
SEGUNDA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2010

PRESIDÊNCIA: JERZY BUZEK
Presidente

(A sessão tem início às 17h00)

1. Reinício da sessão

Presidente. – Declaro reaberta a sessão do Parlamento Europeu, suspensa na quarta-feira, dia 23 de Junho
de 2010.

2. Aprovação da acta da sessão anterior: ver Acta

3. Declarações da Presidência

Presidente. – Gostaria de começar por tecer alguns comentários e transmitir algumas informações. Em
primeiro lugar, como sabem, a Europa foi uma vez mais atingida por inundações de grandes proporções.
Desta feita, as inundações na Roménia já ceifaram a vida a pelo menos 25 pessoas, tendo milhares de outras
sido forçadas a abandonar as suas casas. Quatro países da União Europeia já declararam a sua disponibilidade
para ajudar a Roménia a fazer face às inundações. Também as Astúrias, no Norte de Espanha, foram atingidas
por inundações, que causaram enormes danos materiais. Para além disso, há notícia de níveis de precipitação
extremamente elevados em vários outros países europeus. Dizem-nos, igualmente, que estes fenómenos
atmosféricos de proporções recorde estão relacionados com as alterações climáticas.

Em segundo lugar, gostaria de chamar a atenção para a comunidade religiosa Bahá’i no Irão. Na semana
passada, foram demolidas 50 habitações pertencentes a membros dessa comunidade. Está igualmente em
curso um julgamento contra 7 membros desta comunidade no Irão. Exigimos que o Irão respeite
escrupulosamente as normas internacionais. Nas suas resoluções e declarações, o Parlamento Europeu tem
instado reiteradamente ao respeito pelos direitos das minorias religiosas no Irão. Condenámos também
repetidamente o recurso à pena de morte, em especial, quando aplicada a menores. Preocupam-nos
profundamente as informações que nos chegam de que, no Irão, que assinou a Convenção sobre os Direitos
da Criança, ainda existem pessoas a aguardar execução que eram menores à data da sua condenação pelo
crime de que foram acusadas.

Em terceiro lugar, no dia 13 de Julho assinala-se o 10.º aniversário da morte de Jan Karski. Em 1942, Jan
Karski trouxe ao conhecimento das autoridades supremas dos Aliados o primeiro relatório sobre o extermínio
de judeus na Europa ocupada. Obteve informações, infiltrando-se no gueto e num dos campos de extermínio.
O seu relatório foi o primeiro do seu género durante a Guerra. Após a Guerra, Jan Karski jamais regressou à
Europa. Como professor universitário nos EUA, mostrou-se muito favorável à integração europeia e
promoveu-a no continente americano.

4. Orçamento geral para o exercício 2011 (prazo para a apresentação de projectos
de alteração)

5. Assinatura dos actos adoptados em conformidade com o processo legislativo
ordinário: ver Acta

6. Entrega de documentos: ver Acta

7. Perguntas orais e declarações escritas (entrega): ver Acta

8. Composição das comissões e das delegações: ver Acta

9. Transmissão de textos de acordos pelo Conselho: ver Acta
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10. Petições: ver acta

11. Transferências de dotações: ver Acta

12. Seguimento dado às posições e resoluções do Parlamento: ver Acta

13. Declarações escritas caducadas: ver Acta

14. Ordem dos trabalhos

Presidente. – O projecto definitivo de ordem do dia, elaborado na quinta-feira, 1 de Julho de 2010, pela
Conferência dos Presidentes nos termos do artigo 137.º do Regimento foi distribuído. São propostas as
seguintes alterações:

Segunda-feira

O Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia e o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas & Democratas
no Parlamento Europeu solicitam o adiamento para um futuro período de sessões do debate sobre o relatório
da senhora deputada Gallo sobre o controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual no mercado
interno.

Gostaria de solicitar ao senhor deputado Cohn-Bendit que interviesse a este respeito.

Daniel Cohn-Bendit, em nome do Grupo Verts/ALE. – (FR) Senhor Presidente, já discutimos este assunto na
Conferência dos Presidentes. Muitos grupos parlamentares estão divididos a respeito do relatório da senhora
deputada Gallo e parece que todos os grupos precisam de continuar a discutir a questão dado que há problemas
e pontos contraditórios que os grupos terão ainda de resolver. Essa a razão por que pedimos que o debate e
a votação do relatório da senhora deputada Gallo sejam adiados para Setembro, para a segunda sessão de
Setembro ou para uma sessão subsequente. A questão vai ter de ser examinada na Conferência dos Presidentes.
A solução é muito simples, portanto. Visto que o fruto ainda não está maduro, deixemo-lo por ora na árvore
e voltemos a discutir o assunto em Setembro.

Martin Schulz, em nome do Grupo S&D. – (DE) Senhor Presidente, gostaria de expressar o apoio do meu
Grupo à proposta do senhor deputado Cohn-Bendit. A nossa visão da situação é exactamente a mesma. Este
é um tema altamente sensível e delicado, fazendo certamente sentido que se tente obter uma ampla maioria
parlamentar. Parece-nos, pois, uma boa ideia adiar o relatório e tentar chegar a um consenso nas várias áreas
em que este seja possível. Razão por que apoiamos a proposta.

Manfred Weber, em nome do Grupo PPE. – (DE) Senhor Presidente, frutos diferentes precisam de tempos de
maturação diferentes. Posso afirmar, em nome do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)
que o nosso fruto está maduro para que possa ser tomada uma decisão e, por conseguinte, gostaríamos de
votar o relatório da senhora deputada Gallo e de chegar a uma decisão já esta semana.

(O Parlamento aprova o pedido)

Terça e Quarta-feira – Sem alterações

Quinta-feira

Presidente. – Os Conservadores e Reformistas Europeus apresentaram um pedido no sentido de se alterar,
na tarde de quinta-feira, a ordem dos debates sobre os casos de violação dos direitos humanos, da democracia
e do primado do direito da seguinte forma: em primeiro lugar, o Zimbabué, seguido da Venezuela e depois
da Coreia do Norte.

Martin Callanan (ECR). – (EN) Senhor Presidente, espero que este seja um pedido pouco controverso.
Trata-se apenas de ajustar um pouco a ordem dos trabalhos da tarde de quinta-feira no que se refere ao debate
sobre direitos humanos para que a situação do Zimbabué seja debatida em primeiro lugar, seguida da situação
da Venezuela e da Coreia do Norte. Não há qualquer tentativa de deixar transparecer a atribuição de uma
importância particular a qualquer desses casos. É simplesmente mais conveniente para alguns deputados
que a situação do Zimbabué seja debatida em primeiro lugar.
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Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, como o meu
colega salientou, não está em causa suprimir ou acrescentar pontos à ordem do dia, mas tão-somente a
ordem por que são debatidos os vários temas, pelo que considero que a proposta poderá facilmente ser aceite.

Presidente. – Haverá quem queira pronunciar-se contra o pedido? Sim, tenha a bondade, Senhor Deputado
Schulz.

Martin Schulz (S&D). – (DE) Senhor Presidente, talvez possa permitir que dirija uma pergunta ao senhor
deputado Callanan.

Senhor Deputado Callanan, poderá, por favor, explicar-nos por que razão será mais fácil para os seus colegas
debater em primeiro lugar o Zimbabué e quais serão os deputados em questão. Este é um importante critério
de decisão para nós. Repito a minha pergunta: qual a razão específica para passar a situação do Zimbabué
para primeiro lugar, tornando mais fácil para vós a sua discussão?

Martin Callanan (ECR). – (EN) Senhor Presidente, o senhor deputado Schulz coloca-me numa situação
muito difícil: não faço a mínima ideia; estou apenas a transmitir este pedido em nome do meu colega, o
senhor deputado Van Orden, que se encontra atrasado. Pediram-me que levantasse esta questão.

(Risos e aplausos)

Como sempre, a melhor política é ser honesto com o senhor deputado Schulz!

(O Parlamento aprova o pedido)

(A ordem do dia é aprovada)

15. Direitos dos passageiros nos transportes por autocarro e camioneta - Direitos
dos passageiros de viagens marítimas ou em águas internas (debate)

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

– da Recomendação para segunda leitura, em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo, sobre a
Posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adopção do Regulamento do Parlamento Europeu
e do Conselho respeitante aos direitos dos passageiros no transporte em autocarro e que altera o Regulamento
(CE) n.º 2006/2004 (05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)) (relator: Antonio Cancian)
(A7-0174/2010) e

– da Recomendação para segunda leitura, em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo, sobre a
posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adopção de um regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo aos direitos dos passageiros do transporte marítimo e por vias navegáveis
interiores e que altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 -
2008/0246(COD)) (relatora: Inés Ayala Sender) (A7-0177/2010).

Antonio Cancian, relator. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a questão dos direitos
dos passageiros é hoje extremamente oportuna, como o demonstra o facto de, nos últimos dias, a Comissão
Europeia ter lançado uma campanha destinada a informar melhor os cidadãos dos direitos de que gozam
quando viajam nos diferentes modos de transporte. Considero que se trata de uma iniciativa importante,
sendo que é igualmente um dever do Parlamento dar o seu contributo através da aprovação destes textos,
que terão um efeito benéfico nas condições de viagem dos passageiros.

Passando ao Regulamento que hoje temos em mãos, não faço qualquer tentativa para esconder os sentimentos
que me deixou esta negociação, a saber, que os Estados-Membros não querem este Regulamento. O dossiê
relativamente ao qual tenho a honra de ser relator é extremamente delicado, uma vez que exige uma solução
equilibrada, que, embora proporcionando direitos aos passageiros, evite penalizar as empresas do sector dos
transportes públicos rodoviários. Com efeito, praticamente todas as empresas do sector são pequenas e
médias empresas.

O trabalho que levei a cabo ao longo destes meses de negociações teve, por isso, dois grandes objectivos: em
primeiro lugar, não prejudicar as PME, as pequenas e médias empresas industriais; e, em segundo lugar,
proteger os passageiros, especialmente as pessoas com deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida,
melhorando a eficácia e procurando um maior sentido de responsabilidade.
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O relatório aprovado em primeira leitura pelo Parlamento Europeu foi muito corajoso – o relatório Albertini.
As principais alterações introduzidas pelo Conselho incidiam sobre os seguintes elementos: o âmbito de
aplicação, a responsabilidade, os direitos das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, o
reembolso e compensação por atrasos e cancelamentos, e ainda outras questões menores. Algumas das
alterações apresentadas pelo Conselho eram, e são, inaceitáveis, o que foi reconhecido durante as negociações.

Infelizmente, durante as negociações finais, não nos foi possível partilhar com o Conselho o mesmo ponto
de vista relativamente a diversos aspectos importantes, a saber: ao âmbito de aplicação, relativamente ao
qual, diante da disponibilidade do Parlamento para equacionar a isenção do transporte regional – muito
embora tivéssemos proposto excluir o transporte regional quando integrado com o transporte urbano e
suburbano –, o Conselho não mostrou qualquer abertura relativamente aos artigos para os quais a isenção
era admitida; aos prazos para a entrada em vigor do Regulamento, que, no entender do Parlamento, não
poderão exceder um período de três anos, renovável uma vez, sendo que o Conselho referia um período de
cinco anos, renovável por duas vezes; à assistência às pessoas com deficiência e às pessoas com mobilidade
reduzida; ao direito a estadia gratuita em hotel em caso de interrupção da viagem ou, pelo menos, o que para
nós seria mais realista e suficiente, ao direito a transporte gratuito para o hotel e a escolha do mesmo; aos
direitos dos passageiros em caso de atrasos, sobretudo à partida; ao acesso à informação, uma questão que
interessa de perto as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, para as quais não consideramos
ser aceitável que se adopte um relatório que apenas virá a entrar em vigor daqui a 15 anos e que apenas
abranja 20% das viagens em autocarro.

As negociações realizadas ao longo destes meses foram conduzidas com seriedade e abertura por ambas as
partes graças à contribuição da Comissão Europeia. No entanto, nas últimas semanas, as posições nesta
matéria endureceram. Pela nossa parte, procurámos o compromisso relativamente a todas as questões mais
sensíveis, conscientes dos efeitos potencialmente devastadores para as empresas que operam no sector, às
quais não seria justo impor mais obrigações excessivamente onerosas.

Por outro lado, como disse, o objectivo era – e é – proteger os passageiros e, em particular, os mais vulneráveis
de entre eles, para os quais um acesso total e garantido aos serviços de transportes públicos representa um
instrumento indispensável de integração social.

Como referi, já não são aceitáveis opções menos exigentes: o envelhecimento da população europeia é um
fenómeno que terá consequências importantes, e seria um erro esquecê-lo ao estabelecer as modalidades de
prestação de um serviço de tamanha importância. Como é possível considerar-se excessiva a obrigatoriedade
de se disponibilizarem na Internet as informações sobre as viagens em 2020?

Gostaria de agradecer aos colegas que trabalharam comigo ao longo destas negociações e de instar esta
Assembleia a votar favoravelmente o texto que proponho, para que, em conciliação, possamos chegar a um
resultado consentâneo com os dois objectivos que enunciei e que reitero.

Inés Ayala Sender, relatora. – (ES) Senhor Presidente, estamos agora em Julho, o mês em que, mesmo a
despeito da crise, muitos cidadãos europeus decidem passar as suas férias num cruzeiro ou a viajar de barco.
Com efeito, o transporte marítimo de passageiros e os cruzeiros cresceram consideravelmente e são um
factor essencial de desenvolvimento e prosperidade tanto do litoral e dos portos europeus como das vias
navegáveis interiores da Europa.

O Parlamento Europeu tem hoje boas notícias para todos os empresários, trabalhadores e, naturalmente,
todos os passageiros deste importante sector, uma vez que o acordo que alcançámos com o Conselho, com
uma grande ajuda por parte da Comissão, representa o estabelecimento de um quadro comum para os direitos
dos passageiros, que já existiam para os sectores aéreo e ferroviário. Foi assim resolvida uma inaceitável
insuficiência para um sector que está a viver um processo de plena expansão e modernização.

Este acordo, que foi alcançado sob a Presidência espanhola — à qual eu gostaria de agradecer especialmente
os esforços que desenvolveu, assim como às demais Representações Permanentes e, naturalmente, aos meus
colegas e aos serviços deste Parlamento —, melhora consideravelmente os direitos dos passageiros, em
particular os dos passageiros com mobilidade reduzida, tal como nos foi insistentemente solicitado pelas
associações representativas das pessoas com deficiência.

Por um lado, o âmbito de aplicação do diploma foi alargado, alinhando-se assim com a posição inicial do
Parlamento, ou seja, todos os navios com mais de doze passageiros são contemplados por este regulamento.
Existe contudo alguma flexibilidade para as pequenas empresas que oferecem excursões e para os navios
históricos, assim como para os ferryboats que fazem pequenas viagens por via navegável interior transportando
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camionistas e transportadores, para as quais a aplicação imediata desta primeira disposição seria demasiado
dispendiosa.

Por outro lado, o Parlamento conseguiu também eliminar qualquer referência à possibilidade de recusa de
embarque por motivos de incapacidade, limitando-a apenas às situações que, por razões de segurança,
possam pôr em perigo o transporte seguro da pessoa em causa. O Conselho rejeitou igualmente a possibilidade
de recusar o embarque por motivos de saúde, uma questão extremamente controversa visto que esta foi a
primeira vez que num regulamento sobre passageiros se fez referência à saúde.

Além disso, o tempo de atraso pelo qual os passageiros têm direito a uma indemnização foi melhorado —
90 minutos em vez de 120 —; no caso de terem de pernoitar, foi conseguido um montante de 80 euros por
noite; quanto ao montante total de 120 euros, conseguimos duplicá-lo para 240 euros; foi agora previsto
que incumbe ao transportador o ónus da prova nos casos em que circunstâncias excepcionais o eximam do
cumprimento das obrigações, assim como a necessidade de adaptar os equipamentos nos portos, etc.
Conseguimos também reduzir o valor máximo de reembolso do preço do bilhete, reduzindo-o dos 40 euros
iniciais para 24 euros.

Cabe igualmente assinalar que o regulamento prevê a necessária flexibilidade no que respeita às particularidades
deste modo de transporte, que é mais propenso a sofrer atrasos devido a más condições atmosféricas, pelo
que certas disposições, como as relativas à compensação financeira por atrasos ou alojamento, serão excluídas
das obrigações em caso de mau estado do mar.

Por último, merece especial menção o facto de o texto acordado obrigar os Estados-Membros a criarem
organismos que, para além de velarem pelo cumprimento deste regulamento, estejam isentos de interesses
comerciais e tenham poder para estabelecer um sistema de sanções. Além disso, estes organismos deverão
ter capacidade para processar as reclamações dos passageiros que tenham sido rejeitadas em primeira instância
por um organismo que deverá também ser criado pelos transportadores.

Conseguimos também que as associações representativas das pessoas com deficiência e dos passageiros
possam participar activamente neste regulamento. Além disso, conseguimos incentivar as autoridades
portuárias a participarem cada vez mais nas decisões a aplicar, no sentido em que propusemos que, sempre
que possível, todo o regulamento seja também aplicado aos portos, e não só aos terminais, como era intenção
do Conselho.

Creio que também conseguimos fazer com que a formação do pessoal e a correspondente actualização dessa
formação também sejam parte deste regulamento, o que é uma realização importante visto que esse era um
dos pedidos que as associações de pessoas com deficiência faziam há muito. Conseguimos também a
substituição rápida por uma alternativa adequada do equipamento de mobilidade, caso este tenha sofrido
danos durante a viagem.

Por último, conseguimos reduzir em um ano o prazo para a aplicação do regulamento.

Creio, pois, que estas negociações foram bem sucedidas e gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos
ajudaram a conseguir, por uma vez, dar boas notícias aos viajantes europeus.

Siim Kallas, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, gostaria de agradecer os relatores, o senhor
deputado Antonio Cancian e a senhora deputada Inés Ayala Sender, bem como aos relatores-sombra, o seu
trabalho árduo.

Faço questão de reiterar a importância desta legislação para todos os cidadãos que viajam na Europa, entre
os quais todos nós nos incluímos. Partilho claramente da opinião de que a lógica do tratamento dos passageiros
em todos os modos de transporte deverá ser semelhante.

Os elementos centrais são: regras mínimas em matéria de informação para todos os passageiros antes e
durante a viagem; a assistência e a compensação em caso de interrupção da viagem; medidas em caso de
atrasos; assistência específica a pessoas com mobilidade reduzida; e organismos nacionais independentes
para a resolução de litígios.

A Comissão considera que o compromisso obtido durante as negociações com o Conselho relativamente
aos direitos dos passageiros do transporte marítimo e por vias navegáveis interiores é positivo e que os
objectivos gerais da sua proposta foram devidamente tidos em conta. Permitam-me que saliente, em particular,
o êxito obtido pelo Parlamento no que respeita ao alargamento do âmbito da proposta. Gostaria de agradecer
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sinceramente ao Parlamento Europeu e ao Conselho e, em particular, à Presidência espanhola e à senhora
deputada Inés Ayala Sender, os seus incansáveis esforços relativamente a este dossiê.

No que se refere aos direitos dos passageiros no transporte em autocarro, têm tido lugar, desde a aprovação
da posição comum do Conselho, discussões informais entre o Conselho e o Parlamento Europeu com vista
a encontrar um acordo de compromisso sobre o texto. As conversações são difíceis. As principais questões
controversas são: o âmbito de aplicação; as disposições relativas à responsabilidade e à assistência em resposta
às necessidades concretas e imediatas dos passageiros em caso de acidente; e as disposições em prol da
mobilidade das pessoas com mobilidade reduzida e das pessoas com deficiência.

A Comissão tem vindo a envidar grandes esforços com vista a facilitar um compromisso. Infelizmente, não
foi possível chegar a um acordo, o que a Comissão lamenta. Uma votação expressiva aqui, em sessão plenária,
a favor de um elevado nível de protecção dos passageiros que viajam em autocarro seria um bom sinal.
Pessoalmente, quero permanecer optimista, e penso que esse compromisso será possível na conciliação.

A Comissão bater-se-á para conseguir um acordo equilibrado nas futuras negociações entre o Parlamento e
o Conselho sob as Presidências belga e húngara, de molde a que os objectivos gerais da proposta da Comissão
sejam devidamente tidos em consideração.

Werner Kuhn, em nome do Grupo PPE. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário Siim Kallas, Senhoras
e Senhores Deputados, este relatório representa um corolário lógico. Agora que o Parlamento trabalhou
com o Conselho e a Comissão para melhorar os direitos dos passageiros dos transportes aéreos e ferroviários,
é preciso garantir que também os passageiros do transporte marítimo e por vias navegáveis interiores vejam
os seus direitos melhorados. No entanto, é, evidentemente, importante que não comparemos os paquetes
com os arrastões de pesca tradicionais.

Por conseguinte, Senhora Deputada Inés Ayala Sender, Senhor Deputado Antonio Cancian, apraz-me que
tenhamos conseguido chegar a um compromisso, para que possam ser concedidas derrogações que
possibilitem a apresentação de pedidos de compensação em caso de navios de passageiros que transportem
um número igual ou superior a 12 pessoas, mas não quando a travessia diga respeito a um número inferior
de pessoas.

O turismo é um sector económico importante, e é preciso que nos asseguremos sempre de que os seus
interesses são tidos em consideração. Tanto os ferries que cobrem uma distância de mais de 500 metros – as
disposições deixarão de se aplicar aos ferries que cubram distâncias mais curtas – como os circuitos e excursões
turísticas desempenham um papel importante no sector do turismo, em especial, em conjunto com navios
históricos. Não deverão ser necessários novos investimentos neste tipo de navios. Ao invés, é preciso que a
tripulação possa prestar assistência às pessoas com deficiência.

Gostaria de agradecer a todos os que nos permitiram chegar a um compromisso positivo.

Brian Simpson, em nome do Grupo S&D. – (EN) Senhor Presidente, o que temos hoje em mãos são as duas
derradeiras peças do quebra-cabeças dos direitos dos passageiros, respeitantes aos dossiês do transporte em
autocarro e do transporte marítimo.

Agradeço aos nossos relatores o seu trabalho e congratulo-me com o acordo que aparentemente foi conseguido
com o Conselho no que se refere ao transporte marítimo.

No entanto, o malogro que persiste em chegar a acordo quanto a uma fórmula relativa ao transporte em
autocarro é lamentável, porém, continuaremos, entretanto, a tentar chegar a acordo. É nesta área que pretendo
concentrar-me hoje.

Não faria, claramente, qualquer sentido e seria injusto que os passageiros dispusessem de direitos nos outros
modos de transporte mas não no caso do transporte em autocarro. Por conseguinte, um acordo ou
entendimento que não inclua o transporte em autocarro será bastante inútil e incompleto.

Não podemos aceitar a exclusão da grande maioria dos serviços de transporte em autocarro do âmbito deste
Regulamento. Não podemos aceitar que se enfraqueçam os direitos das pessoas com mobilidade reduzida,
também, neste regulamento. Não podemos aceitar que este modo de transporte seja diferente de qualquer
outro.

O nosso relator fez um bom trabalho no sentido de tentar encontrar um compromisso nesta área. O Conselho
nada fez para facilitar qualquer acordo e, como é habitual, passou a maior parte do tempo a arrastar o
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processo. É curioso que, quando os direitos dos passageiros estão na ordem do dia, o Conselho assuma uma
atitude muito negativa e caiba ao Parlamento carregar o estandarte da defesa dos passageiros.

O Parlamento tem um bom historial na defesa dos direitos dos passageiros, ainda que tendo de fazer face à
prepotência do director de uma certa companhia aérea e aos muitos queixumes e lamentações dos operadores
transportes. Em última análise, o Parlamento não tolerará que os passageiros sejam mal tratados pelos
operadores; não tolerará que certos sectores sejam deixados de fora.

É preciso que apoiemos os nossos relatores para podermos ir à luta com o Conselho aquando da conciliação,
com uma posição muito firme.

Gesine Meissner, em nome do Grupo ALDE. – (DE) Senhor Presidente, como o orador anterior referiu, e com
toda a pertinência, é importante que os direitos dos passageiros sejam protegidos na Europa,
independentemente dos modos de transporte que utilizem. A conclusão lógica é simplesmente avançar dos
direitos dos passageiros dos transportes aéreo e ferroviário para os direitos dos passageiros do transporte
marítimo e por vias navegáveis e dos passageiros no transporte em autocarro.

Outro orador mencionou já que, infelizmente, não conseguimos tratar ambos os temas num só pacote,
como originalmente tínhamos previsto. Embora tenhamos conseguido chegar a um compromisso quanto
aos direitos dos passageiros do transporte marítimo e por vias navegáveis e completado o trílogo, infelizmente,
o mesmo não aconteceu no que respeita aos direitos dos passageiros no transporte em autocarro.

Gostaria de me debruçar especificamente sobre os direitos dos passageiros no transporte em autocarro, posto
que sou também a relatora-sombra neste domínio. Lamento muito que não tenhamos conseguido chegar a
um compromisso, uma vez que, na reunião do trílogo, conseguimos uma muito maior aproximação entre
a posição do Conselho e a do Parlamento e da Comissão. Preocupava-nos – e isso é igualmente muito
importante – a protecção dos direitos dos passageiros; acima de tudo, pretendíamos assegurar que as pessoas
com mobilidade reduzida e com deficiência pudessem, em quaisquer circunstâncias, fazer uso dos transportes,
incluindo o transporte em autocarro.

Para o tornar possível, é necessário um conjunto de medidas, e é a isso que apelamos. Considero este aspecto
de particular importância, porque, de futuro, haverá um maior número de pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida, muito simplesmente como resultado do envelhecimento da população. Esta é uma
questão da maior importância.

É, evidentemente, necessário que tenhamos em conta que os direitos dos consumidores pressupõem a
existência de uma oferta disponível. Aquelas pequenas e médias empresas que oferecem viagens de autocarro,
em particular, não têm capacidade para fazer tudo. Por exemplo, não podem garantir uma compensação
ilimitada. Coloca-se também a questão da forma como estas lidarão com os pagamentos antecipados. A este
respeito, conseguimos aproximar mais as nossas posições, razão por que lamento que não tenha sido possível
chegarmos a um compromisso geral.

Como referiu o relator, é importante que consideremos, quer os direitos dos passageiros, quer as opções
abertas aos prestadores de serviços de transporte. Gostaria que se chegasse a qualquer tipo de acordo durante
o próximo processo de conciliação, pois concordo em absoluto com o senhor deputado Simpson quando
afirma que a exclusão do transporte em autocarro é inaceitável, sendo os outros modos de transporte
abrangidos pelo Regulamento.

Eva Lichtenberger, em nome do Grupo Verts/ALE. – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
o que está aqui em causa? Entre outras coisas, o que se pretende é estabelecer direitos para pessoas com
mobilidade reduzida que desejem viajar de barco ou autocarro e utilizar esta iniciativa para melhorar,
finalmente, as suas oportunidades de viajar. Temos a obrigação de o conseguir. Fizemos uma enorme fanfarra
em torno do reforço, há muito esperado, da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Europa
e, agora, devemos obrigar-nos a aplicá-la.

Quando aos dois dossiês que temos em mãos, gostaria de dizer que, no que se refere ao dos direitos dos
passageiros no transporte em autocarro, a atitude do Conselho me entristeceu e desiludiu profundamente.
É importante deixar claro o seguinte. O facto de a proposta aqui apresentada proteger os interesses das
pequenas e médias empresas é apenas um pequeno aspecto de toda esta questão. O que me preocupa é a
falta de disponibilidade para enfrentar os aspectos difíceis. Por conseguinte, a meu ver, precisamos
urgentemente, não de períodos de transição de 15 a 20 anos, precisamos sim é de dar um claro sinal aos
cidadãos quanto à garantia do seu direito a usar o sistema de transportes.
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O segundo dossiê, que será aprovado por ampla maioria, diz respeito aos direitos dos passageiros do transporte
marítimo e por vias navegáveis interiores. Enferma de uma enorme lacuna, que gostaria, uma vez mais, de
salientar. O Regulamento abrange as embarcações, mas não os portos. Isso significa que uma pessoa em
cadeira de rodas terá, no caso, de subir a bordo depois de se deslocar no seu próprio automóvel ou no das
pessoas que a acompanharem ao porto. Uma vez a bordo, voltará a ter direitos, porém, o próprio porto não
é abrangido pelo âmbito de aplicação do Regulamento. Penso que se trata de um problema que não deveremos
estar preparados para tolerar. É preciso garantir que fazemos um trabalho bem feito em prol das pessoas
com mobilidade reduzida.

Philip Bradbourn, em nome do Grupo ECR. – (EN) Senhor Presidente, vou cingir os meus comentários ao
relatório sobre os direitos dos passageiros no transporte em autocarro.

Estamos cientes de que os direitos dos passageiros são um tema importante, um dos temas muito caros a
esta Assembleia. As propostas que temos em mãos contêm um conjunto de iniciativas louváveis para os
passageiros que viajam em autocarro, especialmente para as pessoas com deficiência. Mas, como sempre
acontece com este tipo de relatórios, encontramo-nos perante uma abordagem de "tamanho único", que
pretende aplicar aquilo que funciona nos sectores da aviação e dos caminhos-de-ferro a uma estrutura
totalmente diferente.

Entre os exemplos deste problema inclui-se o modo como se informam os passageiros dos seus direitos,
bem como os níveis de responsabilidade, que, no entender do Parlamento, poderão implicar que as empresas
tenham de pagar os custos, por exemplo, dos funerais ainda antes de qualquer responsabilidade ter sido
apurada. Estas propostas aumentarão seguramente os custos para o consumidor.

Coloca-se ainda a questão, que já aqui foi referida, de se isentarem puramente os serviços locais, questão que,
pessoalmente, apoio.

A própria natureza do transporte em autocarro é diferente da dos demais sectores. Como se disse aqui,
operam neste sector sobretudo pequenas e médias empresas e, na verdade, nalguns casos, empresários em
nome individual. Impor obrigações prescritivas e onerosas a estas empresas servirá apenas para incentivar
a subida dos preços ou a diminuição do número de rotas ao dispor das pessoas, uma vez que se tornará
pouco económico manter esses serviços.

A posição do Parlamento a este respeito é desproporcionada e, adoptando-a, é bem provável que estejamos
a empurrar esta proposta para uma longa fase de conciliação, atrasando o processo que permitiria garantir
não só direitos aos passageiros no transporte em autocarro como também as necessárias salvaguardas para
as empresas.

Thomas Ulmer (PPE). – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, tendo em conta o escasso
tempo de que disponho, cingir-me-ei ao relatório Cancian. Ninguém contesta o facto de as pessoas que
viajam em autocarro terem direitos e, por conseguinte, direitos na qualidade de consumidores.

No entanto, gostaria de salientar, uma vez mais, os problemas que passarão a colocar-se para as pequenas e
médias empresas, em particular, na Alemanha. Não é possível separar os prestadores de serviços de transporte
público locais e regionais na Alemanha, especialmente nas zonas rurais, uma vez que, frequentemente,
prestam em conjunto de serviços que abrangem um raio de 50 km.

Em segundo lugar, as pequenas e médias empresas não conseguirão proceder a pagamentos antecipados,
independentemente das responsabilidades. Até à data, o princípio da responsabilidade civil tem provado a
sua valia, resultando em tarifas de viagem estáveis.

Em terceiro lugar, não considero que os operadores devam pagar por atrasos pelos quais não sejam
responsáveis, da mesma forma que a assunção da responsabilidade apenas se deverá aplicar nas circunstâncias
em que os operadores sejam efectivamente responsáveis.

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Senhor Presidente, Senhor Comissário Kallas, Senhoras e Senhores
Deputados, antes de mais, gostaria de agradecer aos relatores, senhor deputado Cancian e senhora deputada
Ayala Sender, pelo bom trabalho que realizaram e, ao mesmo tempo, de lamentar o facto de o Conselho não
ter aparentemente conseguido mostrar flexibilidade suficiente em resposta ao relatório do senhor deputado
Cancian para permitir extrair dele um bom acordo. Como muitos colegas já assinalaram, é importante
estabelecermos um conjunto de regras básicas, a nível europeu, que cubram os direitos dos passageiros em
todos os modos de transporte. Durante os últimos anos fizemos muito trabalho no âmbito do transporte
aéreo e ferroviário. Penso que deveríamos retirar ensinamentos destes esforços e que – e este é outro debate
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– temos de avaliá-los com relativa rapidez e de trabalhar em conjunto para apurar como podemos colmatar
o pequeno número de hiatos esporádicos que subsistem.

Passando agora à questão dos passageiros que viajam por mar ou por via navegável interior, assim como
dos que viajam em autocarro, também aqui precisamos de aplicar a mesma metodologia e de manter o tema
comum. Para começar, o nosso objectivo é proteger os passageiros mais vulneráveis, por exemplo, as pessoas
com mobilidade reduzida ou as que têm dificuldade em andar. Temos de zelar por que elas tenham os mesmos
direitos de viajar e de ir de férias, ou seja, por que elas se tornem plenamente móveis.

Em segundo lugar, penso ser essencial que os passageiros sejam informados sobre alterações dos horários
das viagens, sobre atrasos e sobre os direitos que lhes assistem. Precisamos de ter disposições de elevada
qualidade para o efeito, em todos os modos de transporte.

Em terceiro lugar, é evidente que precisamos também de ter disposições aplicáveis nos casos em que as coisas
correm mal. Também aqui tentamos ser coerentes, garantindo assistência e oferecendo refeições, bebidas,
opções de viagem alternativas e possibilidades de pernoita, caso seja necessário.

É óbvio que há algumas questões que, por vezes, terão de ser discutidas, como, por exemplo, a questão do
âmbito de aplicação. No que respeita ao relatório Cancian, penso que precisamos de chegar a uma boa
definição de transporte regional a fim podermos eliminar quaisquer hiatos e de assegurar que produzimos
um bom texto legislativo.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à
senhora deputada Ayala Sender todos os esforços que envidou enquanto relatora para chegar ao acordo de
que estamos a falar hoje.

O Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa manteve uma atitude positiva desde o primeiro
momento com a apresentação de alterações que recuperavam as apresentadas em primeira leitura e, após
os correspondentes trílogos, chegámos finalmente ao que eu considero ser um bom acordo.

A senhora deputada Ayala Sender já fez uma análise muito exaustiva de todos os acordos. No entanto,
gostaria de destacar a referência ao âmbito de aplicação, que incluirá todos os navios que transportam mais
de 12 passageiros, e o preço mínimo do bilhete, de 6 euros, pelo qual os passageiros podem ser indemnizados.
Cumpre-me realçar os grandes esforços que foram realizados e as melhorias que este regulamento irá
proporcionar aos passageiros em geral, e em especial às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Devo realçar também a referência feita ao longo de todo o texto aos formatos acessíveis, a fim de informar
de forma transparente todos os cidadãos.

Congratulo-me por que, apesar do muito trabalho e muita discussão que esta questão envolveu, a referência
à saúde tenha sido suprimida quando se trata de recusar a venda de bilhetes a pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida, passando agora a segurança a ser a única razão válida para tal recusa.

Há que realçar também que o prazo para oferecer uma solução de transporte alternativa ou para indemnizar
os passageiros foi reduzido em um terço face às propostas iniciais: esse prazo passou dos iniciais 120 minutos
para os 90 minutos que acordámos nos textos. Concordamos também com a indemnização de 80 euros.
Em suma, este regulamento representará uma garantia acrescida para os utentes.

Debora Serracchiani (S&D). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a proposta relativa
aos direitos dos passageiros no transporte em autocarro visa ajudar e proteger os passageiros, em particular,
as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Trata-se do primeiro regulamento nesta matéria, devendo
proporcionar uma garantia para esses passageiros, como acontece nos sectores dos transportes aéreos e
ferroviários. A posição em segunda leitura visa estabelecer uma série de direitos para os passageiros que
decidam viajar em autocarro.

Concordo com a argumentação apresentada pelo relator, Antonio Cancian, a quem agradeço o excelente
trabalho desenvolvido, e acredito que o âmbito de aplicação do Regulamento deve ser alterado, excluindo
os serviços regionais sempre que estes estejam integrados com os serviços urbanos e suburbanos. Seria justo
e correcto garantir os direitos dos passageiros em caso de acidente, cancelamento e atrasos nas partidas,
como decidido aquando da primeira leitura no Parlamento.
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Igualmente importante é a questão da informação sobre os direitos dos passageiros. Na verdade, seria útil
disponibilizar aos passageiros informações sobre as ligações com outros modos de transporte, assegurando
igualmente um diálogo entre os serviços de transportes em autocarro e os transportes ferroviários.

No que se refere às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, é necessário garantir um nível de
protecção máximo, e eu proporia um período de 24 horas de aviso prévio para o pedido de assistência em
vez das 48 horas. Proporia igualmente maiores garantias em matéria de compensação e substituição de
equipamento para pessoas com mobilidade reduzida em caso de perdas ou dados. Para além disso, tendo
em conta as necessidades dos passageiros com mobilidade reduzida, deverão ser eliminadas todas as barreiras
arquitectónicas e melhoradas as infra-estruturas existentes para as tornar acessíveis.

