissão que examinasse possíveis modos de envolver na matéria os Conselhos
Consultivos Regionais.

Saúdo as iniciativas desenvolvidas pela Comissão em matéria de medidas técnicas nos últimos anos. Ao
longo dos últimos 10 anos, o orçamento comunitário contribuiu com 8 milhões de euros anuais para mais
de 400 projectos de investigação com os fins de aumentar a selectividade das artes de pesca, reduzir as
devoluções ou quantificar o impacto da pesca sobre o meio ambiente. É essencial recentrar agora o esforço
de investigação nas medidas de redução das capturas acessórias.

Creio que a Comissão reconhece que as capturas acessórias são um problema global. A próxima reunião da
Comissão das Pescas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em Março de
2005, representa um precioso ensejo para propor um plano internacional de acção sob os auspícios da FAO.
Saúdo o desejo do senhor comissário de trabalhar nesta questão e assumir a liderança do processo. Senhor
comissário, exorto-o a não deixar escapar o ensejo, porque a próxima reunião é apenas em 2007.

Attwooll (ALDE), em nome do grupo. – (EN) Senhor Presidente, em nome do Grupo ALDE, queria agradecer
ao senhor comissário o acolhimento tão favorável que deu à pergunta, reconhecendo a gravidade do problema
das capturas acessórias e a importância de lhe dar uma resposta à escala internacional com carácter de
urgência. Estamos particularmente gratos pela sua disponibilidade para suscitar a questão na reunião da
Comissão da FAO, em Março. Porque, como já foi dito, a não se alcançar aí um acordo de princípio, a
formulação de um plano internacional de acção teria de ficar suspensa por mais dois anos.

As capturas acessórias são um problema global que requer uma solução genuinamente global, um
empenhamento genuinamente global no sentido de o enfrentar. Como a senhora deputada Stihler observou,
a FAO estima em 7,3 milhões de toneladas por ano a extensão do problema.

Um plano internacional de acção não seria, naturalmente, a primeira ou a única tentativa de atacar o problema.
Actualmente, já está em curso muito trabalho de mérito, tanto na UE como fora dela. Tal trabalho tende a
centrar-se em determinados tipos específicos de pescarias ou em capturas acessórias de espécies isoladas.
Uma abordagem integrada ajudaria a sustentar e a alargar o sucesso dos projectos em causa e a garantir o
objectivo crucial de prevenir a deslocação do problema de uma área, ou espécie, para outra. Faz muito sentido
a UE estar na vanguarda da acção em prol de uma tal abordagem integrada. Afinal, os nossos barcos pescam
muito para além das águas da UE. As nossas acções têm um impacto sobre os outros, assim como,
naturalmente, as dos outros o têm sobre nós.

Acredito, ainda, que os nossos cidadãos, como tantos cidadãos do mundo inteiro, se sentem verdadeiramente
investidos de uma responsabilidade de zelar pelos recursos naturais. Uma acção que ponha a UE na vanguarda
da prevenção deste tipo particular de destruição seria bem acolhida por eles. Fico a aguardar com expectativa
as notícias dos progressos realizados na reunião e, embora não possa prometer resultado algum, estou pronta
a tentar persuadir os meus colegas a dar um tratamento favorável a qualquer pedido fundamentado da
Comissão de transferência a título temporário de recursos orçamentais destinados a permitir-lhe participar
de modo cabal na elaboração do plano internacional de acção mencionado.

Schlyter (Verts/ALE), em nome do Grupo Verts/ALE. - (SV) Senhor Comissário Borg, agradeço a sua resposta
e desejo-lhe sorte na sua luta na FAO. Ninguém tira proveito das capturas acessórias e temos de encontrar
formas de as reduzir. Quando é pescado em capturas acessórias, os pescadores são forçados a devolver ao
mar um esplêndido bacalhau, em quantidades muito superiores às quotas concedidas.
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Devemos estabelecer regras de maneira a que não seja pescado nenhum espécime que não tenha tido tempo
para se reproduzir pelo menos uma vez. No caso de determinadas espécies, uma dimensão mínima um pouco
maior pode proporcionar uma situação de equilíbrio em que, a longo prazo, conseguiremos aumentar a
reprodução, a biomassa e as capturas. Há, portanto, que garantir que, no que diz respeito às redes, o tamanho
da malha é ajustado consoante essas dimensões mínimas.