Este Regulamento visa melhorar a competitividade do sector dos transportes em autocarro e facilitar a
intermodalidade, mas, acima de tudo, visa melhorar as condições de viagem dos passageiros.

Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Senhor Presidente, o meu colega Brian Simpson já teve ocasião de dizer que
esta Câmara sempre atribuiu importância aos direitos dos passageiros e se bateu por eles, muitas vezes contra
o próprio Conselho. Por outro lado, os direitos dos passageiros são muito difíceis de regular. Vimos isso nos
últimos meses com a regulação dos direitos dos passageiros aéreos, que não foi uma tarefa nada fácil.

Do meu ponto de vista, temos um bom acordo para os passageiros marítimos. No entanto, debatemo-nos
ainda com o problema dos passageiros no transporte em autocarro. Há muitas pequenas empresas a operar
neste sector e há a questão dos transportes públicos, que detêm uma enorme percentagem do transporte de
passageiros. É importante que criemos um quadro europeu claro e que zelemos por que esse quadro seja
aceitável para as pequenas empresas. O Parlamento está muito bem ciente disso.

Gostaria de partilhar com o relator a experiência que tive com o sector ferroviário durante o período em que
eu próprio fui relator. Estabelecemos direitos básicos para todos os passageiros no transporte ferroviário, e
penso que devemos fazê-lo também para os passageiros no transporte de autocarro. O Conselho não é
favorável a esta ideia, mas isso tem de ser possível. Esse debate tem de ser travado. Conseguimos os direitos
básicos graças à postura razoável que assumimos nas negociações, e porventura conseguimos mesmo obter
um período transitório. Não sou contra isso. É importante que, no caso dos transportes públicos, o Parlamento
Europeu transmita a mensagem de que existe um patamar, um nível abaixo do qual não se pode ir, nem
mesmo quando se trata de uma empresa de transportes públicos, pois também aí há passageiros e também
eles merecem ter direitos. O simples facto de uma empresa de transportes públicos poder levar a cabo
operações alternativas não significa que não tenha de garantir direitos básicos.

É esta, penso eu, a postura que temos de assumir na conciliação. O Conselho não gostará de ouvir isso, mas
é realmente isso que nós, como Parlamento, temos de defender, pois esse é um elemento importante se
quisermos incentivar o transporte público. Isto é muito importante no contexto do trabalho que estamos a
fazer em prol do ambiente e da facilitação da mobilidade.

Mathieu Grosch (PPE). – (DE) Senhor Presidente, se me permitirem, gostaria de me alongar um pouco,
visto que dois dos meus colegas do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) não intervieram.
Mas isso depende de vós.

Passando directamente ao assunto, as discussões entre o Parlamento e o Conselho a respeito dos direitos dos
passageiros nunca foram fáceis. Este caso voltou a demonstrar ser possível avançar num domínio, porém
mostrou também que, num outro, o do transporte em autocarro, a situação é relativamente difícil. Estamos
cientes de que este tema se tornou mais complexo, por exemplo, pelo facto de o conceito de transportes
regionais ser interpretado de forma diferente nos vários países. Vivo numa ampla região onde confluem
quatro países, e estes conceitos, na verdade, diferem de forma tão significativa de um país para outro, fazendo
com que nem sempre seja fácil aplicar os direitos dos passageiros com bases idênticas.

No entanto, todos deveremos ter o mesmo objectivo, a saber: que os passageiros que adquiram um bilhete
de viagem em qualquer modo de transporte possam contar com a protecção dos seus direitos sempre que
planeiem viajar. No Parlamento, sempre nos concentrámos afincadamente, relativamente a todos os outros
sectores, nas necessidades das pessoas com deficiência, tendo adquirido recentemente experiência neste
domínio, ao qual também o Conselho deverá prestar mais atenção. Não está em causa apenas a mobilidade
reduzida, mas também outras formas de deficiência, que deveríamos também ter tido em consideração no
passado e que agora teremos de acautelar. Na verdade, não há custos adicionais envolvidos. Alguns problemas
podem ser resolvidos simplesmente através da disponibilização de informação sob diferentes formas, ou de
medidas semelhantes.
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Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Senhor Presidente, muito obrigada pela sua flexibilidade. A minha
vez chegou um pouco mais depressa do que eu esperava.

Gostaria de felicitar sinceramente a relatora, a senhora deputada Ayala Sender, pelo resultado alcançado no
que respeita ao relatório sobre os direitos dos passageiros do transporte marítimo ou por vias navegáveis
interiores. Fui a relatora-sombra em nome do meu grupo, o Grupo do Partido Popular Europeu
(Democratas-Cristãos), e, como sabe, nós tivemos um debate substancial sobre esta matéria. Para nós, o
Grupo PPE, os direitos dos passageiros revestem-se de suma importância. Afinal de contas, é importante que
as pessoas possam contar com transportes de boa qualidade e que também as pessoas com deficiência possam
receber ajuda e assistência de boa qualidade.

Ao mesmo tempo, é importante examinarmos as características deste sector. Há muitas pequenas empresas
com uma ou duas embarcações, embarcações históricas que não podem ser convertidas, mas que têm
tripulações que são muitos prestáveis e que auxiliam as pessoas. Alegra-me que tenhamos conseguido
introduzir aqui a necessária flexibilidade e tenhamos incorporado direitos excelentes na legislação europeia,
direitos que estas pequenas empresas estão em condições de aplicar na prática, pois nesse campo o nosso
sector é de facto excelente em muitos países europeus. O facto de o termos conseguido é, pois, extremamente
importante, e espero que em breve consigamos alcançar o mesmo resultado para os passageiros no transporte
em autocarro.

Santiago Fisas Ayxela (PPE). – (ES) Senhor Presidente, a Sagrada Familia, obra do brilhante arquitecto
catalão Antoni Gaudí, é o verdadeiro ícone da cidade de Barcelona em todo o mundo. Em 2005, foi declarada
Património Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Presentemente estão a ser realizadas obras no comboio de alta velocidade que atravessará a cidade por via
de um túnel que se situa a apenas quatro metros das fundações da Sagrada Familia.

Há 38 relatórios técnicos que se opõem a estas obras. O ICOMOS, um órgão especializado da UNESCO,
manifestou a sua preocupação relativamente ao traçado. Além disso, o Congresso dos Deputados de Espanha
aprovou uma moção, em 22 de Junho, apelando à suspensão cautelar das obras e à criação de uma comissão
de peritos que possa avançar com uma solução no prazo máximo de dois meses.

Gostaria de saber que medidas vai tomar a Comissão no sentido de preservar um edifício tão emblemático
como a Sagrada Familia de Barcelona face ao risco que representa a passagem do comboio de alta velocidade.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Os dois regulamentos relativos aos direitos dos passageiros no transporte
em autocarro e aos direitos dos passageiros do transporte marítimo e por vias navegáveis interiores
complementam o quadro jurídico que define e protege os direitos dos passageiros.

Esta regulamentação já se encontra em vigor no sector dos transportes aéreos, mas, mesmo nessa situação,
há muitos passageiros que não têm conhecimento dos seus direitos, não apresentando queixa nos casos em
que os seus direitos são violados. Essa é precisamente a razão por que é absolutamente essencial que este
tipo de legislação exista para cada modo de transporte.

Os regulamentos que temos hoje em mãos estabelecem a responsabilidade em caso de morte ou danos
corporais; os direitos das pessoas com mobilidade reduzida; e a compensação e assistência em caso de
cancelamento ou atrasos. Contêm igualmente disposições claras relativas à apresentação de queixas e à
possibilidade de obter compensação.

Congratulamo-nos com o acordo a que se chegou no sector dos transportes marítimos. No entanto,
consideramos essencial que os direitos das pessoas com deficiência que viajam em autocarro sejam definidos
e respeitados de molde a que todos os cidadãos da nossa sociedade sejam abrangidos.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Senhor Presidente, é de extrema importância que debatamos os direitos dos
passageiros. Deveríamos debater igualmente as obrigações dos passageiros, porque sempre que se fala de
direitos, há que recordar que aos direitos correspondem obrigações. Considero que não só os passageiros,
mas também os Estados-Membros da União Europeia têm determinadas obrigações em matéria de direitos
dos passageiros. Nalgumas regiões, por exemplo, no Norte da Finlândia, na Lapónia, no Norte da Suécia, na
Lapónia sueca, e nalgumas outras zonas escassamente povoadas, é muito importante assegurar que existam
amplas conexões por autocarro ou por transportes públicos, uma vez que a circulação é um direito
fundamental. Penso, em especial, no envelhecimento da população. Para muitas pessoas, os serviços ficam
a dezenas de quilómetros de distância.
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É, por conseguinte, muito importante que, ao falarmos de direitos dos passageiros, também nos preocupemos
com os direitos daqueles, cujos serviços de base ficam a grandes distâncias, e que não olhemos para os
problemas apenas de um ponto de vista da concorrência e do mercado. Isso, porque podemos também fazer
compensações a nível nacional e, por conseguinte, tornar lucrativos os transportes regionais e locais em
autocarro.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) As negociações relativas a estes dois relatórios foram marcadas por
tentativas do Conselho para limitar o seu âmbito e objectivos, bem como pelas pressões exercidas pelas
transportadoras, que enfrentam as consequências da recessão económica.

Ambos os relatores tiveram êxito na defesa da posição firme do Parlamento. Um transporte de passageiros
moderno e de boa qualidade é uma necessidade. É preciso que se garantam aos passageiros as melhores
condições de transporte e é imperioso que, a não ser assim, estes recebam uma compensação adequada.

As transportadoras deverão envidar os esforços necessários para disponibilizar um sistema europeu de
transportes harmonizado, quer entre os Estados-Membros, quer entre modos de transporte. A crise provocada
pelas cinzas vulcânicas demonstrou que a situação neste sector está ainda longe de responder às necessidades
dos passageiros.

É preciso que as transportadoras estejam cientes da necessidade de proporcionarem qualidade, garantindo
simultaneamente os horários anunciados. É preciso que os passageiros sejam informados dos direitos de que
gozam para que possam agir de forma informada sempre que os mesmos sejam violados.

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Senhor Presidente, partilho da opinião de que os regulamentos deverão
incluir a protecção dos direitos dos passageiros de todos os meios de transporte: ferroviário, terrestre,
marítimo e aéreo.

O transporte em autocarro deveria, por isso, a meu ver, ser incluído na regulamentação, devendo, em
particular, ser tomadas medidas em matéria de compensação, com razoabilidade em relação às empresas e
à sobrevivência das transportadoras.

No entanto, colocaria maior ênfase na sensibilização do público para os direitos dos passageiros, e instaria
o Parlamento Europeu a dar início a uma campanha de sensibilização da opinião pública ligada a todos os
modos de transportes.

Um vez que o meu país – a Grécia – tem estado no centro da atenção dos meios de comunicação social por
uma série de episódios envolvendo greves nos portos e nos transportes, gostaria de aproveitar esta
oportunidade para dizer que a normalidade já regressou e que a Grécia está acessível a todos os interessados.

Michael Cramer (Verts/ALE). – (DE) Senhor Presidente, gostaria de salientar uma vez mais que, em geral,
todos se mostram favoráveis a que se consagrem também os direitos dos passageiros com mobilidade
reduzida. Porém, quando está em causa identificar quem recebe tratamento preferencial e uma possível
redução das margens de lucro dos operadores, a resposta é definitivamente não. Neste caso, fica muito claro
que a ênfase não está nas pessoas com deficiência. Essa situação tem de mudar.

A senhora deputada Wortmann-Kool afirma que o problema reside nos pequenos operadores, mas não é
verdade. As grandes empresas têm exercido pressão a este respeito, opondo-se à solução, e servindo-se dos
pequenos operadores como pretexto para protegerem os seus próprios interesses. Poderíamos chegar a um
compromisso no que respeita aos pequenos operadores, mas numa perspectiva global, teremos de abordar
as grandes organizações. Estas não estão preparadas para mostrar qualquer consideração para com os
passageiros com mobilidade reduzida. É inaceitável. Estes passageiros deverão gozar dos mesmos direitos
que os demais. Deveríamos agradecer o facto de não termos, nós mesmos, mobilidade reduzida e, por
conseguinte, deveríamos mostrar a nossa solidariedade para com as pessoas que estão nessa situação.

Philippe Juvin (PPE). – (FR) Senhor Presidente, é evidente que estes textos não são perfeitos. É evidente que
este ou aquele deputado teria gostado de incluir esta ou aquela alteração. No entanto, Senhoras e Senhores
Deputados, este texto representa um excelente progresso para as pessoas com deficiência. Quantas vezes
não ouvimos lamentáveis relatos de pessoas com deficiência a quem foi recusado o acesso aos transportes
públicos? Pois bem, este texto irá pôr fim a tais incidentes. Irá pôr fim à discriminação contra as pessoas com
deficiência e contra as pessoas doentes. O acesso deixará de ser restringido.

Compenetremo-nos daquilo que este texto representa, nomeadamente um verdadeiro progresso, para já
não falar da excelente disposição que estipula que o pessoal de bordo deve possuir formação para lidar com
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pessoas portadoras de deficiência. Isto representa também um progresso significativo para as pessoas com
deficiência. Por conseguinte, devemos deixar de falar em integrar as pessoas com deficiência na sociedade.
O que devemos realmente fazer é implementar este processo de integração. É justamente isso que o texto
faz, e penso que devemos saudar esse facto.

Este texto permitirá que as instituições europeias melhorem a vida das pessoas com deficiência. Cabe-nos
felicitar os relatores, e é isso que eu gostaria de fazer agora, em nome de todas as pessoas com deficiência.
Não escondamos a nossa satisfação.

PRESIDÊNCIA: GIANNI PITTELLA
Vice-presidente

Siim Kallas, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente; cumpre-me expressar a minha gratidão
pelo envolvimento do Parlamento Europeu e pelo vasto trabalho por ele empreendido. Estamos a avançar
no mesmo sentido.

No que se refere aos direitos dos passageiros do transporte marítimo e por vias navegáveis interiores, as
conclusões são positivas. É essencial atingir o objectivo de estabelecer um conjunto de direitos básicos dos
passageiros de todos os modos de transporte. Este ponto foi aqui salientado muitas vezes e não podemos
deixar de fora os passageiros do transporte em autocarro e camioneta.

Devo sublinhar apenas uma coisa, porque se há coisa passível de ser abordada de diferentes ângulos são as
razões de ordem económica: os argumentos económicos e os direitos dos passageiros. Isso é patente no
sector da aviação, também. Todos somos a favor da concorrência; todos somos a favor do sucesso económico;
todos somos a favor de custos baixos e da eficiência, mas, por outro lado, todos os prestadores de serviços
de transporte devem igualmente oferecer serviços de elevada qualidade. Para mim, elevada qualidade de
serviços significa, acima de tudo, pontualidade e informação capaz sobre os horários. Temos de avançar
nessa direcção e ninguém – grandes empresas, pequenas empresas – deve poder beneficiar de derrogações
a essas regras. É necessário assegurar a pontualidade e servir os clientes com grande sentido de responsabilidade
para garantir uma elevada qualidade dos serviços. Depois, poderemos avançar também no que diz respeito
a todas as demais questões.

Obrigado por este debate. No processo de conciliação atinente à directiva relativa aos direitos dos passageiros
no transporte em autocarro e camioneta, tentaremos alcançar compromissos que facilitem a busca de uma
solução dessa natureza. Espero que venhamos a contar com uma boa cooperação com os relatores ao longo
do processo de elaboração das próximas directivas.

Antonio Cancian, relator. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, segui com atenção
todas as intervenções e devo frisar apenas que partimos de uma primeira leitura do relatório Albertini com
um texto corajoso e lográmos alcançar resultados na Comissão dos Transportes e do Turismo, com um
relatório que é fruto de um grande esforço de conciliação, respeitando parcialmente a vontade do Conselho,
com uma votação quase unânime.

O Comissário prometeu diversas vezes um texto único. Neste contexto, espero que a nova Presidência belga
queira incluir este texto no seu programa, para que o quadro regulador aplicável aos passageiros de todos
os modos de transporte fique completo, com vista à ponderação da adopção de medidas horizontais, comuns
a todos os modos de transporte. Isso é absolutamente necessário.

Inés Ayala Sender, relatora. – (ES) Senhor Presidente, gostaria de agradecer aos meus colegas e ao Senhor
Comissário e Vice-Presidente da Comissão, Siim Kallas, pela sua amabilidade e pelas suas palavras de ânimo.

Gostaria de esclarecer algumas coisas que a senhora deputada Lichtenberger afirmou a respeito dos portos.
Estou em crer que ela não leu o texto com atenção. É verdade que não conseguimos incluir todos os portos,
pois alguns consistem apenas num molhe, mas existem obrigações para os portos, já que, por exemplo,
todos os portos novos ou renovados são obrigados a proporcionar total acessibilidade e equipamento, algo
que nós, com razão, obrigámos o Conselho a retirar da cláusula em que tal obrigação era excluída. Se ler o
anexo II, Senhora Deputada Lichtenberger, verá que aí se faz efectivamente referência às obrigações em
matéria de assistência nos portos e nos terminais portuários. Além disso, incluímos também as autoridades
portuárias, embora o Conselho se tenha mostrado relutante em relação a certos aspectos, precisamente para
que elas se compenetrem cada vez mais das necessidades das pessoas com mobilidade reduzida.
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Por conseguinte, os portos têm de facto obrigações. Os portos estão incluídos, pelo que não são só os barcos
e os navios mas também os portos e os terminais portuários que têm obrigações.

No que respeita à flexibilidade e às excepções – e neste contexto gostaria de agradecer ao senhor deputado
Kuhn e à senhora deputada Wortmann-Kool as suas intervenções —, creio que fizemos realmente um esforço
para sermos flexíveis e para ajudar as pequenas empresas, em especial neste momento de crise. Posso
compreender a indignação do senhor deputado Cramer, pois a verdade é que os nossos interlocutores são
mormente empresas grandes, mas isto deve-se ao facto de as associações europeias, fiéis à sua natureza
enquanto tal, incluírem tanto as pequenas como as grandes empresas. O facto de os nossos interlocutores
serem por vezes, ou com bastante frequência, aqueles que representam as grandes empresas não significa
que as pequenas empresas não sejam também membros das associações europeias. Julgo que fizemos um
esforço para compreender todas as partes.

Por último, gostaria de agradecer de um modo especial à senhora deputada Bilbao o apoio e a solidariedade
que mostrou no sentido de melhorar os direitos das pessoas com deficiência. Quero agradecer-lhe, em
particular, por ter realçado a questão do formato acessível e o facto de, por fim, o Conselho ter renunciado
ao tema da saúde — que eu creio ser efectivamente um risco em relação ao qual vamos ter de trabalhar no
futuro, mas este não era certamente o momento certo —, e também por tudo o que se prende com a redução
de prazos e com as melhorias.

Por último, gostaria, obviamente, de agradecer a todos os meus colegas relatores-sombra e, acima de tudo,
de felicitar os passageiros europeus, porque nós, no sector — os transportadores, os operadores, os terminais,
os portos e as autoridades portuárias— e os Estados-Membros, temos agora 24 meses de preparação à nossa
frente. Depois disso, o diploma terá de ser aplicado.

E quando chegar a altura de o aplicar, tenho um pedido específico a fazer-lhe, Senhor Comissário Kallas. Vi
que V. Exa. vai lançar uma magnífica campanha de informação e sensibilização relacionada com os direitos
dos passageiros aéreos. Peço-lhe - e gostaria que V. Exa. se comprometesse nesse sentido -, que dentro dois
anos, quando o regulamento relativo aos direitos dos passageiros marítimos entrar em vigor, o senhor
organize uma campanha tão magnífica como aquela que está a preparar para o sector aéreo. Penso que os
cidadãos europeus o merecem.

Presidente. – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, terça-feira, 6 de Julho de 2010.

Declarações escritas (Artigo 149.º)

Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
respeitante aos direitos dos passageiros nos transportes em autocarro e camioneta deve reforçar os direitos
dos passageiros neste modo de transporte, estabelecer padrões de qualidade comparáveis aos do transporte
ferroviário e uniformizar os regimes legislativos do transporte de todos os Estados-Membros. Na primeira
leitura, o Parlamento reclamou, com razão, a consagração de um regime de responsabilidade ilimitada dos
transportadores em caso de morte ou dano corporal do passageiro que lhes seja imputável, bem como o
direito a receber pagamentos antecipados em caso de dificuldades económicas sofridas em consequência de
um acidente de transporte. O projecto também interdizia todo o tipo de discriminação com base em deficiência
física ou mobilidade reduzida. Reclamámos a consagração de um direito a indemnização, no valor de pelo
menos 50% do preço do bilhete, e a assistência, em caso de cancelamento ou atraso em ligações, sob a forma
de alimentação, bebidas, alojamento gratuito e transbordo para locais de onde o passageiro tenha possibilidade
de prosseguir viagem por outros meios. Isentos da aplicação deste regulamento devem ficar apenas os
transportes suburbanos e urbanos. Todavia, o Conselho alterou totalmente o âmbito e a extensão dos direitos
dos passageiros deste modo de transporte, e reclama mesmo uma isenção a favor do serviços regionais
regulares e, por um prazo de até 15 anos, dos serviços domésticos e internacionais regulares. A aprovarmos
a posição do Conselho, não garantimos, na realidade, quaisquer direitos dos passageiros e confirmamos um
regime legal de responsabilidade mínima para os transportadores. Não posso concordar com esta posição
de modo algum e queria pedir aos senhores deputados que apoiassem a posição do Parlamento Europeu da
primeira leitura.

Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. – (IT) As pessoas com deficiência têm de ter possibilidade de viajar, de
gozar das liberdades de circulação e de escolha e do direito de não serem discriminadas, como os demais
cidadãos. O acesso aos meios de transporte em pé de igualdade com os demais utentes é essencial para
assegurar a sua independência e lhes proporcionar uma vida quotidiana digna. Temos de pugnar pela
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concretização prática dos direitos à "acessibilidade" e "mobilidade" consagrados nos artigos 9.º e 20.º da
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoas com Deficiência, para darmos forma, finalmente,
a uma nova e eficaz estratégia europeia no domínio das questões da deficiência para a próxima década. Apoio
vigorosamente este relatório, que visa garantir uma protecção efectiva dos passageiros dos transportes em
autocarro com problemas de mobilidade. Senhoras e Senhores Deputados, este sector carece urgentemente
de regulação a nível europeu. É absolutamente inaceitável que alguns cidadãos sejam discriminados nas
nossas cidades e países pelo facto de serem portadores de deficiências. Consequentemente, o Parlamento
Europeu deve tomar a dianteira e remediar de uma vez por todas a patente falta de coerência de que ainda
hoje padece a legislação dos Estados-Membros neste campo.

Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – (EN) Esta proposta constitui uma boa notícia para os viajantes
com deficiência ou problemas de mobilidade, que merecem ser tratados de forma correcta pelos operadores
de transporte. Neste momento, sabemos que, a partir de 2012, os passageiros deficientes terão direitos
alargados no transporte por navio, incluindo a garantia dos direitos ao embarque e a assistência gratuita no
porto. Tenho uma grande esperança de que consigamos incluir os passageiros dos transportes em autocarro
e camioneta num acordo equilibrado que seja benéfico para passageiros e operadores. Trata-se de um passo
de grande importância no sentido da superação dos obstáculos de ordem prática com que os passageiros
com deficiência se defrontam. Seria espantoso se os Estados-Membros se opusessem ao nosso apelo no
sentido de se estender esta legislação aos passageiros com deficiência dos transportes em autocarro e
camioneta. Continuo confiante na possibilidade de acordarmos numa peça legislativa de âmbito alargado
que cubra todos os passageiros dos transportes por barco, autocarro e camioneta, para entrar em vigor em
2012.

Antonio Masip Hidalgo (S&D), por escrito. – (ES) É muito importante evitar que as pessoas que, como eu,
sofrem de mobilidade reduzida sejam discriminadas.

No aeroporto de Bruxelas, pedem-nos - e por vezes a alguns de nós exigem mesmo - que entremos e saiamos
duas vezes de um veículo de transporte interno, quando obstáculos, como é o caso das portas, deviam muito
simplesmente ser evitados e os passageiros não deviam ser incomodados ao serem obrigados a entrar e a
sair.

16. Sistemas inteligentes de transportes no domínio do transporte rodoviário e
interfaces com outros modos de transporte (debate)

Presidente. – Segue-se a recomendação para segunda leitura referente à posição adoptada em primeira
leitura pelo Conselho tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa
ao quadro para a implantação de sistemas de transporte inteligente (STI) no transporte rodoviário, inclusive
nas interfaces com outros modos de transporte (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))
(relatora: Anne E. Jensen) (A7-0211/2010).

Anne E. Jensen, relatora. – (DA) Senhor Presidente, o que são, ao certo, sistemas inteligentes de transporte?
Bom, essa designação abrange todo e qualquer sistema de informação susceptível de tornar o transporte por
estrada mais seguro, mais eficiente e mais respeitador do ambiente. Inclui o GPS, que já estamos acostumados
a usar ao conduzir nos nossos centros urbanos, e pode abarcar sistemas de cobrança de taxas de circulação
ou de portagem rodoviária. Se alguns sistemas de transporte inteligente já nos são familiares, há muitos
outros que ainda estão na forja. Há sistemas que nos poderão prestar informação de muito melhor qualidade
sobre o estado das estradas. Vamos encontrar piso escorregadio pela frente? Houve um acidente que está a
originar a formação de filas? Temos também o sistema eCall, que é um sistema que contacta automaticamente
um centro de chamadas de emergência em caso de acidente, para acelerar as operações de socorro.

Gostaria de observar que achei o trabalho de elaboração deste relatório frustrante a vários títulos, desde a
primeira hora. Inicialmente, tive grande dificuldade em determinar o que eram, exactamente, os sistemas de
transporte inteligente, pelo facto de esse conceito incluir muitas realidades distintas. Assim que descobri as
suas potencialidades, senti-me frustrada por não dispormos já desses sistemas de transporte inteligente. Para
quem se vê preso numa fila sem saber quando, ou se, conseguirá chegar ao seu destino e, por exemplo,
apanhar o avião, seria bom ter já esses sistemas a funcionar. Podíamos ter muito melhor informação.

Assim, importa perguntar: porque não temos, então, esses sistemas de transporte inteligente a funcionar?
A resposta dada pela Comissão e pelos peritos é que isso se deve à ausência de normas e especificações aptas
a promover a utilização dos nossos sistemas comuns de transporte, e a sua produção, bem como a facilitar
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as deslocações internacionais, para que, por exemplo, um camião possa ir de Gotemburgo a Palermo
comunicando com os diferentes sistemas de informação de todo o tipo, incluindo os diferentes sistemas de
cobrança de taxas de utilização das estradas, sem necessidade de levar uma série de dispositivos distintos
pregados no pára-brisas para o efeito.

Nos termos do disposto no acordo ora concluído com o Conselho, deveremos estabelecer especificações
para os sistemas de transporte inteligente em quatro áreas, e em articulação com seis acções para que foram
fixados prazos. Trata-se de garantir a prestação de informação relacionada com a segurança e de informação
de tráfego de carácter geral, e a introdução do eCall, e de assegurar uma coisa que eu, pessoalmente, considero
muito importante, que é que os motoristas de camiões tenham acesso a informação sobre onde podem
encontrar áreas de repouso seguras e disponham da possibilidade de reservar antecipadamente lugares nessas
áreas, para que a obrigação de cumprir as regras relativas aos tempos de condução e de repouso deixe de ser
fonte de tanto desgaste para eles.

A grande dificuldade na nossa missão residia na questão da aplicação prática de tudo isto. O Conselho
concordou com o Parlamento em que devíamos, indubitavelmente, definir as áreas em que deveria incidir
o trabalho de desenvolvimento de especificações e normas comuns. No que o Conselho se furtou a aceitar
as nossas propostas foi no que respeita à fixação do momento da entrada em vigor das especificações
acordadas. Consequentemente, desdobrámos o processo de implementação em duas etapas: primeiro,
estabeleceremos as especificações e só depois assentaremos no melhor meio de as fazer aplicar na prática.

Queria agradecer aos relatores-sombra, e em especial ao senhor deputado Koch e às senhoras deputadas Ţicău
e Brepoels, a sua colaboração na consecução deste resultado. Acho que foi uma cooperação ímpar. Queria
ainda agradecer sinceramente à Presidência sueca, que se esforçou imenso por conseguir que muitas das
propostas do Parlamento fossem acolhidas no texto final. Para terminar, queria agradecer à Comissão, que
foi o grande facilitador neste processo, e contribuiu enormemente para que nos fosse possível chegar a um
acordo conjunto.

Siim Kallas, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Parlamento
Europeu e, especialmente, à senhora deputada Jensen, sua relatora para os sistemas inteligentes de transporte,
e a todos os relatores-sombra, o excelente trabalho e o empenho inquebrantável com que apoiaram a Comissão
no processo legislativo tendente à adopção da directiva STI.

No término da segunda leitura pelo Parlamento Europeu, queria reiterar uma vez mais, e com veemência, a
importância política desta proposta legislativa. Aplicações de STI como as de gestão dinâmica do tráfego e
do transporte de mercadorias, assistência na manutenção da trajectória e portagem electrónica (e-Toll) trazem
benefícios claros aos utentes dos transportes em termos de redução dos tempos de deslocação e de incremento
da segurança.

Ao longo dos últimos 20 anos, a Comissão Europeia apoiou a adopção de soluções de STI por meio de vários
instrumentos. Contudo, a introdução de sistemas inteligentes no sector do transporte rodoviário tem-se
processado a um ritmo muito mais lento que noutros modos de transporte e, amiúde, de forma fragmentária.
O recurso a acordos voluntários e à normalização não propiciou progressos significativos nos planos da
introdução e utilização dos sistemas em causa.

Como tal, a Comissão apresentou um plano de acção e uma proposta de directiva relativa ao quadro para a
implantação de sistemas de transporte inteligente no transporte rodoviário, incluindo as interfaces com
outros modos de transporte.

Quanto a esta, a Comissão entende que o compromisso alcançado nas negociações com o Conselho é
equilibrado e tem devidamente em conta os objectivos gerais da proposta da Comissão. Neste contexto,
encaro com particular satisfação a recomendação da senhora deputada Jensen sufragada pela Comissão TRAN
em votação realizada no dia 22 de Junho e aguardo com expectativa uma votação favorável e a aprovação
pelo Parlamento Europeu da Directiva STI na sessão de amanhã.

A Comissão está plenamente empenhada na importante missão de implementação da Directiva STI que
temos pela frente. Levá-la-emos a cabo em estreita colaboração com todos os intervenientes, públicos e
privados.

Dieter-Lebrecht Koch, em nome do Grupo PPE. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário Kallas, Senhoras
e Senhores Deputados, a directiva para a implantação de sistemas de transporte inteligente no transporte
rodoviário, que amanhã votaremos finalmente, reveste-se de uma enorme importância para outros modos

05-07-2010Debates do Parlamento EuropeuPT16



de transporte, pelo seu impacto nas interfaces com eles, que a meu ver representa o advento de uma nova
era no campo dos transportes.

A directiva visa a implantação coordenada, concentrada e selectiva do plano integrado de acção e assegurará
que os sistemas inteligentes de transporte passem a ser parte integrante dos novos tipos de veículos e de
infra-estruturas. O importante para os consumidores é, primeiro, que é necessário introduzir os sistemas de
transporte inteligente, mas ninguém sabe dizer ao certo quando. Pessoalmente, eu teria preferido de longe
que se tivesse definido um calendário preciso.

Em segundo lugar, eles vão ter um papel de vulto no processo de transformação do transporte, que o tornará
mais limpo, mais seguro e mais eficiente, e na criação de perspectivas radicalmente novas em matéria de
co-modalidade, ou seja, de integração dos diferentes modos de transporte. Em terceiro lugar, vão garantir
um elevado grau de protecção dos dados e, quarto, podem ser usados para maximizar o aproveitamento da
capacidade da infra-estrutura. Em quinto lugar, vão permitir oferecer uma ampla gama de serviços adicionais
a particulares e a profissionais.

Os sistemas de transporte inteligente conjugam-se na perfeição com o próximo relatório sobre o futuro dos
transportes e também com a estratégia UE 2020, porque são geradores de grandes projectos de investigação
e de desenvolvimento. O apelo à compatibilidade dos novos sistemas entre si e com os já existentes está de
harmonia com o exigido pelo Parlamento. Em nome do Grupo do Partido Popular Europeu
(Democratas-Cristãos), insto a Comissão a adoptar as normas e especificações do sistema de emergência
eCall e de todos os sistemas de informação e reservas de viagens e transportes o mais depressa possível, para
que o processo de implantação dos ditos sistemas em toda a Europa possa iniciar-se muito em breve.

Silvia-Adriana Ţicău, em nome do Grupo S&D. – (RO) A adopção de uma directiva relativa ao quadro para
a implantação de sistemas de transporte inteligente no transporte rodoviário, incluindo nas interfaces com
outros modos de transporte, é um importante passo no sentido do reforço da segurança no sector do
transporte.

Quero agradecer a todas as equipas de relatores o terem estendido o âmbito de aplicação da directiva para
além das fronteiras do sector do transporte rodoviário, mediante a inclusão das interfaces com outros modos
de transporte. Isso viabilizará a aplicação dos sistemas inteligentes de transporte a viajantes, veículos e
infra-estruturas e à sua interacção no domínio do transporte rodoviário, incluindo o transporte urbano e as
interfaces com outros modos de transporte.

O Parlamento Europeu reclamou, logo em primeira leitura, um número mínimo de aplicações e serviços
baseados em sistemas de transporte inteligente, bem como disposições rigorosas em matéria de protecção
dos dados pessoais. A directiva estabelece quatro áreas prioritárias em que a Comissão definirá especificações
e normas comuns para a implantação e utilização de sistemas de transporte inteligente.

A Comissão assumiu o compromisso de adoptar rapidamente as especificações, de acordo com os seguintes
horizontes temporais claramente definidos: 2014, para a prestação de serviços de informação, a nível da
UE, sobre viagens multimodais; 2013, para a prestação de serviços de informação em tempo real sobre o
tráfego; 2012, para a prestação de informações mínimas universais sobre o tráfego relacionadas com a
segurança rodoviária, gratuitas para os utilizadores; 2012, para a prestação harmonizada de um serviço
interoperável de chamadas de emergência a nível da UE; 2012 e 2013, respectivamente, para a prestação de
serviços de informações e de reserva de lugares de estacionamento seguros para camiões.

A adopção da presente directiva foi adiada em virtude da entrada em vigor do Tratado de Lisboa e das normas
de comitologia. Na realidade, as supramencionadas especificações serão adoptadas pela Comissão por meio
de actos delegados.

Considero que, em matéria de implantação de sistemas de transporte inteligente, ainda mal arrancámos.
Esperemos que a Comissão e os Estados-Membros tratem de mobilizar os meios necessários para o efeito.

Gesine Meissner, em nome do Grupo ALDE. – (DE) Senhor Presidente, creio que o senhor deputado Koch
tem razão quando afirma que os sistemas de transporte inteligente nos catapultarão para uma nova era. No
ano passado, tive ocasião de ver camiões capazes de comunicar entre si. Soa a conversa de loucos, mas é na
realidade o sistema de gestão do transporte inteligente do futuro. Dispositivos de segurança especiais habilitam
os camiões a detectar obstáculos ou um peão a atravessar a estrada no seu caminho. E transmitir, depois,
essa informação ao camião que segue atrás, para que ele possa travar a tempo e prevenir a ocorrência de um
acidente.
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Naturalmente, isso não está ainda na ordem do dia. Neste caso, a principal virtude do relatório da senhora
deputada Jensen está no proporcionar-nos um panorama da situação actual e uma visão daquilo de que
precisaremos no futuro para melhorarmos a segurança, prevenirmos o congestionamento, reduzirmos o
número de acidentes e agirmos de modo mais eficiente na frente ambiental.

A minha nota final respeita a algo que eu mesma tive ocasião de ver na zona de Hanôver, na Alemanha. Na
auto-estrada, há um sistema inteligente de transporte que prescreve limites de velocidade variáveis. Ele indica
aos condutores a velocidade a que devem circular para evitarem engarrafamentos. Isto é bom para os
condutores e para o ambiente e reduz também a sinistralidade. Precisamos de sistemas deste tipo e de muito
mais.

Frieda Brepoels, em nome do Grupo Verts/ALE. – (NL) Senhor Presidente, estou obviamente muito contente
por termos, finalmente, aprovado um quadro europeu para a implantação de sistemas de transporte
inteligentes (STI). Como os oradores precedentes referiram, foi um osso duro de roer e foi também graças
aos esforços incansáveis da nossa relatora, a senhora deputada Jensen, que após duras negociações,
conseguimos finalmente apresentar uma posição equilibrada ao Parlamento. Muito obrigada por isso.

Se considerarmos que os problemas de congestão e poluição estão a tornar-se cada vez mais graves,
dificilmente podemos sobrestimar a importância desta iniciativa. É muito evidente a necessidade de soluções
inovadoras, mas por que é que uma abordagem europeia é agora tão importante? Do meu ponto de vista, é
importante porque é pouco provável que consigamos utilizar em pleno as possibilidades dos STI se não
evoluirmos de um desenvolvimento limitado, ou até mesmo fragmentado, que é hoje a realidade em muitos
dos Estados-Membros, para um desenvolvimento coordenado à escala europeia.

Senhoras e Senhores Deputados, este é apenas o primeiro passo, que é, apesar disso, muito importante.
Durante os próximos anos vamos ter de estar particularmente atentos à forma como tanto a Comissão
Europeia como os Estados-Membros implementam as acções prioritárias. Na realidade, já desperdiçámos
perto de meio ano com o calendário proposto pela Comissão em resposta ao debate sobre a implementação
dos actos delegados. Porém, de um modo geral, eu penso que temos de zelar por que os serviços previstos
sejam facilmente utilizáveis por todos os grupos. Neste contexto, estamos muito satisfeitos pelo facto de
terem sido introduzidas disposições específicas para os utentes vulneráveis das vias rodoviárias, já que a
atenção dispensada a este aspecto conduzirá a uma melhoria da qualidade para todos os utentes. Obrigada
pela vossa atenção.

Anna Rosbach, em nome do Grupo EFD. – (DA) Senhor Presidente, no pára-brisas do carro, tenho pregado
um pequeno dispositivo electrónico que permite registar cada passagem nos postos de portagem do meu
país. Recentemente, descobri com muita satisfação que ele também funcionava nas portagens do nosso país
vizinho. Seria óptimo se as coisas fossem assim simples em toda a Europa e é isso, precisamente, que a minha
colega e compatriota senhora deputada Jensen deseja para todos os utentes assíduos das estradas europeias.
Assim, queria apresentar os meus agradecimentos sinceros à relatora pelo magnífico trabalho que desenvolveu
no âmbito da elaboração da presente directiva.

Este dossiê legislativo está pendente há muito e engloba toda uma série de iniciativas técnicas específicas.
Tenho como princípio só endossar legislação que faça sentido, e isso para mim significa que ela deve incidir
sobre problemas transnacionais susceptíveis de serem mais bem solucionados a nível europeu. Devo dizer
que este preenche cabalmente esse requisito. Por outro lado, esta directiva dá uma mão aos motoristas de
camião que ligam a Europa. Sem eles, pura e simplesmente não haveria comércio intracomunitário.

Agora, só necessitamos que os Estados-Membros concretizem na prática todas estas boas intenções. A meu
ver, é aí que radica o problema, pois, ainda que o Conselho seja um dos co-legisladores responsáveis pela
directiva, as estradas são construídas em pequenas municipalidades que não dispõem de muito dinheiro para
este efeito. E, da mesma forma, são necessários muito dinheiro e vontade política para modernizar o sistema
de transporte ferroviário.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Senhor Presidente, a questão da expansão dos sistemas inteligentes
no transporte rodoviário e da sua aplicação noutros modos de transporte assume particular importância.
Trata-se de um verdadeiro desafio para a política europeia de transporte, e os oradores que me precederam
têm razão em falar de uma nova era para o transporte.

Uma utilização o mais ampla possível de sistemas de transporte inteligente ajudará, em primeiro lugar, a
propiciar transportes mais eficientes, estáveis e seguros e, em segundo lugar, contribuirá para a consecução
do objectivo de um transporte mais limpo e menos nocivo ao ambiente.
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Assim, considero a aprovação da directiva relativa ao quadro para a implantação de sistemas de transporte
inteligente um desenvolvimento muito positivo para todos os cidadãos europeus, visto que, até à data, os
resultados produzidos pela abordagem voluntária estão longe de ser satisfatórios. Precisamos – e todos
estamos de acordo neste ponto – de um mínimo de normalização, se queremos dispor destes sistemas nas
nossas deslocações e viagens a muito breve trecho.

À semelhança da relatora, senhora deputada Jensen, que felicito, penso que devemos tratar de aprovar a
proposta amanhã, até para confirmarmos o consenso alcançado na longa e difícil negociação que se prolongou
até há pouco, e seguir em frente.

A última coisa de que necessitamos é de mais um atraso escusado neste pacote. Felicitações à relatora, uma
vez mais.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Senhor Presidente, gostaria de felicitar especialmente a senhora deputada
Jensen e de lhe agradecer a sua dedicação e determinação no que se refere a estes sistemas de transporte
inteligentes, em particular no que respeita às infra-estruturas rodoviárias, a fim de chegar à sua harmonização
e, acima de tudo, à sua retrocompatibilidade, que eu considero fundamental.

Nestes últimos dias tive oportunidade de ler como um operador como a SNCB em Bruxelas se propôs oferecer
aos automobilistas informação sobre tráfego em tempo real a fim de os ajudar a tomar decisões intermodais
com suficiente antecipação. Compreendo que esse é um dos aspectos dos serviços do futuro, referidos pela
senhora deputada Jensen, cuja harmonização irá permitir o seu espectacular alargamento a toda a Europa.

Creio que este diálogo entre modos de transporte é essencial, como o é também o diálogo transfronteiriço
entre sistemas rodoviários, que podem também encorajar outros aspectos da segurança rodoviária.

Agradeço-lhe particularmente as aplicações para a segurança rodoviária e, acima de tudo, a extensão do
sistema eCall a toda a Europa. Teria gostado também que esse sistema fosse alargado - e espero que possa
vir a sê-lo no futuro - para lá das infra-estruturas das redes transeuropeias, e especialmente aos veículos para
uso rural, pois muitas vezes descobrimos, principalmente em regiões como a minha, que houve um acidente
e que a pessoa falece porque não foi possível chegar atempadamente ao local ou porque a sua chamada de
emergência não foi recebida. Por essa razão, espero que o sistema possa ser alargado.

Os locais de estacionamento seguro para camiões e veículos comerciais são muito úteis e merecem o meu
inteiro apoio. Penso que, no futuro, deveriam estender-se cada vez mais às redes rodoviárias transeuropeias.

A única coisa de que precisamos agora é que o Galileo se transforme na plataforma para este tipo de serviços;
isso seria de facto a cereja sobre o bolo. Espero que o Senhor Comissário Kallas e o senhor deputado Tajani
o consigam entre eles, para que estes sistemas de transporte inteligentes se tornem, além disso, o futuro do
Galileo.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, uma melhor gestão do
transporte de mercadorias e o reforço da segurança rodoviária são dois aspectos fulcrais para a criação de
um sistema de transporte inteligente. O objectivo é criar um sistema coordenado e integrado, que garanta a
continuidade dos serviços, de gestão do tráfego e o transporte de mercadorias em corredores específicos.

A questão chave continua a ser a do impacto financeiro deste inovador sistema, que consiste, sobretudo, em
interfaces de comunicação de dados relativos ao tráfego, e que pode ser resolvido mediante a normalização
e a definição de um sistema de informação integrado. Eficácia, eficiência, continuidade e interoperabilidade
são os princípios que devem reger as futuras acções dos Estados-Membros. Uma correcta avaliação da
morfologia do território, das condições de tráfego e dos processos de interconexão entre os diversos sistemas
de transporte será, por isso, necessária para uma implantação eficaz do sistema.

Depois, será preciso analisar a fundo o modo como o sistema se comportará em momentos críticos. Esperemos
que o comité criado pela directiva seja capaz de cooperar com as autoridades locais, para que o sistema seja
concebido de modo a assegurar uma resposta rápida e eficiente em caso de ocorrência de problemas de
transporte.

Ádám Kósa (PPE). – (HU) Eu queria, igualmente, saudar a introdução dos sistemas inteligentes de transporte,
uma vez que eles facilitarão muito a vida das pessoas. Queria chamar a vossa atenção para três questões.
Uma delas, que foi levantada também em conexão com os direitos dos passageiros, é a do forte empenho
do Parlamento Europeu em ajudar as pessoas com deficiência. Contudo, gostaria de frisar que as pessoas
com deficiência terão de ser ajudadas neste sistema, também, e proponho que os problemas com que elas
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se defrontam sejam também tidos em conta na respectiva introdução, assim como pelos responsáveis pelo
seu desenvolvimento. Queria ainda realçar a importância da acessibilidade das informações prestadas.
Finalmente, dado que alguns Estados-Membros ainda não levaram a cabo estudos de avaliação de impacto
relativos aos custos de introdução do sistema, queria pedir à Comissão que estabelecesse uma dotação
financeira específica para este fim antes da introdução do sistema, para permitir o acesso ao mesmo por
parte dos países da Europa Central e Oriental.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) A introdução de um quadro normalizado para a implantação de
sistemas de transporte inteligente harmonizados é um passo importante no sentido da modernização do
sector do transporte. Ela significa que os Estados-Membros ficarão obrigados a assegurar a interoperabilidade
na implantação e na coordenação dos STI.

Enquanto relator para o dossiê dos corredores ferroviários europeus de transporte de mercadorias, considero
a introdução de STI interoperáveis absolutamente essencial para o sector dos comboios, sobretudo em
matéria de gestão do tráfego. Por essa razão, é necessário o reconhecimento mútuo das homologações e
especificações nacionais de hardware e software de TI, bem como cumprir o calendário estabelecido para o
arranque do ERTMS (sistema europeu de gestão de tráfego ferroviário).

É positivo que os Estados-Membros possam adaptar sistemas já existentes aos novos requisitos,
modernizando-os, e prevenir desse modo a ocorrência de descontinuidades geográficas.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Senhor Presidente, julgo que se pode afirmar que é preciso ser muito burro para
se ser contra propostas inteligentes. Com os sistemas de transporte inteligente, não há, por certo, objecção
possível: não podemos deixar de saudá-los. As minhas felicitações à senhora deputada Jensen e, também, ao
Senhor Comissário Kallas por terem explanado os benefícios que eles podem trazer. Obviamente, tudo aquilo
que promove um transporte respeitador do ambiente, a segurança nas estradas, o estacionamento adequado,
sistemas de monitorização meteorológica, etc., é muitíssimo benéfico para os utentes da estrada.

No que se refere à segurança nas estradas, eu gostaria também que se desse algum relevo ao contributo dos
condutores lentos para a sinistralidade rodoviária. Parece que só se dá relevo à velocidade, que é, obviamente,
um factor de primeira importância.

Contudo, esta directiva é de saudar e quero apenas agradecer à inteligente senhora deputada Jensen, por
contribuir para que todos os utilizadores das estradas, estúpidos ou inteligentes, possam retirar benefícios
delas.

Antonio Cancian (PPE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, considero muito útil a
definição destas especificações europeias para o desenvolvimento coordenado de um conjunto seleccionado
de aplicações de STI para as redes de transporte e aviação. No entanto, queria sublinhar dois factos relacionados
com a segurança. O primeiro é que devemos tentar insistir fortemente na criação de parques de estacionamento
seguros para motoristas de camiões. Em segundo lugar, penso que devemos abordar o problema da segurança
com cuidado: aos motoristas pede-se que façam tudo, menos guiar; eles recebem um enorme volume de
informação e são massacrados com toda a espécie de exigências.

Esta questão é de grande relevância e eu faço esta observação à senhora deputada Jensen por acreditar que,
por um lado, há essa disposição e que, por outro, temos de ter muito cuidado para não impedirmos os
motoristas de se concentrarem na condução.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Senhor Presidente, a segurança rodoviária e as aplicações de segurança
constituem uma componente de peso das quatro importantes áreas em causa e eu queria tecer alguns breves
comentários sobre elas. Em primeiro lugar, as propostas da Comissão no sentido de se autorizar a introdução
de camiões de enormes dimensões, conhecidos por "gigaliners", devem ser rejeitadas. Esses mega-camiões
aumentariam os riscos nas estradas da UE. A rede rodoviária europeia não foi concebida para veículos desse
porte. Eles reduziriam a visibilidade dos condutores de ligeiros e aumentariam o espaço necessário para as
manobras de ultrapassagem e causariam acidentes terríveis.

Em segundo lugar, penso que os efeitos frequentemente catastróficos dos incêndios em túneis constituem
um sinal de que os sistemas de prevenção de incêndio carecem de aperfeiçoamento. Apelo a que se torne
obrigatória para todos os automóveis na Europa a instalação de um sistema de extinção de incêndios no
compartimento do motor. Esses sistemas são já usados nas competições automobilísticas e as versões de
produção em série custam entre 50 e 100 euros. Apresentam uma relação custo-eficácia satisfatória e
incrementarão significativamente a segurança.
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Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, milhões de cidadãos europeus
preparam-se para partir para umas merecidas férias de Verão. Desafortunadamente, porém, como todos os
anos, têm de se preparar para enfrentar cancelamentos de voos, extravios de bagagens, engarrafamentos nas
auto-estradas, talvez até mesmo sob um sol escaldante, e situações de emergência a que, desgraçadamente,
já estamos bastante acostumados.

Na semana passada apresentei uma pergunta sobre este assunto, em que solicitava à Comissão Europeia que
fizesse um esforço concreto para resolver este problema. Lançar uma campanha de informação sobre os
direitos dos passageiros é, certamente, uma medida útil, mas não chega para prevenir a repetição das
emergências em causa. Os direitos dos passageiros são espezinhados com demasiada frequência, passando-se
meses, ou mesmo anos, até que eles sejam devidamente indemnizados dos danos sofridos.

Prestar informação às pessoas, dar-lhes a conhecer os seus direitos, é manifestamente importante, mas muito
mais importante do que isso é fazer com que eles sejam respeitados em toda a Europa, mediante a introdução
de medidas concretas, particularmente à luz de situações que se tornaram comuns, que devem ser previstas.

Siim Kallas, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, queria agradecer uma vez mais ao
Parlamento Europeu, e à senhora deputada Jensen em particular, o excelente trabalho que desenvolveram
no âmbito do processo legislativo tendente à adopção da directiva relativa aos sistemas de transporte
inteligente. Estou desejoso de encetar o importante trabalho de aplicação da directiva STI que temos pela
frente. Estamos empenhados em utilizar o poder conferido pelo Parlamento e pelo Conselho à Comissão
pelo prazo de sete anos para adoptarmos as necessárias especificações. Fá-lo-emos em estreita colaboração
com todos as partes interessadas, públicas e privadas.

Anne E. Jensen, relatora. – (DA) Senhor Presidente, os meus agradecimentos a todos os meus colegas pelos
comentários que recebemos. Penso que o debate é a demonstração de que esta questão suscita muito
entusiasmo, bem como grandes expectativas de que sejamos capazes de conseguir bons resultados. Gostaria
também de agradecer ao Senhor Comissário a sua promessa de tratar de fazer as coisas acontecer e de trabalhar
em estreita colaboração com todos os agentes do sector. Sei também que a Comissão prometeu colaborar
estreitamente com os Estados-Membros nestas matérias. Tem havido grande ansiedade nos Estados-Membros
a respeito do risco de os Estados-Membros que já investiram em sistemas de transporte inteligente virem,
subitamente, a descobrir que os seus investimentos foram em vão, caso se opte por outras especificações e
normas.

Considero que é importante o facto de, com esta legislação, termos criado uma plataforma para os
Estados-Membros, os peritos todos e a Comissão reunirem e discutirem estas questões, e podermos alimentar
a esperança de que as acções e os projectos práticos a executar propiciem um entendimento comum do
rumo a seguir nelas. Em todo o caso, julgo que trabalhámos muito para assegurar que estas coisas sejam
desenvolvidas a partir da base e não nos limitámos a emitir directrizes a partir do topo, e que efectivamente
houve um diálogo acerca delas.

Finalmente, queria acrescentar que também discutimos no Parlamento a questão de saber se os sistemas de
transporte inteligente nos tornarão mais inteligentes ou menos inteligentes. É claro que, como alguém
observou, temos de usar os sistemas de transporte inteligente de uma forma inteligente. Eu perfilho este
ponto de vista. É fácil de perceber que as pessoas que usam sistemas de GPS não façam a mínima ideia dos
sítios aonde vão parar, porque se limitam a obedecer à voz que lhes diz: "Vire à direita, vire à esquerda". No
fim, não sabem onde estão. Os sistemas de transporte inteligente têm de ser utilizados com inteligência.

Presidente. – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, terça-feira, 6 de Julho de 2010.

Declarações escritas (Artigo 149.º)

Alajos Mészáros (PPE), por escrito. – (HU) O desenvolvimento de sistemas de transporte inteligente no
campo do transporte rodoviário constitui uma necessidade premente, na medida em que os sistemas de
transporte da União Europeia se encontram cada vez mais sobrecarregados. Segundo várias previsões, até
2020, o transporte de mercadorias por estrada crescerá 55% e o transporte de passageiros por estrada 36%.
Isto acarretará um aumento do consumo de energia e das emissões de dióxido de carbono provenientes do
transporte rodoviário. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tornar o transporte rodoviário
mais seguro, mais limpo e mais eficiente, com a ajuda de investigação inovadora. Isso requererá de nós,
contudo, um grau de cooperação sem precedentes, já que as soluções não harmonizadas que actualmente
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são usadas aos níveis local, regional e nacional são susceptíveis de ameaçar o desenvolvimento de um mercado
único, o que pode levar, por sua vez, à não utilização de sistemas de transporte inteligente (STI). Estou muito
satisfeito pelo facto de o Conselho e o Parlamento serem da mesma opinião nesta matéria. Penso também
que os STI devem ser introduzidos o mais depressa possível, em particular nos sectores do transporte urbano
e de mercadorias. No entanto, para garantirmos a todos um acesso simples e célere ao sistema, necessitamos
de um quadro único de normas apto a garantir uma cooperação efectiva dos Estados-Membros entre si e
com as autoridades competentes. As medidas vigentes não são capazes de dar resposta ao crescimento das
necessidades de transporte. É por isso que precisamos de soluções novas e inovadoras. Reduzir por essa via
os níveis das emissões de dióxido de carbono, que estão a aumentar, é um desafio adicional.

17. Formalidades declarativas aplicáveis aos navios à entrada ou à saída dos portos
(debate)

Presidente. – Segue-se na ordem do dia o relatório (A7-0064/2010) do deputado Dirk Sterckx, em nome
da Comissão dos Transportes e do Turismo, sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa às formalidades de declaração exigidas dos navios à chegada ou à partida dos portos dos
Estados-Membros da Comunidade e que revoga a Directiva 2002/6/CE (COM(2009)0011 – C6-0030/2009
– 2009/0005(COD)).

Dirk Sterckx, relator. – (NL) Senhor Presidente, quando um contentor é transportado de camião de Gdansk
para Antuérpia, esse contentor permanece dentro da UE e as mercadorias não têm de ser declaradas na
alfândega, nem à chegada nem à partida. No entanto, quando o mesmo contentor é enviado por via marítima
de Gdansk para Antuérpia, as mercadorias têm de ser declaradas primeiro à partida e depois à chegada, como
se o contentor tivesse saído do território da UE. Isso representa uma desvantagem para a navegação costeira,
e eu penso que a Comissão tem razão em querer corrigir esta situação. Penso também que a navegação
costeira poderia assumir uma quota maior do transporte de mercadorias na UE e que isso é algo que nós
deveríamos incentivar.

Nesse contexto, saúdo o acordo que alcançámos e agradeço aos funcionários do Conselho, aos funcionários
da Comissão e aos deputados deste Parlamento que trabalharam nesse sentido. Alcançámos um bom acordo.
A linha basilar desse acordo, o princípio da simplificação administrativa e da harmonização, foi aceite. Os
dados serão sempre trocados por via electrónica, e todas as partes envolvidas poderão consultar ou introduzir
dados através do chamado "balcão único". Isso significa que os sistemas informáticos podem comunicar
entre si. Todos os dados só terão de ser introduzidos uma vez, o que constitui uma enorme melhoria.

Os navios que só fazem escala em portos da UE ficarão também isentos de formalidades administrativas. O
que nós não conseguimos foi que um navio seja isentado dessas formalidades com base na sua carga no caso
de ter feito escala num porto de um país terceiro. A Comissão vai agora estudar uma forma de resolvermos
esta questão, isto é, a isenção com base na carga de um navio. A Comissão analisará também a forma de
podermos interligar os sistemas de navegação marítimos e interiores para que possamos estabelecer uma
cadeia de transporte por via navegável contínua e totalmente sustentável.

Não chegámos a qualquer acordo no que se refere à utilização de uma língua única de comunicação na
navegação, neste caso o inglês, que era a nossa proposta, facto que eu considero lamentável. Muitos deputados
desta Câmara opunham-se a isso. Para o Conselho, essa ideia estava absolutamente fora de questão. O máximo
que conseguimos obter foi a inclusão de um considerando na directiva dizendo que os Estados-Membros
procurarão estabelecer meios comuns para efeitos de comunicação escrita e oral. Isso poderá conduzir à
utilização de uma língua única, e espero que esse seja o resultado final.

Também não conseguimos introduzir na directiva qualquer referência à pilotagem ou à possibilidade de os
comandantes dos navios costeiros que fazem regularmente escala num determinado porto obterem dispensa
da pilotagem obrigatória. A Comissão e o Conselho emitiram agora uma declaração no sentido de que iriam
ponderar o assunto. Espero que optemos por um quadro europeu neste tocante e isto se torne realidade com
a maior brevidade possível.

Tivemos de fazer um compromisso no que respeita à data. O Conselho queria protelar demasiado a data.
Segundo o Conselho, a data que propúnhamos era demasiado precoce. Acabámos por concordar com a data
de 1 de Junho de 2015. Preferiria que fosse mais cedo, mas julgo que ainda iremos conseguir condensar este
calendário graças ao facto de termos chegado a um compromisso em primeira leitura.
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Senhor Presidente, penso que, tudo considerado, demos um passo em frente. Isto é da maior importância
para o mercado interno dos transportes. Representa também um elo na sustentabilidade do sector do
transporte na Europa, e temos ainda muitos elos pela frente - e a Comissão sabe isso. Incentivar o comércio
costeiro é um elo importante. O que eu constato sistematicamente é que o Conselho levanta sempre obstáculos
neste domínio. O Conselho só olha para os custos e nunca quer falar dos benefícios que uma determinada
medida pode gerar. O Conselho quer sempre que a aplicação tenha lugar tão tarde quanto possível e nunca
quer considerar a importância de uma conclusão mais rápida do mercado único europeu. Essa relutância
por parte do Conselho e essa atitude negativa face a uma verdadeira política europeia de transportes continuam
tanto a espantar-me como a irritar-me. Alegra-me que também o Parlamento, nesta ocasião, tenha insistido
em que se encontrem soluções europeias, e de preferência com a maior brevidade possível. Estou portanto
satisfeito com o acordo que alcançámos, e peço-vos, Senhoras e Senhores Deputados, que lhe dêem o vosso
apoio.

Siim Kallas, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer ao
relator, senhor deputado Dirk Sterckx, o seu labor no processo da directiva relativa às formalidades de
declaração exigidas dos navios à chegada ou à partida dos portos. Trata-se de uma medida muito importante;
não é uma mera formalidade.

Esta directiva simplifica as formalidades administrativas aplicáveis às linhas de navegação e vai reduzir os
custos para a economia e os consumidores finais. Além disso, vai tornar mais atractivo o transporte marítimo
de curta distância. A directiva faz parte do plano de acção tendente à criação de um espaço europeu de
transporte marítimo sem barreiras, que visa estender o mercado interno ao domínio do transporte marítimo
intracomunitário, mediante a simplificação dos procedimentos administrativos.

Na realidade, o transporte marítimo está sujeito a procedimentos administrativos complexos, mesmo no
caso dos navios que operam apenas entre portos da UE transportando exclusivamente mercadoria do mercado
interno. Por via desta situação, o transporte marítimo intracomunitário de mercadorias é onerado com custos
administrativos adicionais injustificados.

Uma importante questão que foi levantada durante a discussão foi a da estipulação de um prazo para que
os portos europeus aceitem a transmissão electrónica de formalidades portuárias. O compromisso sugere a
data de 15 de Junho de 2015. Nós aceitamos o facto de os requisitos para a introdução de um balcão único
serem mais rigorosos na actual versão do texto do que na abordagem geral do Conselho. A Comissão está
também pronta para se debruçar sobre a necessidade de um quadro claro em matéria de emissão de certificados
de dispensa de pilotagem nos portos europeus.

A Comissão comunicará as suas conclusões às outras instituições e propor-lhes-á uma linha de acção com
base nessas conclusões. A Comissão aceita igualmente o teor do relatório em diversos outros pontos:
possibilidade de extensão do âmbito da directiva às vias de navegação interna; facilitação do transporte
marítimo intracomunitário relativamente às ligações com portos situados fora da UE; compilação de dados
estatísticos; e actualização das disposições técnicas da directiva.

Para finalizar, a Comissão apoia o compromisso alcançado pelo relator, senhor deputado Sterckx, e pela
Presidência do Conselho. Trata-se de um bom compromisso, equilibrado, que assenta nos princípios gerais
da proposta da Comissão.

Luis de Grandes Pascual, em nome do Grupo PPE. – (ES) Senhor Presidente, Senhor Comissário Kallas, esta
é uma directiva que afecta todas as formalidades aduaneiras aplicáveis aos navios que entram ou saem dos
portos, uma directiva que favorecerá o transporte marítimo de curta distância e contribuirá para o equilíbrio
modal.

O objectivo, Senhoras e Senhores Deputados, é reduzir e simplificar a quantidade de informação e o número
de documentos e os controlos físicos realizados pelos navios no que respeita às mercadorias. Presentemente,
essa informação tem de ser fornecida e esses controlos têm de realizados repetidamente. A atitude do relator,
senhor deputado Sterckx, que eu gostaria de felicitar pelo seu trabalho, foi inteligente e aberta ao diálogo.
Particularmente, enquanto relator-sombra, sinto-me representado no documento final e satisfeito pelo facto
de as minhas contribuições terem sido aceites. Este é um processo que se desenvolveu com o tempo e durante
o qual foram sendo alcançados acordos, desde a sua aprovação pela Comissão dos Transportes e do Turismo
até ao trílogo realizado em 7 de Junho.

O resultado final foi o consenso alcançado entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão. Os acordos
englobaram alguns aspectos muito importantes, aos quais o relator e o Comissário Kallas já fizeram referência.
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Em minha opinião, as soluções de compromisso alcançadas no que respeita à questão das línguas utilizadas,
ao prazo limite para a entrada em vigor e ao balcão único são equilibradas e merecem ser apoiadas. Penso
que se fez um bom trabalho.

Gostaria de felicitar o senhor deputado Sterckx, e estou convencido de que os objectivos que nos foram
fixados pela Comissão foram plenamente atingidos. Além disso, julgo que devemos congratular-nos pelo
facto de termos alcançado este acordo entre as três partes, as três instituições.

Debora Serracchiani, em nome do Grupo S&D. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
agradeço ao relator, senhor deputado Sterckx, que fez um excelente trabalho neste relatório que versa sobre
as formas de reforçar a liberdade de circulação no sector do transporte marítimo, no tocante à navegação
interna da União Europeia.

Concordo com o senhor deputado Sterckx quanto ao objectivo desta directiva, que é isentar todo o sector
do transporte marítimo intracomunitário de mercadorias de formalidades administrativas desnecessárias.
Com efeito, para termos um espaço de transporte marítimo sem barreiras, é importante, não só que as
diversas autoridades competentes saibam colaborar bem entre si, mas também que os diferentes regimes de
simplificação sejam aplicados em simultâneo. Isto para assegurar um funcionamento eficaz do espaço
europeu de transporte marítimo sem barreiras, para tornar mais atractivo o transporte marítimo de
mercadorias e para garantir a sua optimização.

A harmonização dos procedimentos administrativos entre os Estados-Membros garantirá uma maior fluidez
do tráfego marítimo entre os portos da UE e reanimará o transporte marítimo de mercadorias, que hoje
representa apenas 10% do total. O desenvolvimento do transporte marítimo, presentemente, continua a ser
entravado pelas formalidades administrativas a que está sujeito. Os sistemas electrónicos devem, por isso,
entrar em funcionamento o mais rapidamente possível, para possibilitarem um intercâmbio de dados mais
célere.

Acresce que é importante garantir a interoperabilidade, para uma genuína simplificação da administração.
Efectivamente, de nada vale transmitir informação por correio electrónico se os sistemas de informação não
forem tecnicamente compatíveis.

No que diz respeito à língua, penso que o recurso a uma língua comum será certamente benéfico para o
transporte marítimo europeu. Essa solução facilitará a comunicação e, desse modo, causará menos confusão
e menos atrasos administrativos.

Jean-Paul Besset, em nome do Grupo Verts/ALE. – (FR) Senhor Presidente, o título algo rebartivo do relatório
do senhor deputado Sterckx introduz uma questão muito importante, que vai muito para além dos aspectos
administrativos e técnicos que o título sugere. O relatório aborda uma importante decisão política,
nomeadamente a de tornar o sector do transporte marítimo mais atractivo, mais eficiente e mais competitivo.
Em nossa opinião, este é o sector do futuro e proporciona o melhor modo de transporte do ponto de vista
ambiental.

O excelente relatório do senhor deputado Sterckx e os contributos de todos os relatores-sombra
permitir-nos-ão fazer progressos significativos neste domínio. Do nosso ponto de vista, esta directiva atinge
em pleno o objectivo: o sector do transporte marítimo tornar-se-á mais harmonizado, mais coordenado e
mais simplificado.

Apoiaremos, portanto, sem qualquer reserva, este relatório na votação, se bem que preferíssemos vê-lo
aplicado mais rapidamente e que ele fosse mais determinado no que respeita à introdução de uma língua
comum nesse sector. No entanto, pensamos que os compromissos alcançados com o Conselho continuam
a ser aceitáveis. Apoiaremos, pois, sem reservas, este relatório.

Peter van Dalen, em nome do Grupo ECR. – (NL) Senhor Presidente, com o excelente relatório do meu colega,
senhor deputado Dirk Sterckx, o mercado do transporte marítimo europeu ficou mais perto de se tornar
realidade. Felizmente, o intercâmbio de dados relativos à carga passa a ser muito mais simples. No entanto,
a Comissão dos Transportes e do Turismo destacou alguns pontos no debate. No que se refere à navegação
interior, por exemplo, acordámos que a Comissão apresentará um relatório sobre a questão de saber se os
procedimentos simplificados devem ser aplicados também a esse sector, e espero que a Comissão acabe por
chegar a essa conclusão e apresente propostas legislativas complementares.
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Quanto à dispensa de pilotagem obrigatória, esperemos que seja criado um quadro regulamentar comum,
pois esse quadro tornaria a concorrência entre os serviços de pilotagem ainda mais justa e garantiria, ao
mesmo tempo, a qualidade da pilotagem.

Como o senhor deputado Sterckx já teve ocasião de assinalar, a Comissão dos Transportes e do Turismo
defendia o uso de uma única língua comum e os Estados-Membros prometeram apresentar uma solução
que tornará mais compreensível a comunicação entre as partes. Senhor Presidente, embora este possa ser
um primeiro passo, considero-o demasiado modesto. Enquanto continuar a haver feridos ou mesmo mortos
devido ao facto de os funcionários envolvidos falarem por vezes três ou mais línguas e não se compreenderem
entre si, continuarei a trabalhar afincadamente no sentido de que o inglês se torne a língua comum utilizada
não só entre a navegação marítima e interior, mas também no seio da própria navegação interior. Desse
modo, daremos um verdadeiro passo em frente em termos de segurança.

Dominique Riquet (PPE). – (FR) Senhor Presidente, antes de mais, gostaria de agradecer calorosamente ao
senhor deputado Sterckx pelo seu trabalho, e de o felicitar também pelo resultado das negociações com o
Conselho.

O texto que iremos votar em plenário representa a etapa mais importante da realização de um espaço
marítimo europeu sem barreiras. O texto contribuirá, por um lado, para reforçar a competitividade do
transporte marítimo, proporcionando assim um valor acrescentado europeu, muito necessário neste tempo
de crise, promovendo, ao mesmo tempo, um modo de transporte amigo do ambiente.

O compromisso alcançado com o Conselho é ambicioso. Visa não só simplificar as formalidades
administrativas para os navios que chegam e partem dos portos, mas também trabalhar com vista à
harmonização das mesmas. Além disso, a comunicação através da interface SafeSeaNet tornará
significativamente mais fácil o intercâmbio de informações.

Quanto à delicada questão da língua, que foi levantada diversas vezes, penso que o compromisso prevê uma
solução apropriada. Relativamente a esta matéria, o considerando 7-A salienta a importância de facilitar a
comunicação escrita e oral, sem contudo impor uma língua de trabalho única, embora deva ser recomendada
a utilização de uma língua como língua comum. Na situação actual, a posição favorável à adopção de uma
língua parece não ter tido em consideração todas as especificidades e, em certos casos - especialmente quando
todas partes envolvidas não partilham a mesma língua -, poderia ter consequências negativas.

Saúdo o compromisso alcançado com o Conselho. A possibilidade de o texto vir a ser aprovado em primeira
leitura permitir-nos-á implementar rapidamente as medidas relevantes, graças à perseverança do senhor
deputado Sterckx.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) A directiva relativa às formalidades de declaração exigidas aos navios
à chegada ou à partida dos portos dos Estados-Membros tem como objectivo a simplificação das formalidades
aduaneiras, a utilização mais alargada da troca de dados electrónicos e a implantação de sistemas electrónicos
para o sector marítimo, a criação de um balcão único e de regulamentos simplificados para matérias perigosas.
A implementação desta directiva requer um elevado grau de cooperação entre as diversas autoridades
competentes.

A Comissão apresentará um relatório ao Parlamento, o mais tardar a 31 de Dezembro de 2011, sobre o
alargamento das simplificações introduzidas por esta directiva a fim de cobrir os transportes por vias
navegáveis interiores. Neste sentido, a Comissão determinará até que ponto o Sistema de Informação Fluvial
é compatível com o SafeSeaNet, a plataforma de troca de dados electrónicos utilizada para promover esta
directiva.

Para além disso, o relatório recomenda, por meio da alteração 9, com vista a assegurar uma comunicação
mais eficiente, a utilização da regra 14 da Convenção SOLAS, que exige a utilização do inglês como língua
de trabalho.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Senhor Presidente, o Senhor Comissário Kallas referiu-se a um espaço de
transporte marítimo europeu sem barreiras. Creio que isto é algo que todos desejamos. É também algo de
que necessitamos com urgência, e este relatório é mais um passo na direcção certa.

É um facto que 95% das nossas exportações e 40% dos produtos intra-europeus são transportados por via
marítima e, por conseguinte, atravessam portos. Como tal, é evidente que é absolutamente essencial que os
procedimentos administrativos sejam simplificados e harmonizados no seio deste domínio em expansão.
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Este relatório vai ao encontro destes dois objectivos, razão pela qual nunca serão demais os louvores a seu
respeito.

Lamento o facto de o senhor deputado Sterckx não ter conseguido todos os seus objectivos. Dois pontos
que eram muito importantes para ele e que muitos outros colegas apoiaram, como já ouvimos, são a
simplificação do sistema de licenças dos pilotos, pois essa seria uma solução verdadeiramente acertada e
prática, e a ausência de uma língua comum. Penso que o inglês é, efectivamente, a língua indicada. É
inadmissível que ocorram acidentes em que, inclusivamente, pessoas se arrisquem a perder a vida simplesmente
porque muitos trabalhadores marítimos falam línguas diferentes. Seria muito melhor introduzir uma língua
comum nesta área dos transportes tão ecológica, como acontece no sector dos transportes aéreos.

Siim Kallas, Vice-Presidente da Comissão. – Senhor Presidente, muito obrigado a todos pelas vossas observações
e pelo apoio unânime a esta proposta.

Estou muito satisfeito com esta proposta. É um importante passo em frente, mas vamos ter de dar um passo
muito maior nesta tarefa de criar uma zona marítima única para o transporte marítimo europeu no que
respeita às barreiras alfandegárias. Quando aí chegarmos, deparar-nos-emos com muito mais dificuldades.

Neste momento, estamos a falar de formalidades, e isto é muito importante, mais importante do que uma
mera questão administrativa, mas pedirei igualmente o vosso apoio quando fizermos o mesmo em relação
às formalidades alfandegárias, que são muito mais complicadas e controversas.

Dirk Sterckx, relator. – (NL) Senhor Presidente, gostaria de agradecer uma vez mais a todos os colegas que
intervieram sobre este assunto e de lhes agradecer as suas amáveis palavras. Na sua última intervenção, o
Senhor Comissário Kallas colocou o dedo na ferida, nomeadamente as alfândegas. Uma das vantagens do
relatório que elaborámos é a de os sistemas alfandegários não ficarem totalmente separados dos sistemas
marítimos. Têm de poder comunicar entre si, e penso que isso é essencial. Assim, muito obrigado, Senhor
Comissário, por ter assinalado esse aspecto, mas nesta directiva também lhe dirigimos um conjunto de
pedidos, por exemplo no que se refere à pilotagem, onde os portos têm de desempenhar um papel fulcral
como pontos de intersecção. Os portos constituem ligações entre a navegação costeira e as restantes regiões
do interior. Ainda estamos à espera de um conjunto de propostas da Comissão sobre uma política portuária
e é importante que finalmente tenhamos uma, pois uma boa navegação costeira de pouco serve se não houver
bons portos.