Além disso, já é tempo de dedicar mais atenção às capturas acessórias de espécies não comerciais. Verifica-se,
a nível internacional, uma crescente oposição a essas capturas, especialmente de simpáticos mamíferos
marinhos, mas também de outras espécies. As regras centraram-se nas espécies comerciais mas, no interesse
dos biossistemas e da saúde das espécies comerciais, temos de conservar e proteger também as espécies não
comerciais. É necessária maior selectividade, assim como investigação sobre formas de reduzir estas capturas.
Neste contexto, cabe lembrar que o facto de se tentar evitar uma espécie não devia conduzir a maiores capturas
acessórias de outras espécies. Se não encontrarmos solução para estes problemas, dentro em breve os nossos
oceanos estarão tão vazios como o Hemiciclo neste preciso momento.

Casaca (PSE). – Senhor Presidente, também eu naturalmente tenho que me felicitar pela resposta positiva
que foi dada aqui pelo Senhor Comissário Borg à questão tão clara que, em boa hora, a nossa Comissão e
aqui, em particular, o nosso Presidente, trouxe a esta Câmara.

Mas eu gostaria de dizer que, para mim, estas chamadas pescas acessórias são, antes de mais, um problema
civilizacional. Eu considero uma perfeita barbaridade que se pesquem milhões de toneladas de um animal
selvagem e que isso seja feito para coisa nenhuma, morte pela morte, morte por regras burocráticas ou por
lógicas industriais que acham que sai mais barato matar muito e aproveitar pouco porque a natureza não
tem qualquer valor. É esta a questão fundamental, a questão de dizermos que temos que respeitar a natureza.
Nós, naturalmente como qualquer outro ser vivo, utilizamos a natureza e é legítimo que o façamos, mas
temos que respeitar a natureza. Não há pesca sustentável sem o respeito pela natureza e isto é talvez o maior
símbolo que há do que há de mal na nossa Política Comum das Pescas e, como aliás já aqui foi lembrado,
basta olhar para os nossos vizinhos na Noruega e na Islândia - isto não se faz, isto é uma prática que está, de
facto, proibida e é absolutamente lamentável que isso não aconteça entre nós.

É muito bom que a Comissão tome esta posição na FAO mas, como já aqui foi dito, não podemos esquecer
os dois milhões de toneladas que são mandados fora todos os anos e, Senhor Comissário, permita-me
recordar-lhe o seguinte: nós votámos aqui há muito pouco tempo a proibição das redes de emalhar de fundo,
que são um método extremamente pouco selectivo - inclusivamente reconhecido pela própria Comissão -,
são dos mais predatórios que há e provocam o maior número de pescas acessórias. Essa proibição existe nos
Açores desde há imenso tempo, onde nunca antes essa arte foi praticada.

Pois a Comissão não quis saber disso e impôs, foi favorável à reimposição, à liberalização da utilização dessa
arte de pesca nas águas dos Açores. Isto é uma manifestação prática de uma atitude que eu acho que é
totalmente contrária àquilo que foi dito antes, porque antes de nós falarmos junto da FAO parece-me
fundamental termos a certeza de que temos boas práticas no interior da União Europeia.

Borg, Membro da Comissão. (EN) Senhor Presidente, queria começar por agradecer aos senhores deputados
todos os comentários e observações que fizeram. Dividirei as intervenções em quatro pontos.

Primeiro, a afirmação de que o problema das capturas acessórias é um problema de dimensão mundial e a
questão de a Comissão assumir a liderança. Como disse na minha resposta inicial, estamos dispostos a fazê-lo,
mas têm de nos ser facultados os recursos necessários, porque se trata de uma tarefa colossal. Abordaremos
o assunto com o Conselho a muito curto prazo.

Quanto à próxima reunião da FAO, a Comissão, como já disse, está pronta a apoiar o desenvolvimento de
um plano internacional de acção em matéria de capturas acessórias e, também aqui, vamos tentar obter o
acordo dos Estados-Membros para transmitirmos essa posição à FAO e aos seus membros na próxima
reunião da respectiva Comissão das Pescas e, especificamente, na discussão do seu programa de trabalho a
curto e médio prazo. Quanto às devoluções, estamos a considerar activamente o problema e esperamos
poder apresentar propostas concretas em breve.