Em segundo lugar, um requisito fundamental da navegação interior é a existência de boas ligações interiores
com outros modos de transporte. Não devemos esquecer isso. Eu lamento, obviamente, que não tenhamos
podido acordar que o inglês será a única língua para a nossa comunicação. Compreendo muito bem as
sensibilidades que existem em muitos Estados-Membros em torno deste tema. Sou de um país onde os debates
relacionados com a língua e com o uso da língua são quase a ordem do dia. Tenho muito orgulho na minha
língua e utilizo-a sempre que posso, certamente aqui, nesta Torre de Babel. Porém, neste caso, a língua não
é uma questão de ordem emocional, mas de ordem prática. Devíamos saber distinguir entre as duas coisas.
Senhor Comissário, espero que consigamos progredir nessa matéria com base no considerando que incluímos
na directiva. Outro aspecto importante é o das relações com as organizações marítimas internacionais, pois
elas são os fóruns onde são feitos muitos acordos em benefício de todo o sector marítimo. Atrás da questão
da língua está a questão das pessoas. Isto foi referido por si ou por um dos meus colegas. A questão de saber
qual a língua que devemos utilizar pode ser importante, mas as pessoas que irão utilizar essa língua são
extremamente importantes para o desenvolvimento de um bom sector marítimo, que seja seguro e eficiente,
e que seja consentâneo com muitos requisitos ambientais.

Senhor Comissário, desejo-lhe muita coragem, força e agilidade na finalização das coisas que solicitámos na
alínea a) do artigo 11º desta directiva.

Presidente. – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã (terça-feira, 6 de Julho).
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PRESIDÊNCIA: McMILLAN-SCOTT
Vice-presidente

18. Um futuro sustentável para os transportes (debate)

Presidente. – Segue-se na ordem do dia o relatório do deputado Mathieu Grosch, em nome da Comissão
dos Transportes e do Turismo, sobre um futuro sustentável para os transportes (2009/2096(INI))
(A7-0189/2010).

Mathieu Grosch, relator. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário Kallas, Senhoras e Senhores Deputados,
este relatório de iniciativa suscitou muitos interessantes debates e trocas de opiniões entre colegas, e igualmente
um número relativamente elevado de alterações, 376 no total, que conseguimos resumir em cerca de 34
alterações de compromisso. O êxito dos nossos esforços deve-se à colaboração positiva com os
relatores-sombra, autores dessas alterações. Contudo, esse êxito também se ficou a dever ao facto de, na
Comissão dos Transportes e do Turismo, termos desejado utilizar este documento para dar um exemplo
claro ao Conselho e a Comissão sobre qual a direcção que devemos seguir. Acreditamos igualmente que este
relatório virá a constituir uma base interessante para o Livro Branco da Comissão, que esperamos ver este
ano.

Um dos aspectos mais importantes do relatório, de uma perspectiva puramente económica, é que todas as
formas de transporte serão necessárias no futuro, tanto para passageiros como para mercadorias, a fim de
proporcionar o nível necessário de mobilidade. Como é evidente, a comodalidade eficiente está ligada a este
aspecto económico, mas a sua eficiência deve também ser avaliada com base em critérios ambientais, sociais
e de segurança. Isto significa que no futuro precisaremos de comodalidade que tenha em conta os quatro
principais aspectos do transporte.

A realização plena do mercado interno é um factor importante para nós. Não se trata apenas de considerarmos
que a desregulamentação tem um peso elevado. Temos igualmente de trabalhar em conjunto para avaliar a
desregulamentação. Além disso, temos de aferir em que medida os Estados-Membros estão a implementar
as medidas que adoptaram há cinco ou dez anos. O transporte ferroviário é um bom exemplo nesse aspecto,
pois os avanços neste domínio têm sido insuficientes e hesitantes.

A segurança e os direitos dos passageiros são áreas de grande importância para o cidadão. Neste e em debates
anteriores, verificámos que a segurança é um conceito essencial em todos os modalidades de transporte, e
também neste aspecto teremos de decidir quais vão ser os objectivos. Queremos ver um programa com
objectivos claros para os próximos cinco anos, porque mais de 40 000 mortes e 300 000 feridos nas estradas
são números excessivamente elevados. Poderemos reduzir estes números se os Estados-Membros possuírem
a determinação para implementar certas propostas.

Em termos simples, as agências europeias, enquanto detentoras do papel de reguladores europeus, representam
para nós o futuro. Porém, isto significa também que alguns Estados terão simplesmente de abandonar a sua
autonomia nacional em certos domínios, nomeadamente a segurança, e de delegar a responsabilidade numa
estrutura mais centralizada, de modo que as divergências que surgem actualmente nas fronteiras nacionais
possam ser eliminadas.

Como é evidente, reduzir as emissões de CO2 é outra componente importante deste relatório. O transporte
rodoviário é responsável por 70% das emissões do sector dos transportes, e esta percentagem aumentou nos
últimos anos, tal como aconteceu nos transportes em geral. O valor mais recente para todo o sector é de
27%, e este valor não diminuiu. Por conseguinte, podemos e devemos fazer todos os esforços possíveis para
melhorar a situação. Por essa razão, estabelecemos objectivos claros, não apenas para o transporte rodoviário,
mas também para as companhias de aviação. Acreditamos poder reduzir as emissões de CO2 em cerca de
20% durante os próximos 10 anos, contanto que tenhamos uma estratégia clara.

É óbvio que as cidades representam um desafio de monta. Estimamos que 80% da população venha a viver
nas cidades e que venha a ser necessário um nível correspondente de mobilidade. Estes objectivos foram
igualmente definidos. Por ultimo, os transportes podem facilmente ser integrados na estratégia Europa 2020,
pois a investigação europeia no campo dos transportes constitui um aspecto importante da estratégia, que
nós apoiamos. Isso poderá ajudar as pessoas, não apenas a nível financeiro e no que respeita à eficiência,
mas também no domínio da segurança. Por conseguinte, espero que os transportes e a mobilidade venham
a desempenhar um papel mais importante na política europeia em geral do que, receio, se verificou
frequentemente no passado.
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Gostaria de agradecer a todos o apoio construtivo que recebi de todos os grupos e de todos os colegas
relativamente a este relatório.

(Aplausos)

Siim Kallas, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, gostaria de felicitar o relator, senhor
deputado Grosch, e toda a Comissão dos Transportes e do Turismo pela excelente qualidade do relatório. É
um documento muito construtivo e equilibrado. As suas conclusões podem ser amplamente partilhadas.

Gostaria de salientar um ponto particular para o qual o relatório e todo o trabalho desta comissão apontam.
Os transportes são um sector crucial em muitos aspectos: para a competitividade, para o ambiente e para a
coesão social e territorial. É um domínio de intervenção que merece todos os nossos esforços e toda a nossa
atenção. Congratulo-me por termos conseguido dar aos transportes um papel importante na estratégia
Europa 2020 da Comissão.

Congratulo-me igualmente por constatar que a abordagem proposta pela Comissão na Comunicação "Um
futuro sustentável para os transportes" é, em grande medida, partilhada pelo Parlamento. Os apelos a uma
comodalidade eficiente e à plena realização do mercado interno coadunam-se inteiramente com a nossa
intenção de criar um espaço único de transportes, em que os modos sejam integrados sem descontinuidades
e os obstáculos a mercados abertos e eficientes sejam eliminados.

Acredito que os esforços para proporcionar melhores soluções de mobilidade a cidadãos e empresas podem
andar a par com um sistema de transportes que emita menos CO2 e que ajudaria a nossa indústria dos
transportes a manter a liderança, tanto em ermos de logística como no que respeita ao equipamento de
transporte. Isto só poderá ser feito se encararmos os transportes como um sistema integrado em que a
infra-estrutura, as tecnologias da informação no sector dos transportes e os dispositivos regulamentares se
articulem efectivamente.

No que diz respeito à infra-estrutura, tencionamos centrar-nos numa rede nuclear multimodal que funcione
como a espinha dorsal de um sistema de transportes pan-europeu. Relativamente ao Sistema de Transportes
Inteligentes, concordamos com a perspectiva de que a gestão do tráfego, bem como os sistemas de bilhética,
deveriam gradualmente tornar-se multimodais.

Quanto aos dispositivos regulamentares, concordo que temos de realizar plenamente a abertura dos mercados
de transportes, introduzir tarifas mais inteligentes que reflictam todos os custos, incluindo as externalidades,
e eliminar todas as barreiras em termos de interoperabilidade, normas técnicas, multiplicidade de documentos
em papel, etc.

Estou também particularmente preocupado com a perspectiva dos cidadãos. Temos de proporcionar uma
maior segurança e direitos dos passageiros uniformes, capazes de estimular a utilização dos transportes
colectivos. Temos igualmente de ser ambiciosos em termos de segurança nas nossas estradas.

Por último, temos consciência de que o pensamento inovador é necessário para preservar a mobilidade
pessoal e reduzir, ao mesmo tempo, as emissões de CO2. A Comissão está a apoiar o desenvolvimento de
novos modelos de veículos mediante o financiamento da investigação e a criação de normas. Mas às
autoridades nacionais e locais cabe igualmente uma grande responsabilidade, por exemplo, em termos de
assegurar que o ordenamento do território seja de molde a minimizar a congestão e as deslocações
desnecessárias.

Num contexto de recessão económica global, o financiamento da infra-estrutura dos transportes é um aspecto
particularmente delicado. Estão a ser estudadas várias abordagens. Poderá eventualmente ser criado um
fundo único para os transportes, mas a Comissão insistirá indubitavelmente na confluência de vários
instrumentos de financiamento europeu para a criação de uma estrutura de financiamento coerente.

Desejo agradecer uma vez mais ao senhor deputado Grosch o seu relatório, e posso apenas prometer que
ele será devidamente tomado em consideração na preparação do nosso Livro Branco sobre o futuro dos
transportes sustentáveis.

Jo Leinen, relator do parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar. – (DE) Senhor
Presidente, Senhor Comissário Kallas, Senhoras e Senhores Deputados, a politica dos transportes é de grande
importância quando se trata de proteger tanto o ambiente como a saúde das pessoas. É bom que a União
Europeia tenha uma estratégia que cubra o período até 2020, a fim de resolver os inúmeros problemas dos
actuais sistemas de transportes.
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Temos de assistir a uma redução significativa do impacto ambiental dos transportes rodoviários. Precisamos
de inovações genuínas neste domínio, a fim de reduzir as emissões de CO2 bem como os óxidos de azoto e
as partículas finas. Além disso, temos de assegurar uma mais estreita integração dos transportes aéreos e
marítimos na nossa estratégia ambiental. Em particular, no caso dos transportes marítimos, as emissões de
enxofre e de óxidos de azoto estão a aumentar, e são necessários progressos neste domínio.

O aumento do ruído produzido pelos transportes é igualmente um incómodo para milhões de pessoas e
tem um impacto sobre a sua qualidade de vida. São necessários progressos nos transportes rodoviários, mas
também nos transportes ferroviários e aéreos.

Gostaria de mencionar a internalização dos custos externos. Os veículos de empresa trazem benefícios fiscais
e o sector dos transportes aéreos não paga imposto especial sobre o combustível, o que significa que temos
ainda muito a fazer nesta área. Felicito o senhor deputado Grosch pelo seu excelente relatório.

Antonio Cancian, relator do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia. – (IT) Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, julgo que o excelente trabalho do senhor deputado Grosch, num relatório
que foi unanimemente aprovado em comissão, deve desde já ser enaltecido. Os meus parabéns ao relator, a
quem transmito as minhas mais sinceras felicitações.

Creio que este é um documento importante. Constitui um passo importante para a nossa programação para
o futuro: a tarefa complicada de determinar as directrizes para o desenvolvimento de transportes sustentáveis.
Como é evidente, esta é uma questão extremamente abrangente e, na qualidade de relator de parecer da
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, tive a oportunidade de contribuir para a elaboração
deste documento.

A sustentabilidade é um conceito ambiental, económico, social e geracional: creio que este texto tem o mérito
de ter em consideração todos estes aspectos e de destacar um conjunto de prioridades que deveriam ser
decretadas a fim de desenvolver o sector dos transportes, tendo em vista o aperfeiçoamento e a utilização
generalizada dos sistemas de transportes inteligentes e proporcionando a melhor conexão possível entre os
meios de transporte, a infra-estrutura e o condutor.

Porém, ao seguirmos esta programação da forma que o senhor deputado Grosch propôs, devemos também
ter em consideração, Senhor Comissário, que a actual conjuntura é extremamente delicada e que, enquanto
União Europeia, devemos dar um impulso à realização destas estruturas ou de parte delas.

Por conseguinte, gostaria de lhe pedir – considerando que já o mencionou hoje também – que insistisse,
nomeadamente no que respeita ao prazo, na racionalização de todos os recursos possíveis, e que tentasse
incluí-los num pacote que tivesse como finalidade começar finalmente a instaurar algumas estruturas
importantes, que foram planeadas há já algum tempo e que estão agora a ser revistas para a Europa 2020.
Penso que deveríamos lançar alguns sinais importantes nos Estados-Membros.

Gostaria de agradecer uma vez mais ao nosso Coordenador e colega, senhor deputado Grosch.

Seán Kelly, relator de parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional. – (GA) Senhor Presidente, o senhor
deputado Grosch deve ser deveras felicitado pelo relatório que nos apresentou. Espero que possamos aceitar
o grosso das suas recomendações.

(EN)A estratégia Europa 2020 refere de forma exaustiva a circulação – circulação de pessoas, de bens, de
ideias e, decididamente, de conceitos como juventude em movimento, adultos em movimento, em particular,
turismo, que proporciona aos idosos uma oportunidade de se deslocarem – e, evidentemente, a plena
realização do mercado interno. Tudo isto significa que necessitamos de um sistema de transportes sustentável,
e isso foi abordado pelo senhor deputado Grosch, em particular no que respeita aos aeroportos, a conceitos
como auto-estradas marítimas – que constituem um desenvolvimento maravilhoso – e também à conectividade
ferroviária, que permite que as pessoas se desloquem de comboio de um país para outro sem qualquer
dificuldade.

Deve igualmente ser saudado o objectivo de reduzir as emissões. Vinte e sete por cento das emissões de CO2

são geradas pelo sector dos transportes. Este valor deve ser reduzido em, pelo menos, 20%. E, evidentemente,
impõe-se reduzir as mortes nas estradas – 40 000 por ano, em média, e 300 000 feridos. É um valor
elevadíssimo e reduzi-lo em 40% seria um enorme progresso.

Existe apenas um senão no que nos diz respeito, na Comissão do Desenvolvimento Regional, que é a sugestão
de que será criado um grande fundo para os transportes, com a possibilidade de o mesmo ser financiado em
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60% pelos de fundos de coesão. Isto não é aceitável para a Comissão do Desenvolvimento Regional. Julgo
haver necessidade de mais conversações e mais diálogo a este respeito, pois os fundos de coesão não dizem
respeito apenas ao sector dos transportes, mas é de esperar que consigamos chegar a um acordo.

(GA) Será muito positivo se o conseguirmos fazer e se conseguirmos solucionar esse problema.

Marian-Jean Marinescu, em nome do Grupo PPE. – (RO) O sector dos transportes é uma componente essencial
da economia da União Europeia. Infelizmente, a estratégia Europa 2020 refere muito pouco este sector,
embora este seja um forte gerador de emprego e de crescimento económico sustentável.

O relatório elaborado pelo senhor deputado Grosch contém ideias ousadas e abordagens úteis para o
melhoramento do sector na actual conjuntura. Os cidadãos europeus são os principais beneficiários da
abertura dos mercados em todos os sectores dos transportes.

A Comissão e os Estados-Membros devem reavaliar os seus planos de investimento a longo prazo, sobretudo
no sector ferroviário, para lograrem concretizar, por exemplo, a interoperabilidade, um aspecto que considero
uma prioridade para a União Europeia num futuro próximo. Os Estados-Membros e a Comissão devem fazer
esforços incessantes para implantar e expandir o sistema ERTMS, a Rail Net Europe e os corredores ferroviários,
todos eles projectos de envergadura que requerem harmonização e financiamento adicional.

Alargar a interoperabilidade é uma forma eficaz de reduzir engarrafamentos e emissões de dióxido de carbono.
Todos os meios devem ser usados para promover os transportes sustentáveis, especialmente os ferroviários,
as vias navegáveis interiores e os transportes marítimos.

Os transportes ao longo das vias navegáveis interiores continuam fragmentados. Daí a necessidade de reforçar
a cooperação entre as instituições competentes em todos os Estados onde este modo de transporte é possível.
A União Europeia possui um enorme potencial por explorar, em particular ao longo do eixo
Reno-Meno-Danúbio. A futura estratégia para o Danúbio deverá incluir este aspecto.

Têm de ser desenvolvidos e expandidos em grande escala modos de transportes inteligentes. A Comissão
Europeia deve canalizar fundos específicos do sector da investigação, que é um domínio prioritário da
estratégia UE 2020, para a expansão da aplicabilidade de tecnologias limpas e inteligentes em todos os
sectores dos transportes.

Saïd El Khadraoui, em nome do Grupo S&D. – (NL) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e
Senhores Deputados, este é um debate importante porque se prende com o futuro de um sector que afecta
diariamente quase todos os nossos cidadãos, senão mesmo todos, e que, para além disso, emprega milhões
de pessoas em toda a Europa e é confrontado com desafios particularmente grandes. Concordo com muitos
dos meus colegas que disseram que o relator produziu um excelente trabalho e que (em conjunto com os
relatores-sombra, naturalmente) está agora em condições de apresentar um magnífico relatório. Dito isto,
gostaria também de referir a minha colega, Magdalena Álvarez, que irá deixar-nos a partir desta semana, o
que significa que este é de algum modo o último relatório para o qual ela poderá contribuir. Assim, obrigado
a todos pelo excelente trabalho que realizaram. Neste relatório, a Comissão apresentou um conjunto de
recomendações excelentes para o Livro Branco que esperamos receber nos últimos meses deste ano. Espero
certamente que o documento esteja pronto o quanto antes, isto é, em Outubro ou Novembro, e não em
Dezembro ou mesmo em Janeiro de 2001, pois precisamos deste Livro Branco para começarmos a trabalhar.

O maior desafio, e sem dúvida o mais complexo, será alcançar um sistema de transportes mais sustentável
e eficiente. Não há soluções miraculosas. Se queremos um sistema de transportes pobre em carbono, nesse
caso temos de aplicar uma grande quantidade de medidas: temos de trabalhar em investigação e
desenvolvimento, de introduzir novas tecnologias no terreno, de estabelecer normas de emissão e de assegurar
a internalização dos custos através de mecanismos de preços. Temos também de desenvolver investimentos
adicionais, etc., etc. Penso que o que mais importa é que utilizemos os modos de transporte mais eficientes
e que façamos um uso óptimo da nossa infra-estrutura existente, do ponto de vista ambiental e económico.
Em muitos casos, isso exigirá uma combinação de modos de transporte, pelo que precisamos de encorajar
o transporte intermodal melhorando a interoperabilidade, não só entre os modos de transporte, mas também
dentro de cada um dos modos de transporte. Basta pensar no transporte ferroviário, onde há ainda muito
trabalho a fazer.

Para além disso, há obviamente muitas outras considerações. O transporte é um domínio muito vasto.
Poderíamos falar detidamente sobre o transporte para os grupos de pessoas que consideramos altamente
prioritários. Estou a referir-me aqui aos direitos dos passageiros e aos aspectos sociais do transporte. É
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particularmente importante que olhemos agora para a questão do financiamento de novos investimentos.
Nós temos realmente de mostrar a necessária criatividade para encontrar recursos adicionais nestes difíceis
tempos orçamentais. Terminarei dizendo que precisamos efectivamente de definir objectivos quantificáveis
para todo o tipo de coisas relacionadas com o transporte, e peço à Comissão que aborde essa questão no
Livro Branco: precisamos de objectivos específicos quantificáveis e de um calendário para sabermos como
implementar tudo isso.

Nathalie Griesbeck, em nome do Grupo ALDE. – (FR) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
também eu quero agradecer calorosamente ao nosso relator, senhor deputado Grosch, o seu óptimo relatório
e, sobretudo, a excelência das relações de trabalho, corteses e eficazes, que mantivemos. O nosso grupo está
plenamente satisfeito com os objectivos do relatório e os princípios que este invoca. Não pretendo voltar
aos longos e aprofundados debates sobre as questões da co-modalidade, da coordenação, da realização do
mercado interno, da descarbonização, para além de todos os outros aspectos e do debate sobre a segurança,
sobre a distinção entre protecção e segurança, sobre a importância das sanções – nomeadamente sanções
transfronteiriças – que, além de serem objectivos fundamentais para esta futura política europeia de
transportes, também coincidem com o que queremos.

Mas, ao mesmo tempo, este relatório não é uma espécie de extenso e eclético inventário – facto que devemos
saudar –, pois o senhor deputado Grosch e os seus colegas aceitaram concentrar-se em objectivos que eram,
simultaneamente, quantificáveis e ambiciosos. De resto, gostaria de declarar que, em vez de um mero relatório,
temos diante de nós uma verdadeira estratégia. Portanto, é importante que esta Assembleia, que este
Parlamento aprove o relatório por uma enorme maioria, tal como na comissão, a fim de que possamos
colocar-nos, não numa posição de força em relação a si, Senhor Comissário, mas em todo o caso numa
posição em que possamos firmemente definir as nossas prioridades em relação a este importante dossiê dos
transportes. Como o senhor deputado Grosch lembrou, ele constitui a base para o próximo Livro Branco,
que também esperamos ver muito em breve.

É, com efeito, uma oportunidade que nos é oferecida para elaborar uma política global integrada e transversal,
a fim de responder aos desafios actuais e futuros, e para consolidar uma verdadeira política de transportes
na Europa, de modo a torná-la uma política comunitária de primeiro plano. Gostaria de lembrar que 10%
da prosperidade da UE depende dos transportes da Europa e mais de 10 milhões de pessoas estão empregadas
directa ou indirectamente neste sector.

Gostaria de expor duas ideias. A primeira ideia é-me muito cara e implica ter em conta o impacto global de
cada modo de transporte sobre o ambiente. Não quero com isto dizer que desejo discriminar um modo de
transporte em relação a outro. Gostaria, no entanto, de poder dispor de informações adicionais sobre o
impacto ambiental e pedir ao Banco Europeu de Investimento que oriente os seus investimentos para empresas
de transporte com os métodos de produção mais ecológicos.

Michael Cramer, em nome do Grupo Verts/ALE. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário Kallas, Senhoras
e Senhores Deputados, se pretendemos pôr fim às alterações climáticas, temos de abordar a mobilidade de
forma diferente. Os transportes são responsáveis por 30% das emissões de CO2 na UE e, contrariamente à
indústria e ao isolamento das habitações, onde conseguimos uma redução de 10% desde 1990, os números
para os transportes aumentaram 35%. Todas as economias feitas noutros domínios, utilizando milhares de
milhões de euros das nossas receitas fiscais, estão a ser consumidas pelo sector dos transportes.

De um modo geral, os transportes são demasiado baratos, e só do ponto de vista ambiental é que são
demasiado caros. Isto é a consequência de decisões políticas, mas, quando olhamos para o futuro dos
transportes, torna-se óbvio que as coisas têm de mudar. A concorrência é desleal neste sector. Existe uma
taxa obrigatória, sem limite máximo, por cada quilómetro de linha ferroviária que um comboio percorre.
As portagens rodoviárias, pelo contrário, não são obrigatórias e, além disso, têm um limite máximo. Os
transportes aéreos recebem subsídios de cerca de 30 mil milhões de euros todos os anos, mas são prejudiciais
ao clima. Por isso, se não temos dinheiro suficiente à nossa disposição, é aqui que o devemos procurar.

Os programas de co-financiamento da União Europeia também promovem modos de transporte prejudiciais
ao ambiente. Um total de 60% é gasto em transportes rodoviários e apenas 20% nos caminhos-de-ferro e
0,9% em ciclovias. Esta situação tem de mudar, e é por isso que nós, no Grupo dos Verdes/Aliança Livre
Europeia, exigimos que pelo menos 40% sejam canalizados para transportes ferroviários compatíveis com
o ambiente, um máximo de 20% para as estradas e pelo menos 15% para as deslocações a pé e de bicicleta.

Congratulamo-nos com o facto de o relator querer atingir uma redução de 20% nas emissões de CO2 dos
transportes aéreos e rodoviários até 2020, se compararmos com os números de 1990, e apoiamos este gesto.

31Debates do Parlamento EuropeuPT05-07-2010



Queremos felicitá-lo pelo seu relatório e também agradecer-lhe. Contudo, nós, os Verdes, também queremos
ver uma redução de 30% nos transportes na sua totalidade. É a única maneira de conseguirmos pôr fim às
alterações climáticas e de darmos aos nossos filhos e netos um futuro viável neste planeta. Devemos trabalhar
todos para alcançarmos este objectivo.

Oldřich Vlasák, em nome do Grupo ECR. – (CS) Uma das questões fundamentais com que nos deparamos no
domínio dos transportes é a de saber como resolver o problema dos transportes urbanos. Embora, hoje em
dia, mais de 70% dos europeus vivam em cidades, o número será de quase 85% antes de 2050. As cidades
também são partes importantes e integrantes das redes de transportes, uma vez que são os pontos de
confluência de diferentes modos de transporte. Geralmente, as viagens começam e acabam em cidades. Por
estas razões, as cidades merecem ser o principal foco das atenções.

A menos que os nossos hábitos e abordagens se alterem, a urbanização crescente e o aumento proporcional
da população urbana irão dar origem a engarrafamentos mais frequentes e a problemas ambientais de maior
dimensão. Temos, por isso, de conseguir uma melhor integração entre os diferentes meios de transporte
urbano, incluindo o transporte público. Temos de conseguir criar regiões urbanas que funcionem, para onde
sejam canalizados fundos europeus e nacionais. É necessário adoptar uma abordagem integrada, focarmo-nos
no todo, não apenas em detalhes como a construção de uma nova ponte, a extensão de uma estrada ou o
apoio à criação de parques de estacionamento.

As novas tecnologias têm de ser a principal força motriz por trás do desenvolvimento dos transportes urbanos.
Estas tecnologias fornecem uma informação mais precisa às populações urbanas, melhorando a produtividade
das empresas de transportes e a qualidade de vida dos habitantes. Elas podem reduzir os engarrafamentos,
diminuindo o consumo de combustível e a quantidade de CO2 produzida. Por exemplo, a introdução de um
sistema inteligente de cobrança de portagens em Estocolmo reduziu drasticamente o fardo dos transportes
e as emissões de CO2. O volume de tráfego rodoviário em Londres diminuiu para o nível da década de 1980,
com a cobrança de uma taxa para se entrar na cidade. Tudo isto exige que se tenha à disposição um número
adequado de transportes públicos acessíveis. É por este caminho que temos de seguir.

Georgios Toussas, em nome do Grupo GUE/NGL. – (EL) Senhor Presidente, o relatório apoia e, além disso,
promove uma política de transportes da União Europeia que visa um só objectivo: aumentar a concorrência
e salvaguardar – leia-se maximizar – os lucros de grupos empresariais monopolistas que negociam no sector
dos transportes rodoviários, aéreos e marítimos e a sua contribuição para os planos estratégicos globais do
capital na União Europeia para aumentar os seus lucros.

As alterações climáticas estão a ser utilizadas pelo capital para encontrar uma saída lucrativa para novas
áreas de negócio Os únicos que vão lucrar com este desenvolvimento são os gigantes empresariais, ao passo
que os trabalhadores vão ver o desemprego bater todos os recordes, os seus direitos laborais e salariais
abalados e vão pagar um preço ainda mais elevado pelos transportes.

A evolução nos Estados-Membros da União Europeia confirma exactamente a nossa leitura: desvalorização
dos transportes públicos para que seja mais fácil liquidá-los a baixo preço a homens de negócios que adquirem
fatias lucrativas com infra-estruturas já feitas, pelas quais os trabalhadores pagaram um preço excessivo. Um
exemplo típico disto é a liquidação dos caminhos-de-ferro helénicos, que se pode comparar à da Olympic
Airways no passado e a planos similares do governo do PASOK para os transportes públicos urbanos.

A liberalização dos transportes, dos transportes de mercadorias, de passageiros e de todos os tipos, teve
consequências desastrosas para os trabalhadores: um número acrescido de acidentes, repercussões penosas
na saúde pública e pacotes de subsídios no valor de milhares de milhões de euros para os grupos empresariais
monopolistas.

A abolição de restrições à cabotagem ao abrigo do Regulamento (CEE) n.º 3577/92 está a ter consequências
penosas para marinheiros, trabalhadores e habitantes das ilhas. Os grupos de transportes marítimos
monopolistas que gerem os ferries de passageiros e de automóveis ao longo da costa, navios de cruzeiro e
todas as categorias de embarcações com serviços regulares, em geral – e este é um ponto muito importante
–, estão a optar por registar as suas embarcações sob pavilhões de conveniência de Estados-Membros da
União Europeia e de países terceiros, porque, dessa forma, conseguem trabalho mais barato e aumentam os
seus lucros.

Ao mesmo tempo, os armadores estão a construir os seus navios em estaleiros da Ásia. A exploração dos
trabalhadores está a causar uma grande tensão, e os seus direitos laborais e o direito ao seguro estão a ser
destruídos. Milhares de trabalhadores estão a ser lançados para o abismo do desemprego. Desta forma, pode
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optar-se por trabalho mais barato, sem direitos adquiridos ao salário. O preço dos bilhetes subiu
astronomicamente, enquanto os riscos para a vida humana e para a segurança dos passageiros aumentaram
devido à pior qualidade dos serviços e à falta de controlo ou de supervisão das medidas de segurança, que
são encaradas como custos pelo capital e seus lucros.

O movimento trabalhista, o movimento das classes populares, opõe-se e está a lutar contra a política
profundamente anti-classes populares da União Europeia, exigindo a criação de um único operador de
transportes públicos que satisfaça as necessidades sociais e populares.

Jaroslav Paška, em nome do Grupo EFD. – (SK) O relatório que estamos a debater sobre um futuro sustentável
para os transportes descreve os principais problemas enfrentados actualmente pelo sector dos transportes
e apresenta ideias políticas e recomendações sobre como estes problemas podem ser resolvidos da melhor
forma.

Todos concordamos que transportes eficientes e bem organizados sustentam a vida social e ajudam a
impulsionar o desempenho económico. Há, por isso, uma necessidade real de melhorar resolutamente a
qualidade e eficiência de todas as formas de transportes, incluindo os transportes rodoviários, ferroviários,
aéreos, marítimos e fluviais, respeitando rigorosamente os princípios essenciais da protecção ambiental.

A procura cada vez maior e a sobrecarga dos transportes rodoviários nas zonas urbanas são a causa de
emissões de CO2 que podem chegar aos 40% e de outras emissões nocivas dos veículos automóveis que
podem chegar aos70%. A promoção efectiva de tecnologias com baixas emissões de CO2 nos transportes é,
por isso, um passo natural em direcção ao objectivo da protecção ambiental.

Contudo, o desenvolvimento de veículos movidos a electricidade exige um esforço acelerado nas medidas
normativas e regulamentares básicas da União Europeia, que abririam definitivamente o caminho à utilização
maciça da energia eléctrica nos transportes. Em minha opinião, Senhor Comissário, todos nós vemos enormes
falhas no trabalho da União Europeia, que, neste domínio, não está a acompanhar as necessidades dos dias
que correm, ao passo que as companhias japonesas estão a desenvolver veículos eléctricos e a trabalhar
intensamente na normalização e unificação dos regulamentos para este domínio.

Laurence J.A.J. Stassen (NI). – (NL) Senhor Presidente, o presente relatório sobre um futuro sustentável
para os transportes aborda a importância do sector dos transportes para a economia europeia e para a
realização do mercado interno. À primeira vista, isso pode parecer promissor, não fosse o facto de o relatório
degenerar, infelizmente, numa lista de números relacionados com as causas preferidas dos esquerdistas:
protecção ambiental, redução do CO2, melhoria das condições sociais e laborais, estão lá todas. Como é
óbvio, tudo isso tem de ser orquestrado a partir da Europa. Os consumidores e as empresas ficarão em breve
sobrecarregados com os elevados custos de terem de se submeter às últimas exigências europeias, e estes
planos de transportes acabarão por ser financiados com subsídios europeus.

Estas ambições vão acabar com as economias europeias. Ainda antes da actual recessão, a Europa era incapaz
de acompanhar os números do crescimento dos Estados Unidos, para não falar dos números das economias
emergentes, como a Índia e a China. Agora, depois do fracasso da cimeira do clima em Copenhaga, a Europa
está a fazer, unilateralmente, uma tentativa desesperada para fazer recuar o uso de combustíveis fósseis.
Outra coisa que se pode ler neste relatório é que o crescimento ainda maior dos transportes aéreos irá depender
de estes serem neutros em termos de CO2. Como é que pensam exactamente conseguir isso na prática? Vão
introduzir aviões eléctricos dentro em breve?

Por mais que este relatório se esforce por conseguir um bem-estar financeiro e social na Europa, parece estar
a estabelecer um rumo que deixará a União Europeia numa posição ainda mais fraca, o que terá como
consequência menos empregos e um nível de bem-estar mais baixo. Actualmente, não existe qualquer
possibilidade de a Europa atingir o objectivo que se propôs. Senhor Presidente, concentremo-nos no fundo
da questão que é um futuro economicamente lucrativo para os transportes. Se os Estados-Membros quiserem
acrescentar uma política a isso, é um assunto que só a eles diz respeito, mas, por favor, poupem-nos a uma
economia europeia planificada.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Senhor Presidente, em primeiro lugar, queria agradecer ao senhor deputado
Grosch o seu relatório pormenorizado e o trabalho árduo que nele investiu.

Sem um sistema de transportes que funcione, a Europa, sem fronteiras que nos separem, não será possível.
Além disso, a economia europeia não pode ser bem sucedida, nem sequer é concebível, sem sistemas de
transportes eficientes e duradouros por terra, por água e pelo ar. Precisamos de um sentido de comunidade
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mais forte e menos egoísmo nacional, particularmente no que diz respeito aos transportes ferroviários
compatíveis com o ambiente.

Para se garantir que os transportes tenham um futuro sustentável, todos os modos de transportes têm de ser
preparados para aceitarem os desafios ambientais e económicos que a sociedade, como um todo, enfrenta.
O relatório fornece, a este respeito, indicações valiosas que mostram a direcção que devemos tomar.

Há apenas um ponto com que não concordo no relatório. Não posso apoiar a criação de um fundo para os
transportes utilizando dinheiro da política de coesão. E porquê? É verdade que os transportes promovem a
coesão na Europa. Contudo, um fundo separado, financiado com dinheiro da política de coesão, não
conseguiria satisfazer as aspirações que suscitaria. Também exerceria uma pressão discriminatória sobre o
Fundo de Coesão e desresponsabilizaria muito os Estados-Membros, a quem se exige especificamente que
assegurem um futuro sustentável para os transportes.

Acabámos de criar uma comissão especial no Parlamento que irá discutir como serão os Fundos Estruturais
e de Coesão da União Europeia no futuro, e não devemos fazer juízos prematuros sobre o trabalho desta
comissão. Por isso, peço-vos que votem a favor da alteração proposta a este relatório. Além disso, acredito
que, no contexto da sustentabilidade e do futuro dos sistemas de transportes, também devíamos dar uma
oportunidade à tecnologia de levitação magnética.

Magdalena Álvarez (S&D). – (ES) Senhor Presidente, Senhor Comissário, antes de me debruçar sobre o
conteúdo do relatório, permitam-me endereçar os meus agradecimentos ao senhor deputado Grosch pela
inclusão e aceitação da maior parte das alterações propostas pelo Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas
e Democratas no Parlamento Europeu.

Na minha opinião, esta abordagem contribuiu para definir e orientar adequadamente as linhas mestras da
futura política europeia de transportes.

Gostaria de chamar a atenção para quatro grandes grupos de alterações, entre as que foram aceites e incluídas.
O primeiro refere-se aos objectivos. A inclusão da segurança e da coesão territorial como objectivos prioritários
vai, sem dúvida, melhorar a concepção da futura política de transportes e contribuirá para tornar a sua
aplicação prática consentânea com as expectativas, necessidades e possibilidades do público.

Para além da segurança, a coesão territorial foi incorporada, como já disse, como um objectivo prioritário.
Neste sentido, propõe-se fazer um esforço especial para melhorar as condições transfronteiriças, reduzir os
nós de estrangulamento e resolver os problemas de interoperabilidade, bem como melhorar as ligações às
regiões ultraperiféricas, tudo isto partindo da situação real em cada país e em cada modo de transporte.

O segundo grupo de alterações de particular importância é o que promove dois modos de transporte: o
transporte ferroviário e o transporte marítimo e fluvial.

Há ainda um terceiro grupo de alterações ao qual gostaria de dar especial ênfase, que se refere ao financiamento.
É fundamental e extremamente importante uma adequada cobertura financeira e, para tal, apoiamos a criação
de um fundo dos transportes, uma autorização orçamental nas perspectivas financeiras e uma aplicação
específica da golden rule.

Finalmente, gostaria de fazer referência a duas alterações que considero importantes, relativas à necessidade
de reforçar o aspecto social dos transportes. Refiro-me às condições de trabalho dos trabalhadores e aos
direitos dos passageiros.

Concluo agradecendo uma vez mais ao relator e aos restantes grupos a sua colaboração e o seu elevado nível
de compromisso com os transportes europeus.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, os objectivos a atingir em
2020 com vista a um futuro sustentável para os transportes urbanos e para o transporte de mercadorias são
ambiciosos: reduzir, entre 2010 e 2020, o número de mortos e feridos graves provocados por acidentes
rodoviários em 40%; relativamente aos transportes rodoviários, duplicar, até 2020, o número de passageiros
de autocarros e comboios; reduzir as emissões de CO2 provocadas pelos transportes rodoviários,
conseguindo-o por meio de inovações adequadas e evitando trajectos em vazio; promover o transporte
ferroviário; reduzir o consumo de electricidade por veículos ferroviários; reduzir a poluição ambiental no
que diz respeito ao transporte aéreo, proporcionar incentivos financeiros, mais uma vez até 2020, para a
criação de conexões multimodais (plataformas) para a navegação interior na União Europeia, e aumentar o
número destas.

05-07-2010Debates do Parlamento EuropeuPT34



É claro, no entanto, que o primeiro passo continua a ser uma maior integração dos modos de transporte, e
a União Europeia deve tomar medidas decisivas quando surgem problemas relacionados com a realização
dos principais corredores ferroviários ou linhas de comunicação.

Carlo Fidanza (PPE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, associo-me ao coro de
elogios ao relator, senhor deputado Grosch, que desenvolveu sem dúvida um bom trabalho. Concordo com
a maioria das considerações já manifestadas em relação à co-modalidade, enquanto aspecto muito importante,
e também sobre a questão da interoperabilidade.

Há três aspectos que eu gostaria de salientar em breves palavras. O primeiro diz respeito à questão da
segurança: é preciso continuar a investir fortemente na segurança, algo que imperativamente deve ser realizado
através do desenvolvimento de sistemas de transporte inteligentes (STI), tal como já referimos no debate
anterior, havendo que o pôr em prática mediante a continuidade do desenvolvimento da tecnologia ERTMS
no sector do transporte ferroviário. Continuando dentro do sector do transporte ferroviário, há que realizar
o trabalho com a coragem de atribuir à Agência Ferroviária Europeia maiores poderes em matéria de segurança,
de modo a evitar a repetição de desastres como aqueles por que infelizmente passámos há alguns meses.

Em relação ao financiamento, sou a favor da criação de um Fundo de Transportes. Creio que, nas Perspectivas
Financeiras de 2013, vamos ter de lutar para ver estas políticas adequadamente financiados e assegurar que
as redes RTE possam continuar a ser desenvolvidas. Neste contexto, creio ser fundamental que estas redes
sejam desenvolvidas, tendo o Mediterrâneo no seu centro, dado que o Mediterrâneo é um ponto de conexão
com os novos mercados do Leste.

Finalmente, a última questão que gostaria de abordar tem a ver com a mobilidade urbana. Congratulo-me
vivamente com a exortação neste sentido, contida no relatório, e creio que sobre esta questão, devemos
incentivar o uso e a coordenação de boas práticas. Temos de diligenciar no sentido de uma melhor gestão
dos transportes de mercadorias nas cidades, de modo a alcançarmos um sistema de transportes urbanos
mais sustentável. Nesta perspectiva, creio que o presente relatório constitui uma boa premissa para dar
continuidade a um excelente trabalho.

Knut Fleckenstein (S&D). – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, congratulo-me pelo
facto de podermos aprovar este relatório com uma grande maioria amanhã. Há duas coisas que considero
muito importantes. A primeira é garantir que os objectivos que estabelecemos para 2020 possam ser avaliados.
Precisamos de critérios verificáveis que nos permitam fazer o ponto da situação ao fim de dez anos, ou,
melhor ainda, a meio do período, para podermos saber se concretizámos uma parte daquilo que nos
propusemos fazer, ou se as coisas não resultaram, e precisamos de melhorar. Isto aplica-se particularmente
às emissões de CO2 no sector dos transportes. Se todos os outros sectores estão a fazer grandes progressos,
como o senhor deputado Cramer referiu, então podemos pedir, com razão, à indústria dos transportes que
faça o mesmo. A política europeia dos transportes tem uma importância especial quando se trata de reduzir
as emissões de CO2

O segundo ponto diz respeito à implementação de uma co-modalidade eficiente. Para mim, essa é a chave
para uma estratégia racional de transportes da UE. Digo isto, porque uma co-modalidade eficiente pode ter
uma quantidade de significados diferentes. Se não fundamentarmos este conceito teórico em critérios certos,
que possam ser postos em prática, não atingiremos o nosso objectivo. Por isso, peço, mais uma vez, à
Comissão que garanta que o conceito seja implementado correctamente até ao último pormenor, o que
significa desenvolver nós intermodais eficientes e fazer desaparecer os estrangulamentos nos transportes de
mercadorias nos trajectos de ida e volta de importantes portas de entrada comerciais europeias. Isto aplica-se
especialmente às ligações entre os principais portos e aeroportos e o interior.

O meu terceiro ponto é que a proposta Rede Transeuropeia (RTE) básica se deve fundamentar nos mesmos
critérios, para que haja uma transferência modal quase automática para um sistema de transportes europeu
eficiente e compatível com o ambiente. São estes os factores que tornam um plano funcional. Não só eficácia
em relação aos custos, mas também compatibilidade social, protecção ambiental e sustentabilidade. Senhor
Deputado Grosch e Senhora Deputada Alvarez, muito obrigado pelo trabalho árduo que realizaram.

Presidente. – Segue-se na ordem do dia o procedimento "catch-the-eye". Tenho doze pedidos de intervenção.
Na verdade, só devíamos ter cinco por debate, mas, devido ao interesse neste tema, tentaremos ouvir toda a
gente. Um minuto a cada um, por favor.
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Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Senhor Presidente, em minha opinião, este excelente relatório
estabelece as linhas mestras que devem inspirar o novo Livro Branco sobre os transportes, que irá configurar
a política europeia de transportes para os próximos 10 anos.

O presente relatório inclui várias questões que vale a pena delinear: a necessidade de um fundo financeiro
como instrumento essencial; o desafio da crescente procura do transporte de mercadorias; a procura de
soluções de co-modalidade que tragam segurança para os utilizadores e as mercadorias; a necessidade
imperiosa de zonas de descanso suficientes e seguras no transporte rodoviário; o diagnóstico – em minha
opinião, correcto – de que os vários modos de transporte devem complementar-se mutuamente, procurado
critérios de eficiência, e não estar meramente em concorrência uns com os outros; e a afirmação do relator
– corajosa, a meu ver, e justa – de que nem sempre o transporte ferroviário ou marítimo é mais respeitador
do ambiente do que o transporte rodoviário.

Em suma, o conceito de "co-modalidade eficiente" é o conceito para o futuro e, em minha opinião, deve sem
dúvida ter o nosso total apoio.

Jan Kozłowski (PPE). – (PL) Senhor Presidente, Senhor Comissário Kallas, gostaria de felicitar o relator,
que fez um excelente trabalho que é de grande importância para a forma definitiva do Livro Branco. Apoio
a opinião de que melhorar a eficiência do sistema de transportes é uma questão crucial para a União Europeia,
mas, para tornar este objectivo uma realidade, são essenciais instrumentos para a integração estratégica da
UE. A política de coesão, como instrumento chave para a concretização da estratégia Europa 2020, deve ter
um papel principal em relação às políticas sectoriais, levando à inclusão total de todos os Estados-Membros
numa rede europeia e apoiando também a introdução gradual de soluções inteligentes.

A União Europeia deve ter à sua disposição instrumentos que ajudem a aumentar a eficiência das redes de
transportes, inclusivamente no que diz respeito a projectos transfronteiriços. Contudo, o fundo dos transportes
não deve ser criado à custa de recursos destinados à política de coesão. Devemos empenhar-nos para
conseguirmos reforçar simultaneamente, a política de transportes e a política de coesão e não enfraquecer
os instrumentos actuais.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) O relatório sobre um futuro sustentável para os transportes contém
recomendações do Parlamento tanto para o futuro Livro Branco de transportes sustentáveis na União
Europeia, como para a futura RTE-T.

Uma vez que a União Europeia é densamente povoada, é vital que desenvolvamos ainda mais os transportes
ferroviários e marítimos. A estratégia europeia para o desenvolvimento de transportes por vias navegáveis
interiores e o desenvolvimento de corredores de transporte ferroviário de mercadorias e de linhas férreas de
alta velocidade para ligarem todas as capitais e grandes cidades da Europa devem tornar-se prioridades para
a União Europeia. Espero que a futura rede RTE-TEN-T utilize melhor o acesso ao Mar Negro e o corredor
do Reno-Meno-Danúbio.

Os mercados no sector dos transportes só devem abrir-se para benefício dos consumidores, e devem ser
acompanhados por planos a longo prazo para investimento em infra-estruturas e consolidação da
interoperabilidade técnica.

O financiamento para o desenvolvimento do sistema de transportes da Europa deve levar em conta a segurança
dos transportes, assim como a coesão social, económica e territorial.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Senhor Presidente, gostaria de apresentar os meus sinceros agradecimentos
ao relator e também a todos os relatores-sombra. Acredito que fomos bem sucedidos a resolver o que quase
parecia ser uma contradição, porque estamos todos a pedir o desenvolvimento dos nossos sistemas de
transportes e também um futuro sustentável.

Este relatório estabelece os requisitos para um futuro genuinamente sustentável. Só espero que possamos
trabalhar juntos para implementar estes requisitos de forma a que possam ser experimentados no terreno.

Queria apenas dar-vos um exemplo do que estamos a tentar actualmente na Áustria. Criámos recentemente
a plataforma Niederösterreich mobil na Baixa Áustria. Visa reunir todos os grupos de interesse e todos os
organismos interessados para desenvolver sistemas sustentáveis de mobilidade local para o futuro. Creio
que precisamos de exemplos como este em pequena escala, mas também precisamos de modelos grandes a
um nível europeu.
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Temos de alargar as nossas redes de transportes, especialmente, as redes ferroviárias e aquáticas. Queria
realçar, com respeito à estratégia para o Danúbio, que precisamos de desenvolver o Danúbio, sim, mas
sobretudo tomando em consideração o facto de que se trata de um ecossistema particularmente sensível.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Senhor Presidente, esta foi realmente uma tarde dedicada aos transportes,
e este é o relatório que resume basicamente tudo.

Muita gente diz que a maior conquista conseguida em nome dos cidadãos da Europa é o mercado interno.
Como disse o Senhor Comissário Kallas, as vias de transportes são as artérias do mercado interno. Por isso,
é importante garantir que estas vias de transportes sejam seguras, que se desenvolvam de uma forma
compatível com o ambiente, e que dêmos uma vista de olhos ao que pode ser melhorado no futuro, usando
sistemas de transporte inteligentes, por exemplo.

Temos de pensar na forma de podermos estruturar os domínios mais compatíveis com o ambiente, como
os transportes ferroviários e marítimos, de uma forma mais eficiente, de podermos afastar mais transportes
das estradas para estes domínios, e de podermos reduzir o impacto ambiental das emissões dos transportes
marítimos. Ao mesmo tempo, também temos de pensar em como satisfazer as necessidades específicas dos
transportes urbanos, que são muito diferentes das dos transportes internacionais. O futuro dos transportes
urbanos pode estar nos gestores que viajam em e-bikes que também lhes proporcionam exercício. É claro
que precisamos de opções muito diferentes para distâncias mais longas, que também desempenhem uma
função transfronteiriça. Este é um bom relatório e muito progressista.

João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, os transportes constituem um elemento fundamental para
o desenvolvimento económico, imprescindível à coesão territorial e ao progresso social e à elevação do nível
de bem-estar das populações. Pela sua relevância estratégica e pelo seu inequívoco interesse público o sector
constitui, e assim deve continuar a ser, uma das áreas em que os Estados exercem a sua função social através
de serviços públicos. Assim o exige um sistema de transportes moderno e eficiente, capaz de responder aos
grandes desafios que se colocam ao sector, como sejam, entre outros, o incremento da segurança e a redução
do seu impacto ambiental.

Há que corrigir e inverter persistentes políticas de desinvestimento e de desmantelamento do sector público
de transportes visando a sua privatização. Há que respeitar e valorizar os direitos dos trabalhadores do sector.
Há que investir em investigação e desenvolvimento e em infra-estruturas públicas essenciais que garantam
a resposta cabal do sector às necessidades sociais.

Por tudo isto, em vários Estados-Membros como em Portugal, trabalhadores e populações têm vindo a
desenvolver uma luta firme e determinada em defesa do serviço público de transportes e contra a sua
privatização, que queremos daqui saudar e a que nos queremos associar.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Senhor Presidente, com base nesta discussão alargada, gostaria de avançar
com uma sugestão que reduziria alguns dos nossos problemas em matéria de transportes.

Milhões de cidadãos da UE estão neste momento a caminho dos seus destinos de férias nas estradas da Europa.
Com o objectivo de tornar os transportes mais sustentáveis, não seria sensato escalonar os períodos de férias
dos Estados-Membros a nível europeu e coordená-los entre si?

As férias nacionais têm frequentemente um forte impacto nas viagens de férias dentro da Europa. A rede de
transportes europeia é submetida a uma enorme pressão, as pessoas passam horas em engarrafamentos de
trânsito nas suas viagens até ao destino de férias e as consequências negativas destes picos sazonais para o
ambiente e para os cidadãos e consumidores são óbvias. Os períodos de férias escalonados, que teriam, como
é evidente, de ter em conta as exigências dos sistemas de ensino dos vários Estados-Membros, poderiam
ajudar a resolver alguns destes problemas. Esta solução também traria benefícios económicos, uma vez que
o alargamento do período de férias se reflectiria numa descida dos preços e na criação de mais postos de
trabalho.

Espero que a Comissão adopte esta sugestão.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Senhor Presidente, que boa ideia se conseguíssemos escalonar as férias
neste Parlamento, mas não me parece que isso se possa concretizar.

Ouvi colegas mencionaram as bicicletas. Posso dizer-vos que comprei uma bicicleta nova na semana passada.
É um transporte extremamente sustentável, mas nada prático para o trabalho que faço. Nós precisamos de
soluções de transporte muito práticas e sustentáveis. Diria ainda que se falou muito – e ainda bem – de
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transportes urbanos e da necessidade de ter sistemas interligados, mas não esqueçamos as várias pessoas que
vivem em comunidades rurais isoladas, em que os sistemas de transportes rurais em pequena escala significam
que elas podem fazer parte de uma sociedade mais alargada. Há pois uma dimensão social e económica no
sector dos transportes que se impõe ter em conta. Com certeza que precisamos de dar resposta às questões
ambientais, e creio que o faremos através da tecnologia e do combate às alterações climáticas. Relativamente
à questão do Fundo de Transportes, lamento qualquer tentativa de roubar ao Peter para pagar ao Paul. A
nossa grande batalha é garantir um orçamento adequado para o conjunto da União Europeia relativo ao
período pós 2013. Vai ser duro.

PRESIDÊNCIA: LIBOR ROUČEK
Vice-presidente

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) O futuro dos transportes inclui seguramente desenvolvimento e apoio aos
transportes públicos também. O objectivo de duplicar o número de utilizadores até 2020 representa um
passo na direcção certa. Contudo, põe-se a questão de saber de que maneira este sector será afectado pela
crise económica e pela política de corte orçamental a longo prazo.

Os novos Estados-Membros, em especial, deparam-se agora com uma enorme pressão social decorrente do
uso individual de automóveis, com todas as suas consequências negativas, incluindo emissões de CO2 mais
elevadas e acidentes de viação. As autoridades regionais e locais em particular enfrentam uma enorme pressão
para reduzir os transportes públicos, pelo que deverá ser uma prioridade europeia mantê-los antes que os
danos causados sejam irreversíveis. Agora, mais do que nunca, um dos importantes objectivos de todas as
políticas europeias de transportes deverá ser o de encontrar uma forma de apoiar as operações de transporte
público com eficiência e eficácia.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Senhor Presidente, o sector dos transportes constitui um elemento
fundamental do desenvolvimento da União e das suas regiões. Desempenha um papel chave na economia
e emprego. Permite a livre circulação dos cidadãos da UE e o fluxo de mercadorias em toda a Europa. Tem
igualmente uma influência directa sobre o desenvolvimento e a coesão social das regiões, bem como sobre
a qualidade de vida dos cidadãos, a saúde e a segurança.

É extremamente importante reduzir as emissões de CO2 no transporte rodoviário recorrendo a inovações
apropriadas. Parte do transporte de passageiros e de mercadorias deveria transitar das vias rodoviárias para
o sector ferroviário a fim de reduzir a carga excessiva de tráfego nas estradas existentes. Cumpre-nos
desenvolver formas modernas de transportes públicos nas áreas urbanas. É importante que os diferentes
meios de transporte não compitam entre si de forma artificial e que, ao invés, se apoiem mutuamente e se
complementam, criando um sistema de transportes sustentável. A política de transportes deverá ser mais
eficaz e eficiente.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Tivemos hoje, neste hemiciclo, a oportunidade de realizar um
debate extremamente interessante sobre o futuro dos transportes. Este debate tem lugar ao mesmo tempo
que um outro – também realizado no Parlamento – sobre o orçamento para o período 2014-2020. Gostaria
de perguntar o seguinte: no orçamento para os próximos seis anos, não deveríamos disponibilizar mais
recursos para o sector dos transportes e, em especial, não deveriam os próximos anos ser um período que
dedicasse uma atenção particular ao sector ferroviário? A verdade é que todos nós aqui entendemos que este
é um meio de transporte que aliviaria as vias rodoviárias. Trata-se de um meio de transporte extremamente
amigo do ambiente, porém, neste momento, não basta falar do assunto. Deveriam ser afectados recursos
significativamente superiores a estes objectivos no próximo período de seis anos.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Senhor  Presidente, também eu gostaria de congratular o senhor deputado
Grosch, especialmente por ter sido sensível à questão das passagens transfronteiriças das redes transeuropeias.
Gostaria também de agradecer à minha colega, a senhora deputada Álvarez, por ter conseguido elaborar um
relatório tão adequado e equilibrado.

Permitam-me apenas que faça duas pequenas observações que não figuram no relatório, mas que poderiam
estar amanhã no Livro Branco da Comissão. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é decepcionante
mantermos uma redução de 40% no número de mortes. Sei que se está a contar com os feridos graves, mas
na minha opinião haverá, naturalmente, que dar uma boa explicação sobre as razões que nos levam a ser
menos ambiciosos e a não fixar uma meta de 50%, ou mesmo mais elevada, uma vez que o nosso objectivo
é reduzir o número de mortes na estradas em 100%.
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No que respeita ao financiamento das redes, gostaria simplesmente de acrescentar que para além das propostas
incluídas no relatório do senhor deputado Grosch, que considero extremamente interessantes, deveremos
ser tão ambiciosos quanto possível neste momento em que se abre o debate sobre as próximas perspectivas
financeiras. Por que não considerar, e dirijo-me concretamente ao Senhor Comissário Kallas, a possibilidade
de garantir um objectivo de 10% no próximo orçamento plurianual 2014-2020 para as redes transeuropeias?
Por que não sonhar em vez de renunciar logo à partida?

Vamos mais além, pois se calhar até conseguiremos o que não conseguimos nas perspectivas financeiras
anteriores.

Hella Ranner (PPE). – (DE) Senhor Presidente, o presente relatório de iniciativa permite ao Parlamento
Europeu fixar objectivos claros para o desenvolvimento do sector dos transportes, o que é importante na
medida em que este sector nos permitirá alcançar e manter não só o bom funcionamento da economia como
uma Europa competitiva.

Todos nós, incluindo o Senhor Comissário Kallas, sabemos que o aspecto central desses planos ambiciosos
e de capital intensivo se prende, naturalmente, com o financiamento, pelo que esperamos sinceramente que
se introduzam novos modelos de financiamento, que serão seguramente necessários. Um fundo de transportes
terá e poderá ter um papel particularmente importante a este respeito, não tirando dinheiro de outras áreas,
mas coordenando de maneira mais eficaz os enormes fluxos de financiamento.

Siim Kallas, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, este foi um debate interessante. É óbvio
que nos deparamos com uma tarefa extremamente difícil, a saber, estabelecer correctamente as prioridades
para o sector dos transportes para a próxima década e, simultaneamente, garantir a devida atenção a vários
aspectos, por vezes de natureza muito controversa.

No debate de hoje já se assinalaram todas as questões controversas, e a verdade é que são bem conhecidas
no que respeita ao sector ferroviário. No último período de sessões, os senhores deputados realizaram um
debate interessante e controverso sobre os corredores de transporte ferroviário competitivos, o que poderá
ser uma evolução importante.

Trabalhemos pois em conjunto a fim de promover as reformas necessárias no sector ferroviário. A
competitividade ferroviária versus transporte rodoviário e também versus competitividade global da Europa
depende grandemente da arquitectura interna das nossas vias ferroviárias: acabemos com os privilégios,
acabemos com a interferência política e todas estas coisas. Esta é a minha forte convicção após o meu curto
período neste trabalho.

Será a coesão em matéria de transportes também coesão, ou não? Os veículos eléctricos: qual é a contribuição
dos veículos eléctricos para o congestionamento de tráfego, que é a característica mais detestável do sector
dos transportes? Os financiamentos são sempre controversos, especialmente hoje em dia. Depois existem
os interesses regionais, já assinalados aqui; os interesses da zona mediterrânica.

Cabe-nos pois trabalhar em conjunto e tentar encontrar o equilíbrio certo. Creio que todos estamos em
posição de concordar com os objectivos gerais. Resolver os futuros desafios do sistema de transportes implica
satisfazer as necessidades de mobilidade dos cidadãos e empresas de modo a utilizarem menos energia e
mais limpa e a explorarem com maior eficácia as infra-estruturas e o potencial de cada modo. Neste quadro,
estou confiante no bom resultado da cooperação entre todas as Instituições europeias, o que nos poderá
proporcionar um sistema de transporte de qualidade no futuro.

Mathieu Grosch, relator. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário Kallas, Senhoras e Senhores Deputados,
muito obrigado pelas vossas contribuições. Propusemo-nos a alguns objectivos neste relatório, objectivos
que precisarão de muito empenho para serem alcançados, incluindo financiamento.

Por conseguinte, gostaria de deixar claro neste momento que não é nossa intenção tirar ao Pedro para pagar
ao Paulo. Porém, seria uma pena se o Pedro fosse muito rico e o Paulo precisasse realmente do dinheiro para
investir onde é necessário. É difícil imaginar duas áreas que sejam mais compatíveis do que a mobilidade e
a coesão territorial. Não devemos vê-las como concorrentes, como algumas pessoas fazem, que é o caso,
inclusive, de uma alteração apresentada pelo meu grupo. Ao invés, devemos encará-las como elementos que
funcionam em conjunto. Esse é também o conceito fundamental de coesão, da forma como a vemos.

Por conseguinte, gostaria de deixar aqui um apelo muito específico no sentido de não se apoiar esta alteração,
pois, no futuro, o fundo terá um papel chave no nosso relatório, assim como na política de transportes.
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Precisamos de dinheiro não apenas para melhorar as infra-estruturas, mas também a investigação, o que
resultará numa maior segurança e melhor tecnologia.

Uma vez que sabemos que no sector ferroviário, por exemplo, existem seis ou sete sistemas completamente
diferentes em funcionamento, enquanto nas estradas é possível viajar por toda a Europa de Norte a Sul e de
Leste a Oeste sem problemas tecnológicos, creio ser absolutamente aceitável investir estas verbas em
investigação, interoperabilidade e tecnologia, precisamente para permitir uma maior integração das regiões.

No que diz respeito às agências, e gostaria de aflorar esta questão mais uma vez, inclinamo-nos fortemente
para a necessidade de não criar uma nova estrutura, mas sim dar à Europa um papel central. Na política de
transportes e noutras áreas, começa a ficar claro que a Europa é, em muitos casos, a solução e não o problema,
como muitas pessoas que analisam a situação numa perspectiva superficial de autonomia nacional gostariam
de afirmar. É isso que queremos conseguir com as agências e com o relatório. Gostaria de agradecer a todos
vós as vossas contribuições tão positivas.

Presidente. – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, terça, 6 de Julho de 2010.

Declarações escritas (Artigo 149.º)

Spyros Danellis (S&D), por escrito. – (EL) A preparação do próximo Livro Branco sobre Transportes é um
ponto de viragem, que nos oferece a oportunidade de repensar as orientações da política de transportes e,
daí, a "infra-estrutura física" do mercado comum da UE. O relatório Grosch, já nesta sua versão, oferece uma
visão global do futuro dos transportes, uma visão que parte da premissa de que a eficiência do sistema de
transportes não é determinada simplesmente pela dimensão das nossas redes de estradas ou pelo volume de
mercadoria transportada pelos nossos navios ou comboios; é também determinada – e esse é um princípio
básico e não negociável – pelo impacto destas actividades no ambiente, na sociedade, no trabalho e na
segurança pública. Razão por que considero que é especialmente importante dar novo impulso à segurança
rodoviária – não esquecendo que 70% do transporte na UE faz-se por via rodoviária – e considero igualmente
que a proposta de criar uma Agência Europeia dos Transportes Rodoviários constitui uma medida substancial
nesse sentido. Precisamos de novos instrumentos para promover a adopção de novas tecnologias e difundir
melhores medidas regulamentares e instrumentos de investigação ligados ao transporte rodoviário.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), por escrito. – (PL) Senhor Presidente, o relatório Grosch, que
debatemos hoje, assume um papel inquestionavelmente relevante na configuração do futuro dos transportes
europeus para os próximos dez anos. O número excepcional de discrepâncias e o problema em encontrar
um compromisso mútuo são o resultado da natureza variada dos transportes nos Estados europeus e da
complicada situação social e política na União Europeia.

Gostaria de chamar a atenção para várias questões constantes do documento, incluindo o facto de indicarmos
a necessidade de diversificação nos transportes aquando da criação do espaço europeu dos transportes. Na
minha opinião, o conceito largamente conhecido de descarbonização é uma grande ameaça. Gostaria de
salientar que para alcançar a descarbonização, impõe-se levar a cabo investimentos consideráveis em novas
tecnologias. Para além disso, importa não negligenciar fontes de energia que são razoavelmente amigas do
ambiente, como por exemplo, os biocombustíveis. Venho da Silesia, de uma conurbação que, como muitas
áreas semelhantes na Europa, precisa de mais do que o apoio regional apenas. Isto explica a minha tónica
no espaço urbano. A fim de dar peso ao relatório, sugeri a inclusão de referências a documentos adicionais,
como o Plano de Acção para a Logística do Transporte de Mercadorias e o Segundo relatório de
acompanhamento da evolução do mercado ferroviário e, ao fazê-lo, reforçávamos o significado do sector
ferroviário como elemento estrategicamente importante para garantir o correcto funcionamento do sector
dos transportes no seu conjunto.

Debora Serracchiani (S&D), por escrito. – (IT) O relatório sobre o futuro dos transportes visa apoiar e
desenvolver um sistema de transportes eficiente e sustentável na Europa. Para que isto tome forma, o mercado
interno dos transportes terá de ser completado e todos os obstáculos que decorrem da ausência de
transposição, ou da transposição tardia, da legislação da UE nos Estados-Membros terão de ser removidos.

É necessário também que haja um fundo de transportes destinado a garantir o financiamento de projectos
para a rede transeuropeia e sistemas de apoio às redes. Os projectos RTE-T são uma prioridade da política
de transportes, contudo o problema da ausência de infra-estruturas tem de ser eliminado, assim como os
obstáculos geográficos e históricos das vias transfronteiriças. Por último, a questão da segurança rodoviária
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– entre outras coisas – representa um dos pontos fortes sobre o qual a política de transportes deverá assentar
no futuro.

19. Relatório anual da Comissão das Petições de 2009 (debate)

Presidente. – Segue-se na ordem do dia o relatório (A7-0186/2010) do deputado Carlos José Iturgaiz Angulo,
em nome da Comissão das Petições, sobre as deliberações da Comissão das Petições no ano de 2009
(2009/2139(INI)).

Carlos José Iturgaiz Angulo, relator. – (ES) Senhor Presidente, é um prazer para mim vir aqui, como o
fazemos todos os anos, apresentar o relatório anual sobre as actividades da Comissão das Petições durante
o ano de 2009.

Como sabem, a actividade da Comissão das Petições foi marcada pela passagem da sexta para a sétima
legislatura, o que significou alterações significativas à composição da comissão, uma vez que dois terços dos
seus membros fazem parte da mesma pela primeira vez.

O relatório visa facultar uma visão clara da actividade da Comissão das Petições durante o ano e, em última
análise, uma explicação mais precisa do que significa apresentar uma petição ao Parlamento Europeu, assim
como do possível resultado do processo, das suas conquistas e das suas limitações. O presente relatório
analisa também os progressos realizados na aplicação de anteriores recomendações cujo objectivo era
melhorar o trabalho da comissão, e salienta os principais desafios para o futuro à luz da entrada em vigor
do Tratado de Lisboa.

O Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 1 de Dezembro de 2009, para além de confirmar o direito de
petição ao Parlamento Europeu como um dos pilares da cidadania europeia, estabeleceu também as bases
necessárias para aumentar a participação dos cidadãos no processo decisório da União Europeia, oferecendo
aos europeus a oportunidade de sugerir melhorias ou aditamentos à legislação da União. Nesse sentido, a
Comissão das Petições congratula-se pelo facto de poder cooperar, segundo o artigo 50.º do Regimento do
Parlamento, com a Comissão dos Assuntos Constitucionais na redacção do relatório sobre a Iniciativa de
Cidadania Europeia, que deverá estar concluído em finais deste ano. Além do mais, e dentro do mesmo
contexto do Tratado de Lisboa, a Comissão das Petições do Parlamento Europeu deverá estabelecer relações
de trabalho mais estreitas com as comissões homólogas dos Parlamentos regionais e nacionais dos
Estados-Membros a fim de promover a compreensão mútua das petições relativas a temas europeus e de
garantir uma resposta célere aos cidadãos ao nível mais adequado.

Gostaria também de chamar a vossa atenção para o carácter juridicamente vinculativo que a Carta dos Direitos
Fundamentais adquiriu com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, assim como sublinhar a importância
da Carta para tornar os direitos fundamentais mais claros e mais visíveis a todos os europeus. Confio que se
tomarão todas as medidas processuais necessárias para garantir que os aspectos institucionais da adesão da
UE à Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais serão
considerados. Este objectivo é de suma importância se tivermos em conta o problema das violações dos
direitos de propriedade que a Comissão das Petições enfrenta diariamente em certos Estados-Membros,
sabendo que nem a Comissão nem o Parlamento estão em posição de instaurar uma acção judicial.

Gostaria também de destacar as excelentes relações que o Parlamento tem com o Provedor de Justiça Europeu.
Apreciamos espacialmente os esforços envidados pelo Provedor de Justiça Europeu com vista a aumentar o
conhecimento público do seu trabalho, assim como a identificar e resolver os casos de má administração
nas Instituições europeias. Nesse sentido, apoiamos a ideia do Provedor de Justiça de criar um código
administrativo de conduta para a administração da União Europeia.

Exortamos a que se desenvolva um sistema em linha que indique claramente os diferentes mecanismos de
apresentação de queixas de que dispõem os cidadãos e quais os meios mais adequados em defesa dos seus
interesses; para isso seria necessário a criação de um balcão único de informação em linha.

Contudo, nem tudo seria positivo. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para protestar contra a prática
 – que tem sido constante desde 2007 – da Direcção-Geral da Presidência e Direcção-Geral da Comunicação,
que consiste em registar como petições o que, de acordo com o n.º 1 do artigo 201.º do Regimento do
Parlamento não é. Refiro-me às chamadas "não petições". O seu tratamento implica uma perda desnecessária
de tempo, para além do custo de afectação de pessoal a essa tarefa. Para que compreendam a importância
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deste ponto, dou-lhes a conhecer um dado: estas chamadas "não petições" representam 25% das petições
registadas. A prática de má administração prejudica os direitos dos cidadãos da União da UE.

Por último, mas não menos importante, gostaria de expressar a necessidade de aprovar um código de conduta
para o tratamento interno das petições. Por isso, encorajaria o secretariado e os representantes dos grupos
políticos a trabalharem na elaboração de um guia revisto, dirigido aos deputados, relativo às normas e
procedimentos da Comissão das Petições.

Para terminar, as minhas últimas palavras – e como não poderia deixar de ser, Senhor Presidente – são para
agradecer ao secretariado da comissão o seu trabalho e apoio na elaboração deste relatório.

Maroš Šefčovič, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de
agradecer ao senhor deputado Iturgaiz o seu excelente relatório e o grande empenho que, claramente, teve
na sua preparação. Tenho de dizer que, em relação à qualidade deste relatório, o relator foi ainda mais longe
do que o seu antecessor neste dossiê, a senhora deputada McGuinness, que produziu igualmente um relatório
extremamente importante e muito informativo.

Depois de estudar este relatório, a Comissão encontrou pormenores extremamente importantes e muitas
sugestões sobre a melhoria do nosso trabalho e cooperação no futuro. Fica bem claro que temos de reconhecer
a crescente importância das petições. Podemos ver que o número e variedade de questões abrangidas pelas
petições estão efectivamente a crescer. Gostaria de aproveitar a oportunidade para prestar homenagem à
nova Presidente da Comissão das Petições, senhora deputada Mazzoni, pois conseguiu, num espaço de tempo
muito curto, dar novo incentivo e ímpeto ao trabalho e gestão da comissão, além de estabelecer uma boa e
profícua colaboração com as outras comissões no Parlamento e com a Comissão igualmente.

Gostaria de reiterar que a Comissão está, evidentemente, absolutamente disposta a cooperar com a Comissão
das Petições em todos os aspectos relacionados com as petições. Estamos dispostos a facultar ajuda
especializada e a oferecer o que é extremamente importante – um estudo preliminar dos assuntos em causa
e a estabelecer um bom intercâmbio de informação sobre as questões mais pertinentes. Tendo em conta a
limitação de tempo, permitam-me que me debruce apenas sobre três pontos que, do ponto de vista da
Comissão, são extremamente interessantes e relevantes.

Consideramos que a questão mais importante é o reconhecimento por parte do relator do papel que tem,
em toda a relação de cooperação, a cooperação com as autoridades nacionais e os parlamentos nacionais.
Ouvi mesmo agora com grande atenção as suas ideias sobre o estabelecimento de uma estreita colaboração
com a comissão das petições nos Estados-Membros. Muito frequentemente, a verdade é que, no que respeita
à legislação europeia, as autoridades nacionais são responsáveis pela sua implementação.

Em segundo lugar, compreendo o vosso pedido no sentido de uma maior inteligibilidade e de uma relação
mais amiga do utilizador no que toca à divulgação e comunicação da informação por parte da Comissão.
Neste aspecto, o nosso objectivo é tentar melhorar o nosso trabalho, e devo dizer que gostaria de sublinhar
a qualidade do novo website Europa onde tentamos orientar os peticionários para aceder a informação
relevante.

Em terceiro lugar, gostaria de dizer que foi com muito agrado que, na semana passada, conseguimos concluir
o acordo-quadro entre o Parlamento Europeu e a Comissão sobre a questão específica levantada no relatório,
a saber, a informação sobre os actuais poderes dos interessados no que respeita à infracção. Regozijo-me
muito por se ter encontrado uma solução para essa questão.

Sei que o meu tempo de intervenção está no fim, portanto termino por aqui. É com expectativa que aguardo
o nosso debate. Muito obrigado por este excelente relatório.

Pascale Gruny, em do Grupo PPE. – (FR) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores
Deputados, em primeiro lugar, gostaria de felicitar o senhor deputado Iturgaiz Angulo pelo seu trabalho.