Outro ponto dizia respeito ao declínio dos recursos haliêuticos, que conferiria às capturas acessórias um
carácter ainda mais lamentável. Aqui gostaria de dizer que um dos meios pelos quais a Comissão tenta reduzir
as devoluções é o aperfeiçoamento da selectividade das artes mediante o recurso a medidas técnicas como
a imposição de malhagens mínimas das redes ou o estabelecimento de zonas de defeso susceptíveis de limitar
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as capturas de juvenis. Outras medidas, como a utilização de redes de arrasto selectivo ou de grelhas de
triagem, podem reduzir as capturas acessórias de espécies não-alvo.

Medidas técnicas bem aplicadas podem ser eficazes, mas não são isentas de problemas. Por exemplo, é difícil
determinar a malhagem adequada no domínio das pescarias mistas. A malhagem mínima necessária para
proteger os efectivos juvenis de bacalhau, por exemplo, seria demasiado grande para apanhar arinca e badejo
adultos. Não obstante, as medidas técnicas têm um papel a desempenhar.

A Comissão faz tenção de proceder em 2005 à revisão integral do regulamento relativo às medidas técnicas
para dar seguimento à sua comunicação sobre a integração das exigências de protecção do ambiente na
política comum das pescas. Para dar resposta ao problema das pescarias mistas, a Comissão está a tentar
propor TAC que tenham em conta associações entre espécies. É difícil de conseguir, mas já foram dados
nessa direcção. A Comissão pediu ao ISIS que formulasse os seus pareceres com base em pescarias, e não
em unidades populacionais individuais. Trata-se dos primeiros passos no sentido da adopção de uma
abordagem ecossistémica da gestão das pescas.

Outra abordagem que é advogada pela Comissão é a da gestão da pesca pela via da limitação do esforço de
pesca, em lugar do recurso a TAC individuais. Em princípio, ela poderia substituir os TAC, permitindo-se
aos pescadores desembarcar a totalidade das capturas, mas na prática a limitação do esforço de pesca, de um
modo geral, complementará os TAC, em lugar de os substituir.

Em finais de 2002 a Comissão apresentou um plano de acção em matéria de devoluções que discutia em
maior profundidade os problemas ligados às devoluções e os possíveis modos de os enfrentar. Na sequência
desse plano, a Comissão em 2005 consultará os Estados-Membros e a indústria com vista a iniciar uma gama
de projectos-piloto visando eliminar ou, pelo menos, reduzir as devoluções em pescarias seleccionadas.

A minha observação final, referente aos CCR, é que eles podem participar no processo e não temos qualquer
objecção à ideia de lhes ser dado prestar parecer sobre a formulação dos planos em causa.

Presidente. – Obrigado, Senhor Comissário. Esgotamos assim a nossa ordem de trabalhos.

Espero que todos possam aproveitar o que resta desta tarde.

22. Ordem do dia da próxima sessão: ver acta

23. Interrupção da sessão

(A sessão é suspensa ás 12H15)

24. Anexo - Posição da Comissão

Relatório Grosch (A-0016/2005)

A Comissão pode aceitar as seguintes alterações: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56,
58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 72, 75, 77, 78, 79 e 83.

A Comissão pode aceitar em princípio as seguintes alterações: 48, 52, 55, 60 e 86.

A Comissão pode aceitar em parte as seguintes alterações: 19, 28, 40, 42, 54, 57 e 84.

A Comissão não pode aceitar as seguintes alterações: 39, 43, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 80, 81, 82, 85, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127.

Recomendação para segunda leitura Wortmann-Kool (A6-0015/2005)

A Comissão pode aceitar as seguintes alterações, sujeitas a reformulação: 9, 10, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

A Comissão não pode aceitar as seguintes alterações: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22 e 23.
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Relatório Sommer (A6-0055/2004)

A Comissão pode aceitar as seguintes alterações, sujeitas a reformulação: 1, 3, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 24,
26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66.

A Comissão não pode aceitar as seguintes alterações: 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27,
28, 29 e 30.

Relatório Robert Evans (A-0057/2004)

A Comissão pode aceitar as seguintes alterações, sujeitas a reformulação: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

A Comissão não pode aceitar as seguintes alterações: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
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