Concordo com o conteúdo do relatório, e não vou voltar a esse assunto em particular. Contudo, gostaria de
sublinhar duas importantes questões levantadas pelo senhor deputado Iturgaiz Angulo. Em primeiro lugar,
é importante informar os nossos concidadãos da diferença que existe entre a iniciativa dos cidadãos, o
processo a que obedece a apresentação de uma petição ao Parlamento Europeu e o papel que exerce o Provedor
de Justiça Europeu. Há muita confusão que ainda reina quanto à missão de cada um destes elementos. Em
segundo lugar, quando me avisto com os cidadãos no meu círculo eleitoral, dou-me conta de que não
conhecem o direito de apresentar uma petição ao Parlamento Europeu. Como podemos assegurar que os
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cidadãos tenham uma ideia mais clara do assunto e possam mobilizar os meios existentes a seu favor? Para
isso, é fundamental que o Parlamento Europeu se dote de melhores instrumentos de comunicação.

Os senhores deputados dão-se conta de que não existe actualmente um website para explicar claramente
como apresentar uma petição? Da mesma maneira, não existe informação disponível para os peticionários
poderem seguir, em tempo real, o estado de avanço das suas petições ao Parlamento. Esta falta de transparência
não se justifica.

Impõe-se uma maior visibilidade de modo a que os cidadãos tomem consciência de que estamos do seu lado.
A nossa comissão existe e trabalha no seu interesse, e a verdade é que estamos ali para os escutar. O Parlamento
Europeu tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para superar esta lacuna na comunicação e dar
visibilidade ao trabalho efectuado. É verdade que este trabalho não é de natureza legislativa, mas não é menos
importante por isso. Os cidadãos devem ser a nossa principal preocupação e o trabalho da nossa comissão
visa esse objectivo todos os dias.

Chrysoula Paliadeli, em nome do Grupo S&D. – (EL) Senhor Presidente, Senhor Comissário, também eu
gostaria de aproveitar a minha vez, como Vice-presidente da Comissão das Petições, para expressar os meus
agradecimentos ao meu bom amigo, o deputado Iturgaiz, pelo relatório extremamente importante que
elaborou, em especial porque, ao avaliar as estatísticas, ele salienta o papel crucial da Comissão das Petições
nos contactos entre os cidadãos europeus e o Parlamento Europeu e, paralelamente, o papel do Provedor de
Justiça na edificação da confiança destes na União Europeia e nos seus representantes.

Deste ponto de vista, a Comissão tem a obrigação, e saúdo o facto de o senhor Vice-presidente Šefčovič já
ter dito isso (ele antecipou-se), de cooperar com os membros da Comissão das Petições para inverter a
mentalidade burocrática e ajudar a Comissão a responder de forma mais eficiente aos pedidos que facilitam
o trabalho da Comissão das Petições, a facultar regularmente relatórios oficiais sobre a evolução dos processos
por infracção e a criar um novo portal web para informar os cidadãos dos vários mecanismos de queixa à
sua disposição a nível da UE e nacional.

Quero crer que a Comissão dará ao relatório do deputado Iturgaiz a devida atenção e fará uso das suas
conclusões, numa tentativa de chegar a uma identidade europeia e de desenvolver a coesão.

Marian Harkin, em nome do Grupo ALDE. – (EN) Senhor Presidente, em primeiro lugar gostaria de agradecer
ao relator este muito abrangente relatório.

Durante seis anos fui membro suplente da Comissão das Petições e, nessa altura, colaborei de forma muito
estreita com alguns peticionários e ouvi outros muito atentamente.

A primeira coisa que sempre me preocupa é, de um modo geral, o facto de a perspectiva que os cidadãos
têm sobre as instituições da UE ser muito diferente daquela que nós temos como deputados ao Parlamento
Europeu, ou que o Senhor Comissário tem. Penso que temos de nos pôr no lugar dos peticionários e acredito
que, se queremos dispor de um processo realmente eficaz e acessível para os cidadãos, temos de criar uma
espécie de painel, composto por peticionários, e ouvir depois o que têm para dizer, usando isso como
catalisador de uma mudança positiva.

Para muitos cidadãos, apresentar uma petição ao Parlamento Europeu é a última fase de uma jornada muito
longa e é frequente já se sentirem nessa altura muito frustrados. É nossa responsabilidade agilizar o mais
possível essa via e, na realidade, acho excelente a proposta de converter o portal Web sobre os direitos da UE
num ponto de acesso único e fácil de utilizar. Mas temos igualmente de apoiar os cidadãos ao longo do
processo, explicando com clareza e atempadamente o que vai acontecendo.

A questão das petições não admissíveis surge ano após ano e penso que temos de responder a isso com
realismo. Nunca conseguiremos explicar totalmente aos cidadãos que competências a União Europeia tem
ou não tem, e por isso acho mais importante que, se uma petição não for admissível, isso seja explicado de
forma simples e clara ao peticionário, sendo crucial sugerir-lhe na resposta o que poderá fazer a seguir.

Quero referir dois últimos pontos. Apoio o número 17, que apela à Comissão para tratar da questão das
empresas de repertórios enganosas. Ano sim, ano não, as pequenas empresas de muitos, se não todos, os
Estados-Membros são alvo de assédio e ameaçadas com acções legais por estas empresas de repertórios
enganosas.

Por último, temos o considerando E, que fala sobre o impacto directo da legislação comunitária nas vidas
dos cidadãos e sobre estes estarem em melhor posição para avaliar a sua eficácia e as suas lacunas. Nós,
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enquanto legisladores, e os Comissários, como precursores da legislação, precisamos de estar à escuta e de
usar isto como um sistema de apoio que melhore a nossa eficácia em vez de constituir um beco sem saída.

Margrete Auken, em nome do Grupo Verts/ALE. – (DA) Senhor Presidente, também eu gostaria de agradecer
ao senhor deputado Iturgaiz o seu importante relatório, que contém muitos números que são excelentes.
Como apenas disponho de um curto tempo para usar da palavra, irei concentrar-me nas alterações que
apresentámos.

Devemos ser específicos naquilo que dizemos se queremos que os cidadãos entendam o que o nosso trabalho
envolve. Não se trata de culpar alguém, uma vez que, muito pelo contrário, o nosso trabalho deu frutos e
fomos escutados pelas autoridades locais e nacionais. Estamos a interpretar erradamente o que é ser delicado
quando falamos apenas em termos totalmente abstractos sobre estes assuntos, e essa atitude prejudica as
boas intenções de muitos dos meus colegas deputados que pretendem tornar o nosso trabalho mais acessível
aos cidadãos.

Com a alteração n.º 1 pretendemos deixar claro que, naturalmente, o Tribunal da UE está acima dos tribunais
nacionais. No relatório poderia ficar-se com a impressão de que os tribunais nacionais têm a última palavra.
No entanto, os cidadãos podem, obviamente, apresentar-nos casos, inclusive fora do âmbito dos tribunais
nacionais. Caso contrário, será quase impossível que a maioria das pessoas, e não só por razões financeiras,
consigam que as suas queixas sejam ouvidas.

A alteração n.º 4 é provavelmente a que considero mais importante. Não queremos dar à Comissão a
possibilidade de fugir à sua responsabilidade de velar para que os Estados-Membros cumpram a legislação
comunitária. É óptimo apresentar novos métodos mas, nas observações proferidas pelo Senhor Comissário,
não consegui descortinar se se tratava aqui eventualmente de uma tentativa da Comissão para escapar às
suas obrigações, e isso é algo que não deve ser permitido.

Por último, algumas palavras sobre a alteração n.º 5 relativa às regras internas e métodos de trabalho na
Comissão das Petições, que dificilmente interessarão ao Hemiciclo. Muito sucintamente, as actuais regras e
métodos funcionam extremamente bem, e por isso lembrem-se da máxima que diz que, se não está partido,
não o consertem. Já perdemos um tempo demasiado precioso com este debate.

Zbigniew Ziobro, em nome do Grupo ECR. – (PL) Senhor Presidente, também eu gostaria, desde já, de agradecer
ao relator o seu trabalho.

Queria salientar que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa vai ter uma influência fundamental no trabalho
da comissão, embora a adaptação do trabalho da comissão aos novos requisitos do Tratado seja um objectivo
que irá requerer um esforço suplementar. Encontramo-nos numa situação nova em que o Parlamento devia
desempenhar um papel substancial, em especial no trabalho sobre a nova iniciativa de cidadania, de forma
a que este instrumento possa alcançar o seu objectivo enquanto parte do processo de tomada de decisões
na União Europeia. A Comissão das Petições desempenha um papel importante na implementação dos
poderes de supervisão do Parlamento. Vale a pena recordar, por exemplo, as queixas sobre a forma como
os serviços de juventude alemães dificultam aos pais de um Estado-Membro que não a Alemanha o exercício
dos seus direitos de paternidade. Este problema foi analisado pela comissão, o que veio chamar a atenção
para as irregularidades nesta área.

A Comissão das Petições desempenha também um importante papel no acompanhamento do trabalho da
Comissão Europeia. Podemos referir, por exemplo, o relatório sobre os preparativos relacionados com o
investimento Nord Stream e a suspeita que surgiu de que o projecto não está em conformidade com todos
os requisitos ambientais.

O terceiro factor significativo que devia ser mencionado no contexto dos debates sobre o trabalho da Comissão
das Petições é a questão de se tornar juridicamente vinculativa a Carta dos Direitos Fundamentais, e também
aqui a Comissão das Petições continuará a desenvolver um intenso trabalho.

Willy Meyer, em nome do Grupo GUE/NGL. – (ES) Senhor Presidente, em nome do meu grupo gostaria
também de dar os parabéns e agradecer ao senhor deputado Iturgaiz. Acredito que temos aqui um relatório
detalhado sobre o trabalho intensivo que a Comissão realizou em 2009.

Esse trabalho intensivo relacionado com as petições, que se estão a tornar um instrumento cada vez mais
eficaz para o público em geral, conduziu na realidade a um aumento do número total de petições em relação
a 2008. Penso que isso mostra que a opinião pública encara realmente o Parlamento como um instrumento
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muito útil quando se trata de lhe apresentar todo o tipo de petições sobre problemas ambientais, direitos
fundamentais, justiça, mercado interno, etc.

Cada vez há mais petições, com a Alemanha, a Espanha, a Itália e a Roménia a surgirem no topo da lista.
Espero que isto não tenha qualquer relação com o resultado do jogo que se realiza depois de amanhã e que
a Alemanha não fique posicionada acima da Espanha. No entanto, é verdade que temos aqui um instrumento
que é verdadeiramente útil para o público em geral.

Entendo que este relatório tem a virtude não apenas de enumerar questões que carecem de uma resolução,
por razões que se prendem com a eficácia do processo de apresentação de petições, mas também de as
assinalar à Comissão Europeia.

Em primeiro lugar, simplificar a apresentação de petições é algo que compete a todos nós, e inclusive a este
Hemiciclo. No entanto, e no que respeita a tudo o que está relacionado com as competências da UE, como
a gestão do ecossistema, o ambiente, etc., precisávamos de tornar as respostas da Comissão relacionadas
com este processo mais rápidas, incluindo as cartas de notificação dos Estados-Membros. Elas precisam de
ser mais rápidas porque, como a Comissão sabe, quando a carta chega, ou mesmo quando o Tribunal de
Justiça da União Europeia intervém, muitas vezes já é demasiado tarde: os danos são irreversíveis; os danos
ambientais são irreversíveis.

É por isso que me parece muito importante sermos realmente capazes de dar uma resposta muito mais rápida
a esta questão específica. Esta resposta deve ser muito mais rápida a partir do momento em que a petição
chega e que a Comissão concorda em que houve prejuízo ou que as directivas europeias relativas à protecção
ambiental estão a ser violadas, de modo a que este processo, quando alcançar de facto os tribunais, o faça
muito mais depressa para evitar que os prejuízos se tornem irreversíveis.

Esta é a experiência que tivemos em 2009, um ano com repercussões muito importantes para o meu país,
a Espanha. A Espanha foi um dos países mais afectados pelo desenvolvimento urbano incontrolado, tendo
o relatório da senhora deputada Auken sido muito importante na altura. Gostaria de vos recordar, por
exemplo, a questão do porto de Granadilla.

A nossa recente visita a Huelva relacionada com o conjunto de resultados em matéria de poluição no estuário
demonstra que se trata, de facto, de um instrumento muito útil. Acredito que o público nos agradecerá se
pudermos acelerar e simplificar as actividades da Comissão, e torná-las muito mais eficazes quando existirem
lacunas nas legislações ambientais.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores, o direito de petição está
consignado no Tratado de Lisboa como uma importante componente de cidadania da União. Os cidadãos
alemães e espanhóis apresentam, de forma destacada, o maior número de petições. O meu país de origem,
a Áustria, surge muito atrás dos líderes. Estou certa de que uma ampla sensibilização pública pode ter um
impacto positivo sobre a crescente integração da União Europeia.

As decisões tomadas pela União Europeia têm uma influência directa no quotidiano dos cidadãos. As petições
permitem aos cidadãos um contacto directo com Instituições europeias e estas Instituições são muitas vezes
vistas como muito abstractas e burocráticas.

No entanto, as instituições tiram também partido destas petições, uma vez que as petições realçam muitas
vezes a forma como a legislação da União Europeia é aplicada. Um exemplo disto é o reconhecimento mútuo
das habilitações literárias e profissionais e da experiência profissional. A UE apoia uma série de diferentes
programas de mobilidade e o reconhecimento mútuo é importante, por forma a garantir que estes programas
funcionem com êxito.

Os cidadãos da União Europeia estão representados no Parlamento Europeu e esta razão basta para ser
importante para eles poderem abordar-nos directamente através das petições. Enquanto membro da Comissão
das Petições, estou também a trabalhar activamente no sentido de alcançar uma maior sensibilização da
opinião pública para esta comissão e melhorar a sua eficiência. Se os cidadãos da Europa conhecessem melhor
os poderes da UE seria possível resolver o problema do elevado número de petições não admissíveis.

Por último, gostaria ainda de agradecer ao relator este relatório.

Erminia Mazzoni (PPE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, apresento os
cumprimentos ao Senhor Comissário Šefčovič e saliento a ausência do representante do Conselho neste
debate.
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Como sabe, Senhor Presidente, a União Europeia tem vindo a reforçar o conceito de cidadania europeia ao
longo dos anos, que é fundamental para a sua legitimidade política e, sobretudo, para cultivar a sua ambição
de representação democrática. Tal como acontece em todos os organismos internacionais, a União Europeia
não pode levar a cabo acções fora do âmbito jurídico do Tratado, nem pode fazer interpretações alargadas
dos seus poderes.

E, no entanto, possui um cariz particular, que deriva do sonho europeu dos seus fundadores, que lhe atribuíram
a qualidade de ser "do povo". Especialmente o último Tratado, o Tratado de Lisboa – que entrou recentemente
em vigor – coloca as Instituições europeias num quadro político que tem como objectivo uma maior
participação dos cidadãos, pois são eles os alicerces da Europa dos povos que estamos a criar.

A Comissão das Petições do Parlamento Europeu é o único instrumento directo de participação activa dos
cidadãos na vida das Instituições europeias. Basta dizer que a comissão organiza a sua agenda com base nos
pedidos dos cidadãos e não nas instruções da Comissão. O Parlamento e a Comissão devem estar mais atentos
ao seu trabalho e resultados.

Os dados do relatório de 2009 – pelo qual dou os meus parabéns ao senhor deputado Iturgaiz Angulo –
mostram um aumento apreciável da participação, apesar da relutância indubitavelmente manifestada no
passado pela Comissão Europeia em trabalhar com a Comissão das Petições.

No último ano melhorámos os procedimentos internos, iniciámos uma revisão do método de análise das
petições recebidas e propusemos, como todos referiram, um sistema de modernização do portal Web, de
forma a torná-lo mais acessível aos cidadãos. Foi um ano profícuo...

(O Presidente interrompe a oradora)

Gostaria de terminar com um desejo para o próximo ano: espero que haja uma cooperação mais frutuosa
com a Comissão e, por isso, partilho as palavras do Senhor Comissário Šefčovič e os três pontos que referiu,
e espero que sejam aprovados. Espero ainda que esta comissão possa desempenhar um papel específico no
processo em debate sobre a iniciativa de cidadania.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) Também eu gostaria de dar os meus parabéns por este relatório e penso que
fornece informações exactas sobre 2009, que foi um ano difícil. Cerca de dois terços dos membros da
Comissão das Petições foram substituídos, enquanto o número de petições aumentava, embora tal aumento
tivesse sido relativamente reduzido. O ano de 2009 foi também emocionante porque a União Europeia
tentou reduzir o défice democrático ratificando e aplicando o Tratado de Lisboa.

É verdade que a Comissão das Petições não participa no processo legislativo e, por conseguinte, muitos
consideram-na menos importante do que outras comissões. Desempenha, no entanto, um papel de relevo
na redução do défice democrático ao estabelecer uma relação entre os cidadãos e as instituições da UE. É
para nós um dado importante que o número de petições apresentadas tenha registado um ligeiro aumento.
Porém, o número de petições que não puderam ser aceites não diminuiu muito. A disponibilização de
informação devia ser melhorada de modo a permitir aos cidadãos saberem em que casos podem apresentar
uma petição à comissão.

Penso que os domínios que dão, na prática, origem a petições também constituem outro importante dado
para todos nós. São estes domínios em geral aqueles em que a transposição da legislação da UE não é realizada
de forma adequada, ou não é suficientemente posta em prática, ou onde os cidadãos pretendem uma
competência europeia mais forte, como a protecção ambiental e os direitos humanos. Há um número
crescente de petições relacionadas com a livre circulação, o sistema judicial e o mercado interno e acredito
que todas elas são muito importantes.

Gostaria ainda de salientar que a Comissão das Petições deve estabelecer uma estreita cooperação com a
Comissão Europeia, e em especial com o Senhor Comissário Šefčovič. A Comissão das Petições seria muito
menos eficaz sem a sua ajuda. Creio que é essencial assegurar que as decisões sejam tomadas rapidamente
em determinados domínios onde podem ocorrer danos irreparáveis se não agirmos suficientemente depressa.
O factor tempo é igualmente muito importante por inúmeras outras razões, e é por isso que a cooperação
da Comissão é crucial. Gostaria de referir mais um aspecto. Não podemos tratar as petições com a mesma
rapidez em todas as línguas. O quadro administrativo da Comissão das Petições não dispõe de pessoal
suficiente fluente nas línguas menos faladas. São necessárias melhorias também nesta área e os processos
nas línguas menos faladas deviam ser acelerados.
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Peter Jahr (PPE). – (DE) Senhor Presidente, o direito de petição é um dos direitos mais importantes dos
cidadãos da União Europeia, pois permite-lhes pôr em destaque eventuais violações ou abusos dos seus
direitos no seio da União Europeia. Por conseguinte, as petições apresentadas são um bom indicador da
forma como o sistema jurídico europeu está a funcionar, e é por este motivo que me regozijo por terem sido
apresentadas no total 1900 petições, o que representa um aumento em relação a 2008.

No entanto, os cidadãos europeus também têm o direito de receber respostas consentâneas, adequadas e
rápidas, o que significa que, conjuntamente, temos de melhorar a forma como trabalhamos e os nossos
procedimentos internos. Em primeiro lugar, as chamadas não-petições deviam ser filtradas com maior
rapidez e não fazer parte do processo oficial e global de actuação. Em segundo lugar, temos de rejeitar ou
transmitir mais rapidamente as petições que não são da nossa responsabilidade. Em terceiro lugar, os membros
da Comissão das Petições deviam estabelecer mais rapidamente um diálogo com os peticionários.

A Comissão das Petições tem aqui uma oportunidade significativa para tornar a União Europeia uma realidade
viva para os seus cidadãos. Penso que nós, e por "nós" quero dizer a Comissão das Petições, a Comissão e o
organismo administrativo relevante, devíamos aproveitar de forma ampla e adequada esta oportunidade no
futuro próximo.

Muito obrigado, uma vez mais, ao relator pelo seu excelente relatório.

Simon Busuttil (PPE). - (MT) Também eu gostaria de começar por dar os parabéns ao meu colega, o senhor
deputado Iturgaiz, pelo seu relatório, que é importante porque está a ser elaborado por uma comissão
importante, e a Comissão das Petições é importante porque é a ponte entre nós e os cidadãos europeus. O
facto positivo nesta comissão é que não apenas dá aos cidadãos a oportunidade de terem uma palavra a dizer
como também garante que são ouvidos, o que é talvez mais importante. Existem poucos lugares onde os
cidadãos sintam que são verdadeiramente ouvidos e esta comissão é seguramente um deles.

Gostaria de falar de um relatório que elaborei no final de 2006 em nome da Comissão das Petições sobre
empresas de repertórios enganosas: trata-se de empresas de repertórios que encorajam os cidadãos e também
pequenas empresas a fazerem publicidade nesses repertórios sem saberem que tal publicidade é paga. Entidades
variadas como organizações, escolas e bibliotecas, que nem sequer são empresas, estão a ser vítimas destas
empresas de repertórios. Neste relatório solicitei à Comissão que apresentasse uma proposta legislativa que
resolvesse esta questão de uma vez por todas, mas infelizmente tal não se concretizou, e vou continuar a
insistir para que isso seja feito. Solicito, por conseguinte, ao Senhor Comissário que tome nota disto, dado
que considero esta questão da maior relevância.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) Senhor Presidente, o relatório mostra muito claramente como a
Comissão das Petições e todo o sistema de petições são importantes para a democracia europeia. É nela que
reagimos aos problemas diários que as pessoas enfrentam, mas também é muito importante que os cidadãos
nos digam quando a legislação europeia não está a ser aplicada por instituições nos Estados-Membros ou
pelos próprios Estados-Membros. Na Comissão das Petições debatemos estes assuntos e chegamos a conclusões
sobre os mesmos, mas, depois disso, não fazemos nenhuma ideia sobre se os Estados-Membros tomam nota
das nossas conclusões.

Por conseguinte, não dispomos de quaisquer mecanismos reais para verificar se o nosso trabalho produziu
algum resultado ou se as nossas conclusões foram ouvidas e tomadas em consideração. Além disso, é difícil
desempenhar funções de supervisão se não houver qualquer seguimento e não soubermos o que acontece
subsequentemente. Determinadas petições voltam inclusivamente a surgir depois e as suas queixas repetem-se.

Um exemplo disso é uma petição de 2006, que acabámos de receber novamente em 2010, e que vamos
analisar mais uma vez. Nela, o peticionário opunha-se à construção de um gasoduto no fundo do Mar Báltico,
entre a Rússia e a Alemanha, e salientava os riscos que tal implicava para o ambiente. Em 2008, o Parlamento
Europeu aprovou um relatório em que apelava a que se parasse a construção do gasoduto do norte no leito
do Mar Báltico. A nossa comissão insistiu para que a Comissão Europeia verificasse se a avaliação de toda a
situação tinha sido efectuada exaustivamente e se a Comissão Europeia tinha monitorizado a questão.
Descobriu-se que não tinha sido efectuada qualquer monitorização e a questão voltou de novo à Comissão
das Petições. Precisamos, por isso, de reflectir cuidadosamente e de criarmos um sistema que monitorize o
que acontece às petições depois de as termos dado como terminadas.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao relator. Quero usar o meu
tempo para chamar a atenção do Hemiciclo para uma actualização sobre o trabalho da Comissão das Petições
que remonta a 2006 e 2007, quando criámos uma Comissão de Inquérito sobre a Crise da Equitable Life
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Assurance Society, presidida por mim. Este Hemiciclo votou em 2007 um relatório em que se apelava ao
Governo do Reino Unido para que reconhecesse a sua responsabilidade e compensasse os detentores de
apólices da Equitable Life no Reino Unido, Irlanda, Alemanha e noutros países. Muitos de vós poderão até já
ter recebido comunicações de eleitores vossos preocupados com a dimensão desta compensação. Há uma
proposta para que a compensação seja apenas de cerca de 20%. Ora isto não era o que a comissão a que
presidi tinha em mente. Gostaria que este Hemiciclo, e sobretudo a Comissão, analisassem esta questão muito
cuidadosamente, e é minha convicção de que o novo Governo do Reino Unido deve cumprir o que afirmou
na sua declaração inicial e empenhar-se em compensar todos os detentores de apólices de uma forma adequada
e justa.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores, acredito que o direito de petição é
um dos principais instrumentos à disposição dos cidadãos europeus para participarem activamente nas
actividades políticas da União Europeia.

Ao abordar o meu mandato como deputada ao Parlamento Europeu, num espírito de servir e respeitar o
cidadão, e ciente da prioridade que tal deve ter nas decisões do Parlamento Europeu, muitas vezes me interessei
pelas petições apresentadas...

(O Presidente solicita à oradora que fale mais devagar)

Muitas vezes me interessei pelas petições apresentadas e pela sua evolução na comissão competente.
Infelizmente, apesar de o Regimento do Parlamento prever, no seu artigo 5.º, n.º 3, que os deputados têm o
direito de examinar todos os documentos que se encontrem em poder do Parlamento ou das suas comissões,
descobri que a base de dados interna e-Petition apenas pode ser consultada pelos membros da comissão
relevante. Contactei a comissão em questão mas, infelizmente, não recebi resposta.

Entendo que tal discriminação, que reduz a importância das petições dos cidadãos e compromete o trabalho
da comissão parlamentar, devia ser corrigida imediatamente. Dispomos de pouco tempo, Senhor Presidente,
e é por isso que tentamos dizer tudo num minuto.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Gostaria, em primeiro lugar, de dar os parabéns ao senhor deputado Iturgaiz
por todos os esforços que fez a propósito deste relatório.

O Tratado de Lisboa reiterou o direito fundamental dos cidadãos da União Europeia de apresentarem petições
ao Parlamento Europeu. Tais petições, porém, devem dizer especificamente respeito a uma das áreas de
actividade da UE para poderem ser analisadas.

É por isso que apresentei uma alteração a solicitar que o futuro portal interactivo de petições descreva, tão
detalhadamente quanto possível, as responsabilidades da UE em várias áreas, pois é esta a única forma de
eliminar a confusão entre as competências da UE e as competências nacionais e de reduzir o número de
petições consideradas não admissíveis.

Acredito que, de futuro, a Comissão terá de cooperar continuamente com o Provedor de Justiça Europeu
para evitar que sejam compilados relatórios especiais, como o relativo à queixa 676 apresentada em 2008.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Senhor Presidente, os meus parabéns ao senhor deputado Iturgaiz
Angulo pelo seu relatório extremamente informativo. Não pertenço à Comissão das Petições mas este relatório
traça uma excelente panorâmica do seu trabalho e também da utilidade do processo para as petições.

O processo para as petições é útil, apesar de o público não estar muito familiarizado com ele, e há ainda
bastante trabalho a fazer nesta área. Haverá trabalho a fazer mesmo depois de o Tratado de Lisboa entrar em
vigor e de se introduzir esta nova iniciativa de cidadania. Neste momento em que as suas regras estão a ser
debatidas temos de analisar o trabalho da Comissão das Petições e não tentar reinventar a roda. Por outro
lado, o público também deve ser informado, de uma forma tão ampla quanto possível, de que uma petição
é diferente de uma iniciativa de cidadania.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Senhor Presidente, o relatório é interessante e o trabalho da Comissão das
Petições também o é. Recentemente, sobretudo durante a última legislatura parlamentar, a Comissão das
Petições foi muito popularizada por determinados relatórios, mas as conclusões do relator também são
interessantes e entre essas eu gostaria de realçar a necessidade de melhorar a cooperação com os Parlamentos
nacionais e o acesso dos cidadãos à informação. Concordo plenamente com a senhora deputada Gruny que
devíamos empenhar-nos mais em popularizar o papel das petições, o trabalho do Provedor de Justiça e o
papel que pode ser desempenhado pela iniciativa de cidadania.
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Além disso, parece-me muito importante disponibilizar informação sobre a progressão do trabalho relativo
a cada petição, bem como facultar informação sobre a aplicação de uma resolução que seja adoptada como
resultado do trabalho da Comissão das Petições. Já foi aqui dado um exemplo pela senhora deputada
Kolarska-Bobińska: adoptou-se uma resolução sobre o Nord Stream e, contudo, os cidadãos, por exemplo
no meu país, interrogam-se sobre o que aconteceu desde então e qual o efeito da resolução. Isto é, na realidade,
uma resposta ao que o Parlamento Europeu está a fazer.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Senhor Presidente, para começar gostaria de salientar e enfatizar
o significado crescente da Comissão das Petições como uma instituição que ajuda devidamente o cidadão
comum da UE. O direito de apresentar petições ao Parlamento Europeu é uma importante forma de democracia
ao nível da UE e, para muitas pessoas confrontadas com diversos problemas, uma importante forma de elas
defenderem os seus interesses.

Gostaria de salientar a necessidade de uma cooperação e de contactos entre a Comissão das Petições do
Parlamento Europeu e as comissões suas homólogas nos Parlamentos nacionais, de modo a criar um sistema
comum e complementar de defesa dos direitos dos cidadãos. As funções de monitorização desempenhadas
pela Comissão das Petições no que concerne a actividade da Comissão Europeia são de uma importância
excepcional.

Por último, gostaria de mencionar a necessidade de familiarizar os nossos cidadãos com as competências
das diferentes instituições nacionais e da União Europeia.

Maroš Šefčovič, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, se eu tentar centrar-me nas
componentes mais importantes do debate acho que poderia agrupá-las em três áreas importantes: a primeira
é uma melhor comunicação e melhor difusão da informação; a segunda é uma cooperação entre o Parlamento
Europeu e a Comissão no domínio das petições; e a terceira diz respeito a todas as questões relacionadas
com os processos por infracção.

No que se refere a uma melhor comunicação, concordo com os senhores deputados que é muito clara a
necessidade que temos de uma melhor divulgação da informação e de tentar encontrar uma forma de explicar
aos cidadãos o que é a Iniciativa de Cidadania Europeia, em que difere das petições, quais são os direitos
relevantes e que direitos estão relacionados com o Provedor de Justiça Europeu. Não existe informação
suficiente sobre a UE, e penso que nesta matéria temos de trabalhar em conjunto na melhoria da divulgação
da informação entre os nossos cidadãos.

Tentámos melhorar as ferramentas de comunicação de que a Comissão dispõe através do aperfeiçoamento
do portal Web. Tal como mencionei nas minhas observações introdutórias, o novo portal Web Europa visa
precisamente ultrapassar esse problema. Já informámos a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos
Consumidores sobre o trabalho feito no portal Web e essa comissão terá todo o prazer em transmitir a
informação à Comissão das Petições. Teríamos todo o gosto em receber observações da comissão PETI – ou
de qualquer outra comissão do Parlamento Europeu – sobre a forma como pensam que seria possível melhorar
o portal Web e como podemos canalizar directamente e de uma melhor forma a informação para os nossos
cidadãos.

Com a aprovação da Iniciativa de Cidadania Europeia, os nossos cidadãos passarão a dispor de uma nova
ferramenta para estabelecer a agenda de todos aqueles que trabalham na legislação europeia. Gostaria
especialmente de agradecer calorosamente à comissão PETI, porque a sua experiência e os seus conselhos
foram muito importantes na elaboração do projecto de regulamento relativo à ICE. Tenho a certeza de que
iremos colaborar muito estreitamente nos próximos dias e meses – quando esta questão for discutida e
debatida no Parlamento Europeu, e a ICE estiver a funcionar – quanto à forma como podemos trabalhar com
eficácia ainda maior com este instrumento e com os cidadãos que o irão utilizar.

A Comissão está aberta a um trabalho numa cooperação muito estreita com o Parlamento, porque estamos
cientes da importância das petições para os nossos cidadãos e compreendemos que a melhor resposta é uma
resposta correcta, rápida e sem demora. Caso contrário, os cidadãos sentir-se-ão frustrados, mas por vezes
não é fácil dar respostas rápidas porque é necessário realizar uma análise muito detalhada e um estudo legal
muito aprofundado. É necessário muita pesquisa de fundo, e por isso o processo por vezes demora um pouco,
mas tenho a certeza de que iremos trabalhar com o Parlamento na procura de vias para melhorar e acelerar
o processo neste domínio.

O último ponto diz respeito às infracções. Gostaria de garantir aos senhores deputados que encaramos esta
questão de uma forma extremamente séria, como podem ver na lista de processos por infracção que foram
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abertos. Trata-se de um processo que a Comissão realiza com regularidade e o objectivo primordial da
Comissão é encorajar todos os Estados-Membros a respeitarem a legislação e todas as directivas da União
Europeia. Estamos a tentar usar todos os meios à nossa disposição para o fazermos, incluindo trocas de
pontos de vista, e incentivando os Estados-Membros a corrigirem eventuais transposições indevidas da
legislação da UE. Quando isso não funciona, recorremos ao Tribunal de Justiça da União Europeia pedindo-lhe
que corrija a transposição indevida da legislação da UE. No passado, o Parlamento Europeu já formulou
pedidos no sentido de obter mais informação sobre processos por infracção. Regozijo-me por termos agora
alcançado um entendimento sobre a forma de o fazer no futuro, logo que entre em vigor o acordo-quadro
entre o Parlamento e a Comissão. Tenho a certeza de que, com a informação adicional que terão à vossa
disposição, poderão também usar os vossos direitos e a vossa influência nos Estados-Membros para garantir
o respeito pela legislação da União Europeia.

Tomei nota das restantes questões e observações que foram referidas e irei transmiti-las aos serviços
competentes.

Carlos José Iturgaiz Angulo, relator. – (ES) Senhor Presidente, o meu muito obrigado a todos os senhores
deputados pelas suas contribuições.

Creio que há um fio condutor que percorre todas as intervenções dos senhores deputados, meus colegas.
Esse fio condutor é a importância da Comissão das Petições, porquanto é nela que muitas vezes estão
depositadas a confiança e as esperanças de milhares de europeus de que os seus principais problemas, os
seus problemas reais, possam ser solucionados.

É esse o motivo por que, de todas as comissões parlamentares, a Comissão das Petições – e vários dos senhores
deputados já assim o disseram – é a comissão que tem uma relação mais directa com o público, uma vez que
os europeus estão directamente envolvidos nela. A importância desta comissão significa que é necessário
salvaguardá-la e melhorar o que está pendente, de molde a todos nós – Parlamento, Comissão e peticionários
– podermos sentir que essa comissão é cada vez mais útil.

Se me permite, Senhor Presidente, vou terminar pedindo ao Senhor Comissário que tome boa nota disto.
Sei que o Senhor Comissário irá fazê-lo, porque muitas das queixas que escutámos a colegas deputados são
absolutamente justificadas. São absolutamente justificadas as seguintes queixas que foram apresentadas: há
falta de informação e é verdade que algumas das petições ficaram paralisadas, não tendo seguido o seu curso.

Creio, por conseguinte, que não devemos distrair-nos, mas sim que temos de acompanhar as questões até
estarem terminadas. É necessário dar solução às petições que foram iniciadas e que se mantêm em aberto e
cujos problemas ainda não foram solucionados. Creio que, na sua qualidade de Comissário, se deve esforçar
por tentar dar solução às queixas que hoje escutou nesta Câmara.

Presidente. - Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, terça-feira, 6 de Julho de 2010.

Declarações escritas (Artigo 149.º)

Jim Higgins (PPE), por escrito. – (EN) Alegra-me verificar que o número de petições apresentadas tem
aumentado continuamente, para o que contribuiu grandemente a possibilidade de apresentação das petições
através da Internet. O ano de 2009 viu 65% das petições serem apresentadas através da Net, e orgulho-me
de dizer que a Irlanda tem o número mais elevado, per capita, de petições apresentadas de toda a Europa. A
Comissão das Petições constitui um instrumento de valor incalculável para levar a Europa à vida dos cidadãos,
através da sua interacção directa com os peticionários. Em 2009, 54% das petições recebidas foram
consideradas inadmissíveis, tendência preocupante que, a continuar, irá restringir a eficácia desta comissão.
A maior parte das petições consideradas inadmissíveis são consequência da contínua confusão no que se
refere às competências e responsabilidades da Comissão das Petições. Temos de introduzir urgentemente
campanhas de informação dos cidadãos sobre as competências e as responsabilidades da Comissão das
Petições – coisa que podia ser feita através de um sítio Web único, que explicaria, de forma clara, o que é da
competência e da responsabilidade da Comissão das Petições, bem como proporcionaria informações sobre
outros possíveis métodos de reparação de assuntos não relativos a petições. A Comissão das Petições é crucial
pelo facto de levar as competências da Europa até às pessoas mais bem colocadas para julgar as lacunas
existentes na aplicação das políticas da UE pelos Estados-Membros.
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PRESIDÊNCIA: LAMBRINIDIS
Vice-presidente

20. Intervenções de um minuto (Artigo 150.º do Regimento)

Presidente. – Segue-se na ordem do dia as intervenções sobre questões políticas importantes (Artigo 150º).

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Em primeiro lugar, gostaria de manifestar a minha solidariedade a todos quantos
estão a sofrer em consequência das inundações na Roménia.

Vinte e três pessoas morreram e mais de 18 000 tiveram de ser evacuadas. As inundações afectaram 530
locais em 37 distritos, aproximadamente 9000 lares e 60 000 hectares de terrenos aráveis, bem como 41
estradas nacionais. As perdas continuam a aumentar todos os dias.

Uma prioridade neste momento é a construção de um dique de 4,5Km de extensão em Galaţi, para proteger
esta cidade portuária das cheias do Danúbio. A incapacidade de o dique aguentar iria causar uma verdadeira
catástrofe. Mais de 8000 pessoas seriam afectadas, bem como os maiores operadores económicos de Galaţi.

O Governo romeno anunciou que em 15 de Julho irá apresentar a documentação necessária para ter acesso
ao Fundo de Solidariedade da União Europeia. Convido a Comissão Europeia a que, logo que tenha procedido
à avaliação exacta das perdas sofridas, torne o mais brevemente possível disponível à Roménia os recursos
deste Fundo.

Alf Svensson (PPE). – (SV) Senhor Presidente, actualmente, os nossos meios de comunicação social estão
cheios de todos os cortes e poupanças que os países têm de fazer para poderem gerir as dívidas que foram
impostas às pessoas. Em si mesmo, é compreensível que muito se esteja a escrever a respeito deste assunto,
mas é evidente que há quem não tenha o que quer que seja para cortar, por não ter quaisquer recursos. Muitas
dessas pessoas, nossos semelhantes, vivem em África. Em breve as câmaras de televisão irão ser afastadas da
África do Sul do Campeonato do Mundo. Pessoalmente, espero que nessa altura possamos fazer convergir
uma nova luz sobre os países pobres a sul do Sara. Temos de fazer qualquer coisa, porque é escandaloso que
as pessoas estejam a morrer de fome e de sede, e nem tenham o que quer que seja para sobreviverem. Creio,
portanto, que temos de ter a coragem de demolir os muros que separam a iniciativa e as empresas privadas
e o Estado, e de permitir que os empresários proporcionem ajuda de modo diferente daquele como a
proporcionámos no passado.

Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Senhor Presidente, daqui deste fórum, saúdo a memória de José
Saramago, a quem conheci por causa do seu grande interesse por dois escritores, Leopoldo Alas e Ángel
González, naturais da minha cidade, Oviedo, que, se prevalecer o bom senso, será a Capital Europeia da
Cultura em 2016.

José Saramago era uma pessoa comprometida. A sua oposição à guerra do Iraque foi inesquecível, como
inesquecível foi o seu compromisso com as pequenas grandes causas, como a de Aminatou Haidar e de todo
o povo sarauí. Um comunista que teve a coragem de criticar os excessos do regime cubano, ele era, porém,
e sobretudo, um grande escritor, que deixou uma marca indelével em Portugal, na Ibéria, na Europa e no
mundo.

Para a frente, Fundação José Saramago! Para a frente, Pilar del Río!

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Senhor Presidente, na qualidade de país candidato, a Turquia deve partilhar
dos valores e objectivos da União Europeia, tal como estabelecidos nos Tratados. É, por conseguinte, de
fundamental importância que se esforce por manter boas relações de vizinhança, como já repetidamente
lhe foi pedido pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, muito embora um compromisso esteja fora de
questão. No dia 30 de Junho, a Turquia cometeu outro acto de provocação na zona marítima do Egeu
Setentrional, no interior da plataforma continental grega. O navio hidrográfico e oceanográfico Gesme
percorreu 13 milhas a norte da ilha de Samotrácia e 10 milhas ao largo da costa da Trácia, sem avisar o lado
grego do seu curso, nem das suas actividades.

Uma melhoria das relações bilaterais é tanto do interesse da Grécia como do da Turquia. Os dirigentes turcos
falaram recentemente de um novo clima nas relações greco-turcas. Todavia, as sistemáticas violações das
águas costeiras e do espaço aéreo grego pela Turquia estão a suscitar perguntas sem resposta, quanto à
honestidade das suas intenções.
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Pessoalmente, gostaria de, uma vez mais, convidar os órgãos competentes da União Europeia a enviar a
Ancara uma mensagem enérgica a respeito da sua conduta imprópria.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Senhor Presidente, a descoberta da imunização foi um dos grandes avanços
registados no domínio da medicina. Os programas de vacinação de crianças constituem uma história de
sucesso europeu. Doenças que, no decurso do século passado, comprometeram a saúde de milhares de
crianças, e por vezes lhes custaram a vida, foram quase erradicadas. Hoje celebramos o trigésimo aniversário
da erradicação da varíola.

O conhecimento público de doenças que podem ser evitadas pela vacinação está a diminuir, juntamente
com a motivação das pessoas para se fazerem vacinar, a si ou aos seus filhos. Esta redução da motivação para
tomar parte em programas de vacinação está a conduzir à redução dos índices de imunização.
Consequentemente, doenças como o sarampo e a rubéola, que estavam próximo da erradicação, estão a
principiar a tornar-se mais comuns. Vacinar uma criança contra uma doença infecciosa traz, para essa criança,
benefícios a nível pessoal, sob a forma da própria saúde pessoal. Todavia, há também um benefício pessoal
para todas as outras pessoas. As vacinas não só protegem indivíduos, mas também a sociedade no seu
conjunto.

Uma das principais funções da política europeia de saúde devia ser dar conhecimento da importância dos
programas de vacinação para crianças e da importância da imunização em geral, bem como aumentar o
índice de participação em programas de vacinação, particularmente no contexto das exigências cada vez
maiores impostas ao nosso orçamento da saúde.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Senhor Presidente, para principiar, gostaria de apoiar os argumentos
da minha colega irlandesa, senhora deputada McGuinness, relativamente à Equitable Life. Convido também
o Governo do Reino Unido a tratar este assunto como uma questão urgente, bem como a honrar os seus
compromissos. Hoje, o meu correio tem sido inundado por correspondência proveniente do meu país a
respeito deste assunto.

Queria agora remeter para a Comissão Temporária, criada para examinar as perspectivas financeiras para
os anos de 2014-2021, e que irá reunir-se pela primeira vez na quinta-feira.

(GA) Na qualidade de membro dessa comissão, gostaria de realçar a importância de um orçamento forte
para a agricultura, a partir de 2013. Necessário se torna recordar que o total das despesas da União com a
agricultura atinge apenas os 0,4% do produto interno bruto da União Europeia.

– (EN) A continuação de um orçamento forte para a agricultura irá assegurar que a União está bem preparada
para enfrentar os futuros desafios, incluindo a segurança alimentar, a preservação dos recursos naturais,
inclusive o ambiente, a criação de postos de trabalho e, mais importante, a viabilidade económica das zonas
rurais.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE). – (RO) Como é do conhecimento de todos, há mais de uma semana que
a Roménia se tem visto confrontada com inundações, de que resultaram 23 mortos e a destruição de milhares
de lares.

Nas actuais circunstâncias, a Roménia tem necessidade de apoio financeiro do Fundo de Solidariedade da
União Europeia, tanto mais que o Governo de Bucareste se tem mostrado incapaz de gerir a catástrofe,
adoptando todas as medidas necessárias e atenuando as perdas.

Gostaria, Senhor Presidente, de apelar a que se mostrasse solidariedade com todos quantos foram afectados
pelas inundações ocorridas recentemente na Roménia. Tendo isso em mente, convido igualmente o Parlamento
Europeu a apoiar a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia e a atribuição de recursos
proporcionais às perdas sofridas.

Senhor Presidente, o meu país necessita desse apoio o mais brevemente possível.

Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) A auto-estrada D8, que liga Praga a Dresden, faz parte da rede transeuropeia
de auto-estradas. Esta auto-estrada tem estado em construção desde os anos 80. Inicialmente, esperava-se
que estivesse pronta pelo ano 2000. Agora é evidente que, em consequência de atrasos, nem 2012 é uma
perspectiva realista.

O problema reside num troço de 16 km que atravessa a Zona Protegida de České Středohoří. Este projecto
devia ser financiado por fundos europeus, pela quantia exorbitante de cerca de 8 mil milhões de CZK, e
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co-financiado pela União Europeia e pela República Checa. Todavia, em meados de Março deste ano, a
Comissão Europeia informou novamente o Ministério dos Transportes checo de que a avaliação do projecto
de conclusão da construção da auto-estrada D8 tinha sido interrompido temporariamente por um período
de acalmia dos ânimos que pode ir até quatro meses. É evidente que não podemos estar de acordo com isso.
Cria má impressão no público, tem um mau impacto sobre o ambiente, e estamos a prever acidentes mortais
nos percursos alternativos. Gostaria, por conseguinte, de convidar a Comissão Europeia a acelerar o processo
das negociações e a dar a conhecer uma posição definitiva.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Senhor Presidente, de acordo com a estatísticas do Eurostat, o
desemprego está a subir em flecha em todos os países da União Europeia onde estão a ser tomadas medidas
duras contra o cidadão comum. Há um total de 23 113 000 desempregados nos Estados-Membros da União
Europeia, o que significa mais 1 801 000 do que em Maio de 2009. Na Grécia, o desemprego subiu para
10,2%, muito embora, na realidade, seja superior aos 15%, afectando 23% dos jovens do sexo masculino e
27% de jovens do sexo feminino.

O Governo do PASOK está a brandir o memorando do acordo assinado juntamente com a União Europeia
e o Fundo Monetário Internacional, com o apoio de outras partes do capital e da acção unilateral europeia,
e está a fazer pressão no sentido de abolir a segurança social nos sectores público e privado, de abolir acordos
colectivos, de aumentar os limites dos despedimentos colectivos, cortar drasticamente as indemnizações
por motivo de despedimento e em 20% os salários dos jovens recém-entrados no emprego, alargar o trabalho
infantil, encorajando aprendizagens, e alargando, de modo geral, a exploração selvagem dos jovens.

Esta bárbara política capitalista é típica das políticas da União Europeia e dos governos burgueses dos seus
Estados-Membros. A política contra o cidadão comum faz-se acompanhar de difamação e criminalização
das lutas dos movimentos das classes laborais no meu país com o único objectivo de deslocar o ónus da crise
capitalista para os trabalhadores, de molde a salvaguardar os lucros dos grupos empresariais monopolistas.

Os trabalhadores necessitam urgentemente de se agrupar e de intensificar a sua luta para derrubar a política
contra o cidadão comum, e assegurar a satisfação das suas necessidades modernas.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL). – (EL) Senhor Presidente, numa época em que todos os governos
da União Europeia estão a seguir o exemplo das recentes medidas anti-trabalho adoptadas pela Grécia,
medidas anti-democráticas e anti-comunistas e acções provocadoras estão a aumentar nos Estados-Membros
e nos órgãos da União Europeia.

Pessoalmente, desejo especificamente condenar a criminalização dos símbolos comunistas na Polónia e a
criminalização da verdade histórica na Hungria, criminalização que denigra as vitórias anti-fascistas do povo.
Gostaria igualmente de condenar a proibição dos símbolos anti-fascistas pelo Governo da Moldávia, apoiado
pela União Europeia, bem como medidas semelhantes adoptadas na Rússia.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para condenar uma vez mais a tentativa de denegrir o sacrifício de
milhões de comunistas e anti-fascistas, equacionando, como bem sabem, comunismo com fascismo.

A ameaça de que greves e lutas de bases são inconstitucionais não pode deter os desenvolvimentos sociais,
nem a luta dos trabalhadores para derrubar as bárbaras medidas anti-bases. A campanha maciça para denegrir
o socialismo destina-se a convencer as pessoas de que não existe solução alternativa. Nós somos optimistas.
Podemos ver, sem qualquer dúvida, que os trabalhadores estão a ripostar. Sabemos que esta luta é a única
solução alternativa realista para a crise que estão a suportar.

Claudio Morganti (EFD). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, na qualidade de
Vice-Presidente do Inter-grupo para a Incapacidade, gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer
umas breves palavras sobre a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
e a sua ratificação.

Esta convenção representa simultaneamente um objectivo e um importante ponto de partida para o
crescimento cívico do mundo, ainda que a sua ratificação pela União Europeia – decidida no passado mês
de Novembro pelo Conselho – não tenha sido confirmada pelas Nações Unidas, pelo facto de alguns
Estados-Membros estarem a protelar a adopção do código de conduta entre as Instituições da União.

Espero, por conseguinte, que esta Casa dê um impulso à remoção destes obstáculos e que as instituições
democráticas dos restantes países europeus procedam à ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência e, tendo em vista a sua plena entrada em vigor, ratifiquem igualmente
o Protocolo Opcional. Se a União Europeia pretende ser, de facto, um líder dinâmico no palco internacional,
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temos de considerar prioridade absoluta o pleno gozo dos direitos para as pessoas com deficiência, tanto a
nível nacional, como a nível europeu.

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Senhor Presidente, o livro da autoria do Ministro dos Negócios Estrangeiros
turco, Ahmet Davutoglu, intitulado "Profundidade Estratégica", surgiu recentemente em tradução grega.
Neste livro, a doutrina geopolítica coesiva da Turquia surge como sendo a política de uma superpotência
local e regional, com interesses que vão do Adriático à China, com particular ênfase sobre o Chipre, os Balcãs
e o Egeu.

Um capítulo especial é dedicado ao Chipre, na página 274 do livro, no qual é realçada a sua importância
estratégica, sem olhar ao elemento humano dos seus habitantes, nem à sua nacionalidade e religião.
Simultaneamente, há uma nítida alusão expansionista às ilhas gregas de Rodes.

Neste manual de estratégia diz que - e passo a citar –, tal como os EUA, que, muito embora a sua população
se não alargue para Cuba e outras ilhas das Caraíbas, tem um interesse directo nelas, assim também a Turquia
é forçada, de um ponto de vista estratégico, a ter interesse em Chipre, para além do factor humano.

A tendência para adquirir antigos territórios otomanos a que se refere o livro é uma indicação de violência.
Não pode haver violência para com a União Europeia. É necessário enviar uma mensagem à Turquia.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Senhor Presidente, a Espanha apressou-se a abrir um novo capítulo nas
negociações com a Turquia, obviamente numa tentativa de desviar a atenção da sua crise interna. Todavia,
em vez de negociar com Ancara a respeito da segurança alimentar, devíamos estar a resolver assuntos
conhecidos de todos, inclusive o conflito por resolver sobre o Chipre, a questão da Arménia, os direitos
humanos, a liberdade religiosa e os ataques a cristãos, como o recente assassinato de um bispo católico.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros turco afirmou que mais boa vontade por parte da EU iria permitir um
progresso mais rápido no processo de negociações. É espantoso que Ancara possa exigir a abertura de um
novo capítulo, quando, por outro lado, cumpriu tão mal as suas obrigações, por outras palavras, preencheu
tão mal os critérios de adesão. A UE permite ser submetida a pressões. Pessoalmente, não compreendo por
que motivo está a avançar com o processo de alargamento a um ritmo tão rápido sobre as cabeças dos seus
cidadãos.

Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI). – (RO) Venho hoje aqui, perante os senhores deputados, para manifestar
mais do que o meu espanto ou o meu pesar pelo facto de, muito embora estarmos a viver no século XXI,
quando se trata de liberdade de expressão na imprensa, prevalecerem, em algumas partes da Europa, práticas
que nos fazem recuar ao tempo da Inquisição.

Tenho dificuldade em compreender como, não obstante a liberdade de expressão ser um direito institucional
na União Europeia, ainda há Estados-Membros em que tanto a sua própria Constituição como os regulamentos
europeus sobre os direitos à liberdade de expressão são classificados como fraquezas da segurança nacional.

Não esqueçamos que o papel da imprensa é informar o público em geral sobre todos os aspectos da vida da
comunidade que reflecte, e que, enquanto não divulgar documentos classificados como rigorosamente
confidenciais, de modo algum se pode tratar de a atinente segurança nacional ser afectada.

Seria absurdo os governos poderem recorrer a qualquer momento a explicações sem fundamento para
amordaçarem directamente a imprensa ou usarem leis desonestas para poderem impor-lhe a autocensura
activada pelo medo. No fundo, não penso que um país cujo governo se torne a única fonte de informação
da imprensa ainda possa ser considerado um país livre ou europeu, quanto a isso.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Senhor Presidente, na semana passada, o navio oceanográfico Cesme
levou a cabo investigações submarinas, sem primeiro consultar a Grécia e obter a sua aprovação, numa zona
que, tanto do ponto de vista legal, como do ponto de vista geofísico, pertence, sem dúvida alguma, à Grécia.
Esse facto causou uma grave reacção diplomática por parte de Atenas.

A razão fundamental para este comportamento, que está a causar problemas em matéria de relações de boa
vizinhança com um Estado-Membro, é o facto de a Turquia não ter subscrito e ratificado a Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Queria recordar a esta Câmara um facto muito importante: a Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é um acordo internacional misto que foi assinado pela União
Europeia, por todos os Estados-Membros e por todos os países candidatos, excepto pela Turquia. Logo, faz
parte integrante do acervo comunitário. Esse o motivo por que, antes de aderirem à União Europeia, todos
os países têm de adoptar a CNUDM.
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Este é um pré-requisito muito sério. O seu incumprimento por parte da Turquia terá repercussões negativas
sobre as subsequentes negociações de adesão e em capítulos específicos como, por exemplo, o capítulo
específico das pescas e da energia, motivo por que o Parlamento devia encorajar a Turquia a assinar e ratificar
esta convenção.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – (EN) Senhor Presidente, gostaria de voltar ao debate que
tivemos hoje...

(PL)...sobre a iniciativa dos cidadãos. Gostaria que voltássemos a pôr uma forte ênfase no assunto. Tenho a
impressão de que no debate de hoje deixámos de fora a questão da comunicação social – algo que realçámos
fortemente quando promovemos o Tratado de Lisboa. Dissemos muitas vezes aos cidadãos que a maior
inovação do Tratado de Lisboa iria ser os cidadãos serem realmente tratados como pessoas individuais. Não
vejo, contudo, suficiente empenhamento por parte do Parlamento Europeu em informar as pessoas desse
facto.

Falei com muitíssimos cidadãos sobre a iniciativa dos cidadãos e, em geral, eles não sabem realmente da
existência de tal coisa. Temos de completar, muito rapidamente e muito eficazmente, o trabalho sobre esta
iniciativa e disponibilizá-lo aos cidadãos. Não percamos a oportunidade de aproximarmos mais as Instituições
dos cidadãos. Uma tal oportunidade apresentou-se-nos no decurso do debate.

Maria Da Graça Carvalho (PPE). - Senhor Presidente, segundo dados do Eurostat, o desemprego voltou a
subir na UE. Em Portugal atingiu um novo máximo, e esta situação é comum aos países mais atingidos pela
crise.

O corte cego e drástico no investimento público, combinado com a falta de liquidez nos mercados, poderá
conduzir a uma situação catastrófica em termos de desemprego. É urgente tomar medidas pragmáticas. São,
em geral, países da coesão que têm à sua disposição fundos da UE, mas a execução destes fundos é
extremamente baixa devido à complexidade, morosidade e falta de flexibilidade.

Aproximamo-nos do período da revisão intercalar dos Fundos Estruturais. Apelo à Comissão e aos
Estados-Membros para que levem a cabo uma profunda revisão destes programas, orientando para
investimentos produtivos. Apelo ainda à simplificação dos procedimentos de modo a estes fundos serem
aplicados de forma ágil e flexível. Reitero a importância das PME e o apoio ao empreendedorismo e ao
primeiro emprego dos jovens. Lembro que se, por exemplo, o QREN ajudasse cada PME portuguesa a
empregar um trabalhador, o problema do desemprego ficaria praticamente resolvido em Portugal.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Uma das principais prioridades de governos anti-democráticos e
autoritários é restringir a liberdade dos meios de comunicação social. É particularmente alarmante o facto
de a independência dos meios de comunicação social públicos estar a ser ameaçada. A Comissão, o Conselho
e o Parlamento estão a dar-se conta de que os critérios da UE e de Copenhaga estão a ser violados? A UE não
verifica que, em alguns Estados-Membros, a liberdade dos meios de comunicação social públicos está a ser
restringida? Eles são submetidos ao controlo político directo e sobre eles são exercidas pressões mediante a
retirada do seu financiamento. É um fenómeno cada vez mais comum os partidos nos governos restringirem
as informações apresentadas nos meios de comunicação social por motivos políticos. É por essa razão que
temos de apoiar o relatório do senhor deputado Ivo Belet. De facto, a União Europeia, sob a forma do
Observatório Europeu do Audiovisual, devia controlar se os Estados-Membros respeitam a independência
dos meios de comunicação social. Pessoalmente, recomendo que se adicione ao mandato do Provedor de
Justiça Europeu uma investigação à independência dos meios de comunicação social. Temos de proteger a
liberdade de imprensa, fundamento do Estado de direito europeu.

Ivaylo Kalfin (S&D). – (BG) Senhor Presidente, Senhor Comissário, permitam-me que manifeste uma
particular preocupação minha, fazendo uma pergunta sobre o reconhecimento dos diplomas da educação
superior na União Europeia.

Infelizmente, apesar dos numerosos debates e da legislação europeia extremamente clara sobre este assunto,
alguns Estados-Membros continuam a dificultar, e por vezes mesmo a não reconhecer, as qualificações
indicadas nos diplomas. Poderia dar o exemplo da Bulgária, onde um diploma obtido numa universidade
de outro Estado-Membro da União Europeia não é, como devia ser, automaticamente reconhecido.

É necessário apresentar alguns documentos adicionais, que são examinados por um comité especial. Além
dos gastos consideráveis em termos de tempo e dinheiro, os cidadãos que desejem legalizar os seus diplomas
correm o risco de ser rejeitados. Este facto priva as universidades dos seus direitos de avaliar as circunstâncias
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para conceder um diploma, o que transgride directamente a Directiva nº 8948, de 21 de Dezembro de 1988,
bem como a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Penso que a Comissão deve adoptar
medidas para pôr termo a esta injustiça.

Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nesta intervenção
gostaria de manifestar a minha solidariedade com as vítimas das inundações que recentemente tiveram lugar
na Europa.

Queria chamar-lhes a atenção para a situação no Norte de Espanha, em particular nas regiões da Cantábria,
das Astúrias, da Galiza e do País Basco, que sofreram os efeitos de chuvas sazonais torrenciais e estão a lutar
por fazer com que tudo regresse o mais rapidamente possível à normalidade.

Gostaria de felicitar especialmente todos os agentes da protecção civil, bem como as autoridades locais
afectadas, que trabalharam duramente para garantir a segurança do público e reduzir os prejuízos nas zonas
atingidas.

É tempo de pôr termo à avaliação dos prejuízos e de reclamar ajuda para as zonas afectadas. O novo Fundo
de Solidariedade da União Europeia poderia ser um dos instrumentos para responder eficazmente a este tipo
de situação.

Além disso, é necessário a aplicação efectiva da Directiva sobre as inundações para nos permitir estarmos
ainda mais bem preparados para enfrentar este tipo de situações.

Jelko Kacin (ALDE). – (SL) No domingo, 11 de Julho, terão passado 15 anos desde que as tropas do exército
da República da Sérvia, sob o comando do General Mladić, deu início em Srebrenica à execução do mais
terrível crime contra civis cometido neste continente desde a Segunda Guerra Mundial. Separaram das suas
famílias, à força, mais de 8000 homens e rapazes, incluindo crianças, enviando-os para campos de morte.
O extermínio da população masculina da região mais extensa da Bósnia Oriental, que faz fronteira com a
Sérvia, onde foram mortos por pertencerem à comunidade étnica da Bósnia, é um crime brutal.

Srebrenica é um exemplo de depuração étnica do tipo mais atroz, um crime contra a Humanidade, tendo
sido declarado genocídio em 2001 pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia. Além disso,
Srebrenica foi declarada ainda genocídio pelo Tribunal Internacional de Justiça da Haia, em 2007. No Centro
Memorial de Potočari irá ser sepultado o maior número de restos de vítimas identificadas até hoje,
desenterradas de valas comuns ocultas. Oitocentas vítimas inocentes deste cruel acto de vingança irão,
finalmente, ser sepultadas.

É justo que esta semana assinalaremos no Parlamento Europeu este horror dos Balcãs e que, uma vez mais,
exijamos que os comandantes responsáveis sejam levados perante a justiça e responsabilizados pelos seus
crimes.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, recentemente, a polícia belga
levou a cabo uma rusga sem precedentes na História da União Europeia. Eles fizeram uma rusga ao palácio
do Arcebispo de Malines, durante um encontro de bispos católicos, confiscando-lhes os telefones,
computadores e documentos confidenciais.

Os bispos foram mantidos nove horas sem qualquer aviso prévio legal. Entre os documentos confiscados,
encontravam-se documentos cobertos pelo Selo da Confissão, apresentados por cidadãos que tinham pedido
expressamente para permanecerem anónimos. Os túmulos de dois cardeais inumados na catedral adjacente
foram profanados e destruídos por meio de brocas pneumáticas.

Tendo em conta que o Tratado de Lisboa, subscrito por Sua Majestade, o Rei dos Belgas, se baseia no
património cultural, religioso e humanístico da Europa, que deu origem aos valores universais dos direitos
inalienáveis da pessoa, da liberdade, democracia, de igualdade e do Estado de direito, queria solicitar ao
Presidente do Parlamento Europeu que abordasse a Alta Representante dos Negócios Estrangeiros, Baronesa
Ashton, para lhe pedir que se deslocasse aqui e fizesse o relatório dos acontecimentos, e lhe perguntasse
como tenciona resolver este incidente diplomático, causado por acto ilícito levado a cabo por um
Estado-Membro da União Europeia contra o Estado da Cidade do Vaticano.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) A adesão à UE dos países da Europa Central e Oriental e a extensão do processo
de alargamento de modo a incluir os países dos Balcãs Ocidentais são desafios consideráveis para a UE. São
com frequência debatidas as questões económicas. Gostaria agora de falar sobre um factor que temos tendência
a passar em claro. Estes países têm um grande número de minorias nacionais. Estas minorias não imigraram
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para estes países. Adquiriram a cidadania de outro país por razões históricas, devido a frequentes alterações
de fronteiras. Muitas vezes, os direitos linguísticos das minorias são regulamentados com mais generosidade
em países que não pertencem à UE do que em certos Estados-Membros. Isto deve-se ao facto de estes países
terem compreendido ser do seu interesse fazer com que as minorias tenham um sentimento de pertença à
sua pátria. Este é certamente um domínio em que os Estados-Membros da UE poderiam aprender muito com
os países candidatos. Todos os cidadãos da União Europeia merecem igual respeito e tratamento
independentemente da sua origem étnica, nacionalidade ou língua materna.

Danuta Jazłowiecka (PPE). – (PL) Senhor Presidente, a minha experiência pessoal é a razão pela qual gostaria
de chamar a atenção do Parlamento Europeu para a questão dos cuidados médicos de emergência para os
deputados europeus quando se encontram fora da Europa. O meu caso, bem como o caso do Haiti, mostram
a necessidade de estabelecer regras precisas para os deputados europeus que precisam de cuidados médicos
constantes durante um repatriamento. O Parlamento não tem uma unidade adequada, responsável por
organizar o regresso de um deputado nestas situações. Considero que devia ser criada neste Parlamento uma
unidade responsável por casos deste tipo.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de expressar os meus agradecimentos pela
preocupação demonstrada pela minha saúde naquilo que foi um período muito difícil para mim. Em particular,
gostaria de expressar os meus agradecimentos, pelos excelentes cuidados que me dispensaram, aos médicos
e a todo o pessoal médico do Primeiro Hospital de Xangai, onde fui tratado, bem como à Sr.ª Claes, ao Sr.
Burriel e ao Sr. Manelli, do Parlamento Europeu, pelo seu envolvimento e enorme ajuda que me deram. Muito
obrigado do fundo do meu coração recém-reparado.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) A crise económica afectou muitas pessoas. Gostaria de apontar a
necessidade e, para ser franco, a necessidade imperiosa, de dar uma atenção especial à protecção dos pobres,
dos excluídos, dos idosos, dos desempregados e dos jovens.

Os jovens constituem o grupo mais numeroso dos desempregados. Frequentemente, iniciam a sua vida
adulta sem perspectivas e a partir de uma base frágil. Sabemos que a melhor maneira de sobreviver à crise é
através da educação e do investimento no nosso próprio desenvolvimento. Durante a crise, assiste-se à
redução do emprego e ao encerramento de locais de trabalho. Felizmente, as universidades e outras instituições
de educação terciária continuam a funcionar, havendo também uma série de formas de educação contínua.
Por conseguinte, devíamos criar instrumentos de apoio adequados para a educação e os jovens. Considero
positivo que, por sugestão da relatora, a senhora deputada Sidonia Jędrzejewska, os jovens sejam uma das
prioridades do orçamento de 2011.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Senhor Presidente, agora, mais do que nunca, a Europa representada por
certos políticos já não é uma Europa dos cidadãos. E porquê? Porque alguns de nós, os políticos, estamos
completamente fora de jogo.

Como podemos explicar às pessoas que preferimos cancelar uma reunião com ONG que estão a combater
a fome pelo mundo fora para nos encontrarmos com um jogador de futebol como se ele fosse um príncipe,
e isto no dia em que dois milhões de pessoas protestam em França contra as políticas de pensões? No entanto,
há cinco dias, um treinador de futebol esteve a responder a perguntas urgentes no âmbito de um inquérito
parlamentar. Alguém morreu? Ocorreram despedimentos em massa? O ambiente esteve a ser poluído?
Houve um ataque terrorista? Não, de modo nenhum. A questão envolvia apenas uma equipa de futebol que,
tal como 31 outras – ou melhor, 30 outras – vai perder ou já perdeu, e um treinador que se recusou a apertar
a mão ao seu homólogo sul-africano, como um presidente que se recusa a apertar a mão aos seus concidadãos.
Imaginem que no mundo não existiam só futebolistas infantis e milionários que nem sequer sentem qualquer
orgulho nacional, mas também pessoas que perderam os seus empregos, ou reformados que não sabem
como poderão arcar com a despesa de aquecer as suas casas no Inverno. Estas pessoas existem, e não só
durante o período eleitoral.

Lamento, Presidente Sarkozy, não partilhamos – e nunca partilharemos – os mesmos valores ou prioridades.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) Gostaria de estender as minhas condolências às famílias dos cidadãos que perderam
a vida em resultado das cheias na Roménia. Posso garantir a todos os que sofreram em resultado destes
terríveis acontecimentos que os nossos pensamentos estão, e estarão, com eles.

Infelizmente, a ausência de uma estrutura de prevenção vital e a má preparação das autoridades romenas,
embora tenham ocorrido situações semelhantes no passado, deram origem a prejuízos materiais e, o que é
ainda mais triste, à perda de vidas humanas.
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Tal como fiz durante o debate na sessão anterior, volto a solicitar à Comissão que promova medidas urgentes
para o planeamento das bacias em relação aos rios internos e transfronteiriços nos Estados-Membros, bem
como um conjunto de medidas financeiras destinadas a realizar estes investimentos cruciais para prevenir
que tais situações ocorram de novo no futuro.

Quero aproveitar a oportunidade para agradecer, em nome do povo romeno, à França, à Bélgica, à Áustria
e à Estónia a sua pronta resposta no fornecimento de ajuda à Roménia em resultado da mobilização do
Mecanismo de Protecção Civil Comunitário.

Paul Nuttall (EFD). – (EN) Senhor Presidente, gostaria de chamar a atenção deste Parlamento para um
enigma que está a intrigar os deputados europeus da minha região, o Noroeste da Inglaterra. Em Novembro
de 2009, a Cumbria, que se encontra na parte norte da minha circunscrição eleitoral, foi atingida por graves
cheias. Casas foram destruídas, empresas ficaram arruinadas e, infelizmente, perdeu-se uma vida. Em
consequência da catástrofe, o Governo britânico tinha todo o direito de solicitar a assistência do Fundo de
Solidariedade da UE, e sou levado a crer que o dinheiro que teria vindo no âmbito desta ajuda poderia ter
chegado aos 100 milhões de libras. Estranhamente, porém, o Governo britânico não apresentou o pedido.

As pessoas da Cumbria são gente honesta. Trabalham muito e pagam os seus impostos, grande parte dos
quais é enviada para Bruxelas. Por conseguinte, penso que têm o direito de pedir que algum deste dinheiro
seja devolvido, e considero uma falha do governo trabalhista não ter agido relativamente a este assunto.

Iosif Matula (PPE). – (RO) As graves cheias das últimas semanas afectaram extensas áreas da Roménia.
Infelizmente, registaram-se 23 mortes e mais de 18 000 pessoas foram evacuadas, já para não falar nos
enormes prejuízos materiais, incluindo estragos que afectaram milhares de casas. A onda de cheias continua,
o que é extremamente preocupante.

O Governo romeno está a coordenar o combate contra as águas, mas procedeu igualmente a uma avaliação
dos prejuízos, expressando o seu interesse em aceder ao Fundo de Solidariedade da UE. Evidentemente que
o montante a que a Roménia poderá ter direito só cobrirá parte do custo total da reconstrução, mas dará um
importante sinal aos cidadãos que perderam, num curto espaço de tempo, todos os seus haveres que
acumularam durante uma vida.

A ajuda proporcionada pela UE expressará o sentido de coesão dos europeus perante todo o tipo de catástrofes,
especialmente durante a actual recessão. É precisamente por isso que apelo à Comissão Europeia e aos meus
colegas deste Parlamento para que demonstrem a sua solidariedade com a Roménia e aprovem esta ajuda
financeira logo que as autoridades entreguem uma avaliação dos prejuízos e os planos de reconstrução.

Victor Boştinaru (S&D). – (RO) No intervalo entre as duas guerras mundiais, a Roménia, a Hungria e a
Itália estiveram sujeitas a regimes ditatoriais, a regimes fascistas, que provocaram violência, não só nestes
países como a nível internacional.

Neste momento, a Itália está confrontada com o monopólio dos meios de comunicação social de que desfruta
o Primeiro-Ministro Silvio Berlusconi. Na Hungria, o governo Orbán, cujo partido pertence a um grupo do
Parlamento Europeu, propõe-se ter um monopólio a longo prazo do material audiovisual público. Na
Roménia, o Presidente Traian Băsescu, apoiado por um partido que é membro do mesmo grupo político no
Parlamento Europeu, afirma que os meios de comunicação social constituem uma vulnerabilidade que
ameaça a segurança nacional.

Quero crer que a nossa União Europeia aprendeu as lições do passado e opor-se-á às violações flagrantes
dos actos fundadores e dos valores fundamentais da UE.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Senhor Presidente, a Presidência belga da União Europeia
teve início a 1 de Julho. Ao contrário das presidências anteriores, o Governo belga não apresentou as suas
prioridades, tendo apenas preparado um programa de trabalho adaptado ao calendário da UE.

Levanta-se assim a questão de saber se, nos próximos seis meses, irão ser discutidos problemas que são
importantes para os habitantes da União Europeia. É verdade que o Governo belga anunciou que, durante
a sua presidência, procederá a uma revisão da legislação da UE e que serão tomadas medidas na eventualidade
da ocorrência de catástrofes naturais. Isto é muito importante, em particular em virtude das recentes cheias
que não só atingiram o meu país, a Polónia, mas também a Roménia, a Eslováquia, a Hungria e a França.
Todos os afectados por esta tragédia esperam uma ajuda rápida e eficiente, bem como uma boa coordenação
das medidas tomadas. Deste modo, espero que, apesar dos problemas internos no decurso da Presidência
belga, seja efectuado trabalho nesta área de acordo com o que foi anunciado.
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Gostaria igualmente de agradecer a todos os que vieram em auxílio das vítimas das cheias, não só na Polónia,
mas também em outros países da União Europeia que foram afectados por esta tragédia.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Senhor Presidente, a 21 de Junho, a Rússia reduziu o fornecimento de gás à
Bielorrússia e anunciou que pode haver outra redução se este país não efectuar um pagamento de 200 milhões
de dólares. A Bielorrússia disse que esta redução pode também provocar uma perturbação técnica do trânsito
de gás para os Estados-Membros da União Europeia. Os peritos disseram que a acção da Rússia pretendeu,
entre outras coisas, levar a Bielorrússia a assinar um código aduaneiro que tem como objectivo estabelecer
uma união aduaneira, ou também levar este país a cumprir os termos de um contrato respeitante ao pagamento
de preços de mercado para os bens exportados para a Bielorrússia, e ainda levar este país a vender empresas
estratégicas, designadamente as redes de transmissão de energia.

Contudo, isso pode igualmente ter sido feito para afectar a reputação da Bielorrússia enquanto país de
passagem para o gás fornecido à UE e, por consequência, justificar investimentos como o South Stream ou
o Nord Stream. Gostaria também de fazer uma pergunta à União Europeia acerca da avaliação da eficácia de
mecanismos de aviso precoce para quebras no abastecimento de fontes de energia, pois temos um contrato
com a Rússia que foi assinado a 16 de Novembro de 2009.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Senhor Presidente, congratulo-me com o documento de hoje da
Comissão sobre o relatório de monitorização do mercado do comércio e da distribuição: "Para um mercado
interno do comércio e da distribuição mais eficiente e equitativo até 2020". Trata-se de um relatório muito
importante e espero que ele constitua o primeiro passo no caminho de uma maior transparência em toda a
cadeia de retalho.

Ainda a semana passada vimos exemplos de uma situação inexplicável de preços de produtos agrícolas muito
baixos em alguns Estados-Membros, inclusivamente no meu, e, no entanto, preços muito elevados da
alimentação para os consumidores. Há certamente um mau funcionamento do mercado, como a Comissão
justamente sublinha. Penso ser significativo que, no referido documento, estejamos a considerar não apenas
os aspectos do comércio e da distribuição, mas também os impactos sociais, ambientais e para os
consumidores neste sector.

Espero que o Parlamento apresente propostas até 10 de Setembro. Espero que não tenhamos de esperar 10
anos para ter um sector retalhista mais justo, pois neste momento, tanto consumidores como produtores
estão a ser prejudicados.

Presidente. – Está encerrado o debate.

21. Fomento do acesso dos jovens ao mercado de trabalho e reforço do estatuto dos
estágios e aprendizes (breve apresentação)

Presidente. - Segue-se na ordem do dia o relatório (A7-0197/2010) do deputado Emilie Turunen, em nome
da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais, sobre a promoção do acesso dos jovens ao mercado de trabalho
e o reforço do estatuto de formando, estagiário e aprendiz (2009/2221(INI)).

Emilie Turunen, relatora. – (DA) Senhor Presidente, estou aqui hoje enquanto jovem política e enquanto
relatora com um apelo a fazer. Durante o último ano houve cada vez mais amigos meus a ficarem
desempregados. Trata-se de jovens motivados, que querem dar o seu contributo à sociedade, mas que, em
vez disso, têm de ir colocar-se no fim da fila do desemprego, pois não há postos de trabalho disponíveis. Há
milhões de exemplos destes jovens na Europa, e o seu número está a aumentar. Por conseguinte, com este
relatório de iniciativa própria, o Parlamento Europeu posiciona-se no topo de uma nova agenda. Queremos
erradicar o desemprego jovem. Recusamo-nos a permitir que o desemprego jovem se apodere de toda uma
geração, e insistiremos em ajudar os jovens a serem bem sucedidos com formação e emprego.

As estatísticas mostram que cerca de 5,5 milhões de jovens com menos de 25 anos na UE ficaram
desempregados e, por conseguinte, a proporção de jovens atingidos é o dobro da que se verifica na população
em geral.

A razão pela qual estou particularmente preocupada com o desemprego jovem reside no facto de existir um
risco de ele deixar uma cicatriz para toda a vida nos indivíduos e na sociedade. Estamos mais do que conscientes
das consequências de deixar que as coisas continuem como estão depois do que aconteceu na década de
1980, quando perdemos uma geração para o desemprego de longa duração, os subsídios e a exclusão social.
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É um preço demasiado alto. Porém, não se trata apenas de previsões económicas, mas de pessoas de carne
e osso. Estamos a falar de jovens com elevadas expectativas e que sentem que não são suficientemente bons.
Jovens a quem será difícil reingressarem no mercado de trabalho se não lhes dermos a mão agora.

Deste modo, nós, enquanto Parlamento Europeu, estamos a pedir aos Estados-Membros que assumam como
prioridade o combate ao desemprego jovem e estamos a pedir-lhes que invistam na educação. Assim, é
também de importância crucial que a UE se concentre desde já, enquanto prioridade estratégica, em estratégias
conjuntas. Precisamos de uma abordagem integrada e ambiciosa com uma combinação de políticas educativas,
económicas, de emprego e sociais. Temos isto ao nível local, nacional e europeu.

Com este relatório de iniciativa própria, o Parlamento Europeu está a enviar uma série de propostas específicas
à Comissão, ao Conselho e aos Estados-Membros. Permitam-me que sublinhe algumas das mais importantes:

1. Estamos a propor uma "garantia jovem europeia", que assegurará que todos os jovens com menos de 25
anos estejam sujeitos a um período máximo de 4 meses de desemprego, ao fim do qual terá de lhes ser
oferecido um emprego, um curso de formação ou uma oportunidade de aprofundamento da formação.

2. Estamos a propor uma "carta europeia de qualidade" para os estagiários académicos, que se destina a
assegurar que os estágios sejam efectuados em conjunção com o ensino e que os estagiários não sejam usados
como mão-de-obra barata. Ao mesmo tempo, propomos mais e melhores aprendizados para os jovens
durante a formação profissional.

3. Estamos a propor que todos os Estados-Membros da UE criem grupos de missão para combater o
desemprego jovem, e também que a UE constitua em conjunto um grupo de missão para a coordenação,
partilha de conhecimentos e novas iniciativas.

4. Estamos a propor que sejam disponibilizados mais fundos para o Fundo Social Europeu, e pretendemos
reservar 10% – um mínimo de 10% – deste fundo para projectos destinados aos jovens.

Queremos também assegurar que pomos fim à prática discriminatória dos jovens no mercado de trabalho,
apenas por razões de idade, sendo-lhes negado o acesso aos serviços sociais e a um salário adequado.

Estas propostas, e todas as outras que constam no relatório, representam a nossa tentativa de inverter a crise
dos jovens na Europa. Com as políticas certas e os investimentos certos podemos transformar o mercado
de trabalho europeu e criar um futuro melhor para os jovens da Europa. Aqui, no Parlamento Europeu,
estamos preparados para fazer a nossa parte no sentido de criar novos empregos e melhores aprendizados
e estágios. No Parlamento Europeu, estamos preparados para fazer a diferença para os jovens da Europa.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) O desemprego entre os jovens com menos de 25 anos passou a fasquia dos 5
milhões ao nível da União Europeia, o que representa uma taxa de cerca de 20%.

Em virtude de um ambiente económico difícil, os jovens deparam-se agora ainda com mais problemas para
encontrar um trabalho digno. Penso, assim, que os Estados-Membros têm de promover a integração activa
dos jovens na sociedade e no mercado de trabalho. Mas isto não pode ser conseguido sem uma educação
sólida e de boa qualidade.

O potencial dos jovens é um recurso que não é suficientemente usado. Num quadro de alterações demográficas,
eles podem dar uma contribuição activa para o fortalecimento dos sistemas de segurança social.

Finalmente, queria chamar a vossa atenção para a situação dos jovens nas zonas rurais. Segundo as estatísticas,
eles estão em desvantagem. É-lhes mais difícil encontrar um posto de trabalho do que os jovens que vivem
nos meios urbanos.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). – (PL) Senhor Presidente, a mobilidade e a educação dos jovens são
prioridades orçamentais do Parlamento Europeu para 2011. Foi há poucas semanas que, aqui neste Parlamento,
aprovámos o nosso mandato para a negociação do orçamento da União Europeia para 2011. Para mim, o
relatório Turunen mostra muito claramente em que medida estes domínios – a mobilidade e a educação dos
jovens – exigem maior atenção e mais medidas activas.

Deve sublinhar-se que o relatório da senhora deputada Emilie Turunen é mais uma prova da importância
fundamental de assegurar as condições adequadas para a educação e de apoiar todas as formas práticas de
mobilidade dos jovens de modo a concretizar a estratégia 2020. Facilitar a entrada dos jovens no mercado
de trabalho é também uma medida essencial para reduzir a taxa de desemprego global nos Estados-Membros
da União Europeia – e o desemprego constitui a maior dificuldade e o maior obstáculo para o crescimento
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económico. É assim ainda mais importante que o orçamento da União Europeia que está a ser negociado
inclua recursos adequados para a consecução dos objectivos descritos no relatório.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Senhor Presidente, o desemprego é um problema que tem afligido a
União Europeia de um modo particularmente agudo nos últimos anos e que se acentuou com a crise
económica. E a situação torna-se ainda mais grave quando afecta um número cada vez maior de jovens –
jovens que estão a terminar a sua formação na escola ou na universidade e que querem começar a ser
economicamente independentes. Para além das graves consequências sociais e psicológicas que o desemprego
implica para um jovem, a escala maciça deste fenómeno tem igualmente efeitos extremamente perniciosos
nas economias dos países envolvidos. Não podemos permitir que gerações sucessivas de cidadãos da UE
tenham de enfrentar o espectro da discriminação social e uma economia calamitosa, pelo que temos de fazer
tudo o que esteja ao nosso alcance para garantir aos jovens uma formação e experiência profissionais sólidas,
bem como remunerações justas, de forma a assegurar que tenham condições de vida dignas e um bom início
da sua vida adulta.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de
expressar os meus agradecimentos à senhora deputada Emilie Turunen pelo seu trabalho. Como, infelizmente,
nos revelam as estatísticas, em todos os países da União Europeia, sem excepção, as pessoas mais duramente
atingidas pela crise foram as que tinham trabalhos temporários, as mulheres e os imigrantes.

As que têm trabalhos temporários são sobretudo jovens, e assim temos uma percentagem chocante, que
não se via há muito tempo, de jovens que não consegue encontrar trabalho. Os baixos níveis de crescimento,
que muitos antevêem irem durar pelo menos dois anos, e o facto de as pessoas mais velhas estarem a prolongar
a vida de trabalho em virtude da reforma do sistema de pensões, que todos conhecemos, significam que este
problema está destinado a agravar-se nos próximos anos.

Por este motivo, o trabalho realizado é muito importante e considero essencial que cada Estado-Membro
encare o desemprego jovem como uma questão específica que deve ser abordada com políticas
intervencionistas.

Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Senhor Presidente, neste excelente relatório de iniciativa própria da senhora
deputada Emilie Turunen, pelo qual a felicito, o Parlamento Europeu pede ao Conselho e à Comissão que
ponham em execução uma melhor estratégia de emprego. E fá-lo por uma razão muito simples: os jovens
precisam da Europa, mas a Europa também precisa dos jovens.

Trata-se de uma relação de dois sentidos, mas é extremamente importante e tem de funcionar por uma razão
muito simples: se a relação não funcionar, será pior para ambos os lados. Embora os jovens tenham a vida
à sua frente e venham a desfrutar de uma segunda e de uma terceira oportunidades, a Europa já é bastante
velha e não terá outra oportunidade nestes tempos difíceis de crise económica.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, como este relatório demonstra, é muito grave o que se
passa com os jovens, cada vez com mais dificuldades em encontrar emprego.

O desemprego dos jovens já ultrapassa, em média, os 21 % na União Europeia, mas, nalguns países, é ainda
muito superior, e cada vez é mais difícil aos jovens que concluem os seus estudos encontrar um emprego
com direitos, um emprego com salários dignos. Em geral, o que lhes oferecem é um estágio, muitas vezes
não pago, usando assim os jovens e a sua necessidade de um trabalho para os explorar, não lhes pagar sequer
os estágios e, quando lhes dão um emprego, é precário, mal pago e sem direitos.

É uma situação inadmissível e, por isso, é preciso que haja políticas direccionadas para impedir que esta
exploração continue, inclusivamente criando empregos para os jovens, mas também garantindo os direitos
que têm.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é absolutamente essencial
ajudar e orientar os jovens no mundo do trabalho. A escola não é suficiente para formar os trabalhadores
do futuro, pelo que devemos promover os aprendizados nas empresas.

Combater o desemprego, particularmente entre os jovens, é um dos desafios mais importantes que enfrenta
a União Europeia. É exactamente por esta razão que temos de ter cuidado em não pedir demasiado – por
exemplo, na luta contra as alterações climáticas – das empresas, pois se elas decidirem encerrar não haverá
futuro para os nossos trabalhadores. Concentremo-nos antes no combate às importações de artigos de baixo
custo de países terceiros que não respeitam as nossas regras nem os direitos dos trabalhadores, em particular
no caso dos trabalhadores infantis.
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Angelika Werthmann (NI). – (DE) Senhor Presidente, tornou-se evidente quem tem sido realmente atingido
pela actual situação económica na UE: os jovens com menos de 25 anos, que têm uma taxa de desemprego
de 21,4%. Isto é o dobro da taxa de desemprego global da UE. Os jovens desempregados também irão sofrer
mais tarde, no decurso da sua vida, as consequências de estarem agora desempregados. Além disso, o
desemprego jovem tem importantes efeitos sociais e económicos negativos na nossa sociedade, em particular
no crescimento económico. Os jovens representam o nosso futuro. Temos de lhes dar uma justa oportunidade,
por exemplo, investindo em melhor educação e formação de modo a proporcionar-lhes uma base sólida
para a sua vida futura.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Senhor Presidente, os jovens da Europa precisam de perspectivas claras.
Este relatório é o primeiro passo na direcção certa. Precisam da perspectiva de um futuro seguro que porá
fim à sua dependência financeira de outras pessoas e lhes permitirá serem auto-suficientes.

A entrada no mundo do trabalho desempenha um importante papel a este respeito e os estágios podem
muitas vezes tornar este passo mais fácil. No entanto, faz-se, com demasiada frequência, um mau uso dos
estágios. Por conseguinte, precisamos de um quadro legal que proteja os jovens empenhados de ambos os
sexos e que assegure que os estágios que realizam são de boa qualidade. Um estágio deve ser visto como
parte integrante do processo de formação do jovem e não como uma oportunidade para os empregadores
terem mão-de-obra barata. Os jovens, rapazes e raparigas, motivados e empenhados não podem ser
discriminados e explorados desta ou de outras maneiras. Devemos tomar medidas decisivas para contrariar
a discriminação etária, pois os jovens da Europa representam o nosso futuro. Temos de protegê-los e apoiá-los.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Senhor Presidente, também li com toda a atenção o relatório
elaborado pela senhora deputada Emilie Turunen, e devo dizer que se trata aqui de um problema extremamente
complicado. O desemprego dos jovens tem dois aspectos.

O primeiro é o que devemos fazer para que quem tenha terminado os seus estudos e a sua formação possa
realmente encontrar trabalho. Todas as políticas que a União Europeia tem à sua disposição, incluindo a
política agrícola, devem contribuir para conseguir isto. Quando fizermos a reforma da política agrícola
comum, temos de ter o cuidado de reservar um lugar no orçamento global da União Europeia para programas,
projectos e financiamento que sirvam estes objectivos.

O segundo refere-se aos projectos sociais que permitam aos jovens desenvolver a sua situação domiciliária
e proporcionar-lhes também um elevado padrão de serviços públicos. Estou aqui a pensar em escolas,
infantários e creches. Há uma grande carência destes serviços, inclusivamente nas grandes cidades, já para
não falar das pequenas vilas e aldeias em toda a União Europeia.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Senhor Presidente, presentemente, o desemprego jovem é um drama na União
Europeia. É uma tragédia completa que 20% dos jovens estejam desempregados. Muitos deles têm elevados
níveis de formação e qualificação e estão ansiosos por trabalhar, mas não têm emprego porque estão a pagar
pelos pecados de outros – os pecados de terroristas financeiros, especuladores gananciosos, banqueiros com
remunerações excessivas e reguladores não produtivos, que preferem jogar golfe. O resultado é que os jovens
não conseguem emprego.

Temos de fazer alguma coisa a este respeito. Temos de criar estágios para eles e oferecer-lhes empregos. Não
têm de ser empregos muito bem pagos nem sequer têm de ser empregos a tempo inteiro, mas a verdade é
que estes jovens precisam de começar a trabalhar, pois quanto mais tempo uma pessoa ficar sem trabalho
mais difícil será que se torne mais tarde um bom trabalhador. Temos de agir desde já. Se o fizermos,
prestaremos um grande serviço à juventude desta União, que será lembrado para sempre.

Frédéric Daerden (S&D). – (FR) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados,
congratulo-me muito com a aprovação deste documento da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais. Dado
que nos encontramos presentemente no processo de negociação do orçamento da UE para 2011, a votação
deste relatório vem precisamente no momento certo. Com efeito, o Parlamento expressou o seu desejo de
fazer das políticas relativas aos jovens uma prioridade. Congratulo-me com isso, mas essas políticas não se
devem limitar à questão da mobilidade dos jovens. Devem também dizer respeito aos seus direitos. É
precisamente isso que está aqui em causa.

A exploração dos estagiários é motivo de preocupação e envolve o risco de criar um mercado de trabalho
paralelo para os jovens. A situação precária dos jovens estagiários que efectuam estágios em lugares onde
mais tarde podem ter a oportunidade de serem contratados está a prejudicar a economia europeia, em
particular no que toca ao financiamento dos sistemas de segurança social.
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A este respeito, congratulo-me com o facto de a minha proposta de alteração, que visa incluir medidas para
garantir condições de vida e de trabalho decentes aos estagiários, ter sido integrada neste relatório. Em minha
opinião, este relatório representa um passo no sentido do estabelecimento de um verdadeiro estatuto europeu
para os estagiários.

Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Então, temos finalmente um jovem simbólico. O desemprego jovem
é actualmente, em média, de cerca de 21% na União Europeia, mas, em alguns países, atinge valores da ordem
dos 40%, o que constitui um número enorme, e que é certamente preciso fazer parar.

Os jovens são presentemente o grupo mais vulnerável da sociedade, pois, quem não tem trabalho não pode
ser independente, e assim os jovens não estão a constituir família, o que está relacionado com o problema
demográfico da UE. Contudo, precisamos de dar uma verdadeira ajuda aos jovens – não apenas falar em
fazer qualquer coisa, mas tomar efectivamente medidas capazes de fazer a diferença.

É igualmente necessário ter em mente que, numa época de crise económica global, cortar na despesa da
educação é certamente o caminho mais estúpido a seguir, pois isso só vai fazer com que tenhamos uma
população ignorante no futuro.

Maroš Šefčovič, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, permita-me que comece por agradecer
à relatora, a senhora deputada Emilie Turunen, o seu relatório, que é muito oportuno. Como foi sublinhado
em diversas intervenções, é absolutamente evidente que a geração jovem tem sido afectada com particular
intensidade pela crise económica, e a taxa de desemprego entre os jovens é evidentemente inaceitável. Não
podemos desperdiçar o talento dos nossos jovens, numa situação em que um quinto dos jovens europeus
não tem emprego ou perspectivas adequadas.

Por consequência, a Comissão está particularmente satisfeita, tal como eu pessoalmente, com o título muito
apropriado deste relatório, pois é perfeitamente evidente que precisamos de empregos de melhor qualidade
para os jovens e que eles necessitam de adquirir uma experiência profissional adequada. E haverá melhor
maneira de a obter do que através de aprendizados ou estágios de alta qualidade? Deste modo, concordo
totalmente que estas formas de formação no local de trabalho devam ser utilizadas adequadamente e não
para substituir os empregos normais, como foi acentuado por vários oradores.

A apreciação completa do impacto negativo da crise económica na geração jovem foi totalmente expressa
na proposta da Comissão para a estratégia 2020 da UE. Não é uma coincidência nem um acaso que duas das
metas fundamentais para a Estratégia Europa 2020 estejam relacionadas com os jovens, bem como com a
importância de uma melhor educação, assegurando que uma proporção mais elevada de jovens tenha um
diploma universitário e reduzindo a percentagem de alunos que não completam o ensino primário ou
secundário.

Assim, a Comissão apresentará uma proposta concreta para ajudar os Estados-Membros a atingir estas metas.
Lançaremos em Setembro a nossa iniciativa emblemática "Jovens em Movimento" e colocaremos o acento
tónico no desenvolvimento de políticas totalmente integradas, juntando ensino regular, formação e emprego.

O objectivo será estabelecer um quadro ao nível da UE para a promoção do emprego jovem, designadamente
através de políticas que assegurem que os jovens sejam equipados com as aptidões e competências de que
necessitam, e que são exigidas pelo mercado de trabalho, por meio de acções específicas que os ajudem a
obter um primeiro emprego e a garantir que progridem uma vez que estejam inseridos no mercado de
trabalho.

Apresentaremos medidas sobre como apoiar jovens empresários e aumentar o auto-emprego dos jovens, e
sugeriríamos acções destinadas aos jovens sem qualificações ou com baixas qualificações para os ajudar a
entrar no mercado de trabalho.

Como disse no início, concordo com os oradores anteriores quando se diz que temos de encontrar medidas
concretas e positivas para suster o desperdício do talento e da energia dos jovens e ajudar os jovens na Europa.
Estou certo de que, com o apoio do Parlamento Europeu, saberemos encontrar uma receita apropriada para
superar esta crise gravíssima.

Presidente. – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, terça-feira, 6 de Julho, às 12h00.

Declarações escritas (Artigo 149.º)
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Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) As taxas de desemprego entre os jovens estão a aumentar
rapidamente em todo o mundo e, actualmente, há poucas oportunidades para os jovens conseguirem um
emprego permanente e regular. Os jovens que entram no mercado de trabalho são discriminados com base
na idade, e eu congratulo-me com o conteúdo do relatório relativamente ao incentivo do acesso dos jovens
a esse mercado de trabalho.

Congratulo-me, particularmente, com a proposta de criar mais postos de trabalho, incentivando os
empregadores a investir nos jovens. A formação e a instrução contínuas são extremamente importantes para
dar aos jovens um melhor acesso ao mercado de trabalho, e o sector do terceiro ciclo de ensino é muito
importante neste aspecto.

Devem ser incentivados os estágios de formação e aprendizagem, para garantir que não há exploração em
causa e que os jovens conseguem cobrir os custos de vida básicos e entrar no futuro no mercado de trabalho,
sem serem discriminados de nenhuma forma. O Conselho, a Comissão e os Estados-Membros devem contactar
com os jovens, para que as suas necessidades e prioridades possam ser tomadas em conta aquando da
elaboração das políticas.

Corina Creţu (S&D), por escrito. – (RO) A percentagem preocupantemente elevada de jovens desempregados
- o dobro da taxa geral de desemprego da UE – mostra como é difícil para os jovens encontrarem trabalho,
uma tendência que tem vindo a agravar-se significativamente devido à recessão. A actual geração de jovens,
que sofre um impacto desproporcionado da crise económica, está em risco de exclusão social. Mais de 5,5
milhões de jovens sem emprego enfrentam pobreza e dificuldades após a saída da escola. Os jovens são
forçados a aceitar trabalhos precários, com baixos salários e reduzida protecção social, que afectam a sua
saúde e segurança no trabalho. Verifica-se um nível mais elevado de vulnerabilidade nas zonas rurais onde,
em países como a Roménia, a pobreza, o desemprego, o início da vida de trabalho numa idade precoce e o
abandono escolar estão a arruinar o futuro de inúmeras crianças e jovens.

Para além das estratégias que temos para a recuperação económica e a criação de emprego, adaptando o
sistema de ensino para evitar a criação de uma correia transportadora de jovens desempregados e combatendo
o trabalho clandestino e a exploração dos jovens, julgo que deve ser criada uma Garantia Europeia da
Juventude, proporcionando a todos os jovens o direito a uma oferta de emprego ou a uma combinação de
trabalho e formação complementar, após estarem desempregados por um período superior a quatro meses.

Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) A recessão económica resultou num enorme aumento
da taxa de desemprego dos jovens, tornando este um dos problemas mais prementes que a Europa enfrenta.
Neste momento, existem mais de 5,5 milhões de jovens com menos de 25 anos que estão desempregados,
o equivalente a uma taxa de desemprego de 21,4%, o dobro da taxa geral. As recessões anteriores mostraram
que os jovens são normalmente os mais afectados, uma vez que são os últimos a ser contratados e, em muitos
casos, os primeiros a ser despedidos.

Muitos jovens, especialmente no sul da Europa, trabalham com contratos de curto prazo, o que facilita o seu
despedimento em épocas de crise.

A Comissão Europeia tem de aumentar o financiamento do Fundo Social Europeu, atribuir pelo menos 10%
deste fundo a projectos destinados a jovens e facilitar o acesso ao fundo.

Julgo que as questões mais importantes que podem ser abordadas a nível da UE para ajudar os jovens são as
seguintes: a Carta Europeia de Qualidade dos Estágios, que irá assegurar que, nos casos em que a experiência
prática é incorporada nos sistemas de ensino, sejam respeitadas certas condições, e a introdução de uma
Garantia Europeia da Juventude, que irá garantir a todos os jovens da UE o direito a uma oferta de emprego,
após estarem desempregados por um período máximo de quatro meses.

Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Os jovens são o futuro da Europa, mas eles são um dos grupos
mais vulneráveis da sociedade, especialmente durante a actual crise económica e financeira. A taxa de
desemprego juvenil é de cerca de 30% na Europa Meridional e Oriental. Os jovens devem beneficiar de
maiores oportunidades de educação e emprego e de uma melhoria nos mecanismos de promoção da inclusão
social e da participação activa na sociedade.

Os Estados-Membros devem tomar as seguintes medidas para ajudarem a criar uma "Europa da nova geração"
no mercado de trabalho: proporcionar uma transição suave entre o sistema de ensino e o mercado de trabalho,
promovendo e apoiando medidas como estágios remunerados e orientação profissional; proporcionar aos
jovens e às jovens mães acesso ao mercado de trabalho e a equipamentos sociais; incentivar os empregadores
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a oferecer aos jovens emprego estável e de longo prazo e salários que reflictam o seu nível de esforço e as
suas capacidades profissionais e intelectuais; proteger os jovens de contratos que contenham cláusulas que
os coloquem numa posição precária em relação ao seu empregador. É tempo de se promover o bem-estar
dos jovens e de eles poderem ter acesso a um ambiente de trabalho e de vida civilizado e verdadeiramente
europeu.

22. Contratos atípicos, segurança no percurso profissional, f lexisegurança e novas
formas de diálogo social (breve apresentação)

Presidente. – Segue-se na ordem do dia o relatório (A7-0193/2010) da deputada Pascale Gruny, em nome
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, sobre contratos atípicos, percursos profissionais seguros,
flexigurança e novas formas de diálogo social (2009/2220(INI)).

Pascale Gruny, relatora. – (FR) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, só
há uma lição a retirar daqui, designadamente, que os contratos a tempo inteiro de duração indeterminada
devem continuar a ser a norma.

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os colegas que contribuíram para a elaboração deste relatório.

Hoje, sinto-me decepcionada pelo facto de não ter sido realizado um debate sobre um assunto que está no
cerne da Estratégia 2020. Alguns dos meus colegas queriam falar sobre esta matéria, mas não lhes foi dada
a oportunidade de o fazerem. No entanto, quero encorajá-los vivamente a apresentarem os seus contributos,
por escrito, aos serviços do Parlamento.

Sinto-me igualmente decepcionada por, depois de ter trabalhado em estreita colaboração com todos os
grupos políticos para chegar a um acordo após várias consultas, ter sido apresentada pelo Grupo dos
Verdes/Aliança Livre Europeia uma proposta de resolução alternativa, que é quase idêntica ao meu relatório.

O meu grupo não pode apoiar os dois elementos que a senhora deputada Schroedter acrescentou na proposta
de resolução alternativa e que a comissão tinha rejeitado em votação.

Em primeiro lugar, no que se refere ao fundamento destas propostas, que visam, acima de tudo, os "falsos"
trabalhadores por conta própria: é verdade que este é um problema real e generalizado. Como o relatório
refere, nós gostaríamos de dispor de uma melhor definição de trabalhador por conta própria, mas temos
também de garantir que o critério relativo aos trabalhadores assalariados está claramente definido, em vez
de nos basearmos na presunção do estatuto de empregado. A definição proposta pelos Verdes é muito mais
vaga e não traz qualquer valor acrescentado ao texto aprovado pela comissão.

Em segundo lugar, no que diz respeito ao apelo a uma directiva para garantir os mesmos direitos a todos os
trabalhadores, incluindo o direito à liberdade de associação, independentemente do seu estatuto profissional,
eu não entendo muito bem de que direitos se trata, ou quem é que impede os assalariados ou os trabalhadores
por conta própria de aderirem ou formarem um sindicato. Na minha opinião, é inútil solicitar uma tal
directiva, e esta matéria sai fora da esfera de competência das instituições europeias.

No meu relatório, eu queria fazer dos contratos a tempo inteiro por tempo indeterminado a norma e condenar
a substituição abusadora de postos de trabalho normais por contratos atípicos. Gostaria de recordar que o
princípio da flexigurança implica não só flexibilidade, para se adaptar às exigências do mercado de trabalho,
mas também, e acima de tudo, segurança no emprego, e um princípio não pode ser aplicado em detrimento
do outro.

A União Europeia deve intensificar os seus esforços para investir nas competências e na formação, de modo
a apoiar o emprego sustentável. A taxa de desemprego continua a ser demasiado elevada na União Europeia,
e os contratos atípicos têm, por conseguinte, um papel a desempenhar no mercado de trabalho.

No que diz respeito aos jovens, os contratos atípicos poderiam, por exemplo, proporcionar-lhes a sua primeira
experiência no mercado de trabalho. Se os contratos atípicos puderem proporcionar aos jovens uma
oportunidade e facilitar-lhes a passagem para trabalhadores assalariados com contratos de duração
indeterminada, eu apoio este tipo de contrato. Em relação às pessoas que enfrentam um longo período de
desemprego, uma vez mais, se um contrato atípico facilitar a sua transição no regresso ao mercado de
trabalho, eu sou a favor deste tipo de contrato. Finalmente, se um contrato atípico é utilizado no contexto
da passagem de um emprego para outro ou de um estatuto profissional para outro, então, mais uma vez, eu
gostaria de apoiar este tipo de contrato, já que o principal objectivo é manter as pessoas a trabalhar.
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Gostaria também de salientar o papel fundamental desempenhado pelos parceiros sociais e pelas organizações
da sociedade civil na elaboração e aplicação das políticas de emprego. Exorto todos os Estados-Membros a
garantirem a sua plena participação, já que, muitas vezes, o nível de participação varia de um Estado-Membro
para outro. Finalmente, temos de garantir que eles gozam de um maior nível de reconhecimento, tanto a
nível social como institucional.

Neste relatório, o Parlamento Europeu está a enviar um forte sinal aos governos dos Estados-Membros e à
Comissão. Percursos profissionais seguros são um aspecto essencial de uma Europa social. A bola está agora
do lado do Conselho Europeu. Espero que o Conselho se mantenha firme em relação às suas resoluções no
domínio do emprego, aprovadas na Primavera de 2010.

A União Europeia precisa de se centrar com clareza e de aplicar medidas específicas para proteger o emprego
em todas as regiões da Europa e para criar novas oportunidades, no âmbito da Estratégia 2020.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Senhor Presidente, gostaria de agradecer à relatora por este relatório, que
aborda com clareza um problema actual no mercado de trabalho europeu: a flexigurança. As estatísticas
mostram que, nos últimos anos, tem havido uma passagem clara do trabalho a tempo inteiro para o trabalho
a tempo parcial. Esta não foi a única mudança que ocorreu; as formas atípicas de emprego têm também
vindo a aumentar. Temos de debater e avaliar estas mudanças, em particular, no contexto da protecção dos
direitos dos trabalhadores, dado o facto de muitos postos de trabalho estarem actualmente em risco. Além
disso, estas relações de trabalho atípicas são frequentemente alvo de abusos.

Este relatório dá-nos a direcção clara de que precisamos, para podermos reagir adequadamente a estas
mudanças. Abrange questões importantes, incluindo a criação de emprego sustentável, a promoção da
educação e da formação, assim como da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Temos de
destacar os benefícios da flexigurança e continuar a fomentar as mudanças neste domínio.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de
agradecer à senhora deputada Gruny não só o seu excelente trabalho, mas também a grande sensibilidade
que demonstrou ao ter também em conta a perspectiva de outras culturas políticas.

Isso nem sempre acontece, por isso, quando assim é, é justo referi-lo. Algumas das declarações feitas no
documento, e que têm sido aqui repetidas, são muito importantes, como o facto de os contratos permanentes
deverem ser considerados a forma normal de trabalho e de todos aqueles que trabalham com contratos
temporários – quer seja ou não por escolha própria - deverem ter, de qualquer modo, os mesmos direitos
que os outros, já que tudo deve apontar no sentido da normalização, sem insegurança.

No entanto, aquilo que reafirmou, no que se refere ao diálogo social é também muito importante: reconhecer
o valor da representação, tanto das empresas como dos trabalhadores, é muito importante. A representação
colectiva, tal como a negociação colectiva, proporciona um elemento de civilidade e de coesão nas relações.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a insistência na flexibilidade e na dita flexigurança levou
à proliferação do trabalho precário e atípico. Em vez de ser a excepção, transformou-se na generalidade da
contratação de mulheres e jovens desde que se começou a insistir na flexibilidade laboral e na dita flexigurança.

Esta situação, aliada ao crescimento do desemprego, é uma das faces mais visíveis da crise do capitalismo
que estamos a viver e tem particular responsabilidade no crescimento dos trabalhadores em situação de
pobreza por terem salários tão baixos que não chegam para lhes garantir viver com dignidade.

No final de 2008 já eram 19 milhões na União Europeia. Hoje, com o crescimento do desemprego, serão
certamente muitos mais milhões a viver em situação de pobreza, apesar de trabalharem.

Assim, impõe-se uma ruptura com as políticas neoliberais que fragilizaram direitos laborais, incluindo a
flexigurança, que sempre esquece a segurança. É tempo de respeitar a dignidade de quem trabalha e produz
a riqueza.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de apoiar as palavras
da oradora anterior. Ela tem toda a razão: é um facto que salários excessivamente baixos impedem a circulação
de dinheiro. Pobreza significa reduzir a circulação de dinheiro e, por consequência, problemas crescentes.

O regime de trabalho por contrato atípico é uma tendência crescente que, se utilizada de forma eficiente,
pode resultar num instrumento útil para escapar à actual crise económica e social. Para alcançar este objectivo,
no entanto, os contratos atípicos devem satisfazer certas condições. A flexibilidade tem de ser conciliada
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com a segurança, a fim de evitar situações em que trabalhadores menos qualificados aceitam empregos
menos qualificados por salários baixos.

A questão da flexigurança está associada à formação de pessoal ao longo da vida de trabalho, ou seja, à
formação que é considerada como uma garantia de compromisso profissional e de integração social. É
importante uma maior protecção das formas atípicas de trabalho, de modo a reduzir o mercado negro do
trabalho e garantir um melhor tratamento para as mulheres e os jovens.

Maroš Šefčovič, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, gostaria de agradecer à relatora,
senhora deputada Gruny, o seu relatório. Julgo que até mesmo o sentido de oportunidade foi muito adequado,
porque eu percebo a grande relevância do relatório e a forte inter-relação entre ele e aquilo que foi discutido
há pouco.

As questões que a relatora aborda no seu relatório são de grande actualidade, porque os contratos atípicos,
a flexigurança e a importância do diálogo social são muito importantes para o estabelecimento de novas e
boas condições no mercado de trabalho. Saúdo igualmente as principais mensagens do relatório e
congratulo-me por verificar que elas estão, em grande medida, em conformidade com a abordagem da
Comissão e a nova Estratégia Europa 2020.

Julgo que é muito positivo que o Parlamento Europeu apoie firmemente a aplicação equitativa e equilibrada
dos princípios da flexigurança. Concordo também que há necessidade de actualizar as nossas ideias sobre
flexigurança à luz da actual crise. Embora os princípios comuns e as quatro componentes da flexigurança
permaneçam válidos, a sua essência deve ser desenvolvida à luz das novas circunstâncias resultantes da actual
crise económica - incluindo o aumento do desemprego, as restrições orçamentais, o desenvolvimento de
novas formas de emprego, transições mais rápidas e mais complexas e perfis mais diversificados dos candidatos
a emprego.

Parece-me ainda que o diálogo social em matéria de flexigurança deve ser reforçado a todos os níveis - a nível
europeu, nacional, local e, muito importante, a nível da empresa. Esta é a condição prévia para uma aplicação
bem-sucedida da flexigurança. A Comissão irá apoiar a execução da Estratégia Europa 2020, nomeadamente
através de uma série de iniciativas emblemáticas. Referi uma ainda agora, mas outras iniciativas emblemáticas
irão definir uma agenda para a criação de novas competências e novos postos de trabalho, no âmbito da
qual iremos analisar que tipo de exigências laborais haverá para as novas gerações nos anos vindouros.

Esta proposta da Comissão, a ser aprovada em Novembro, terá por objectivo criar condições para a
modernização dos mercados de trabalho europeus, com vista a aumentar os níveis de emprego e a garantir
a sustentabilidade dos nossos modelos sociais. A proposta irá abordar muitas das questões cobertas pelo
relatório da senhora deputada Gruny, incluindo a flexigurança e o diálogo social. Estou, por consequência,
muito grato pelos contributos do Parlamento.

Senhora Deputada Gruny, Senhores Deputados ao Parlamento Europeu, eu, pessoalmente, assim como a
Comissão, aguardamos com expectativa a oportunidade de prosseguir o debate convosco sobre estas matérias.

Presidente. – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, terça-feira, 6 de Julho, às 12h00.

Declarações escritas (Artigo 149.º)

Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Numa altura como esta, em virtude dos números da crise e das
preocupantes taxas do desemprego juvenil na Europa, a relação entre os jovens e o mercado de trabalho é
uma questão muito importante e incontornável, se considerarmos a urgência com que os cidadãos e, acima
de tudo, os nossos jovens, aguardam uma resposta concreta. Alcançar a luz ao fundo do túnel com o
desemprego a um mínimo recorde vai exigir a consolidação da ligação entre empresas e formação, facilitando,
sobretudo, a transmissão de competências e experiência. Antes da revolução da sociedade da informação,
o conhecimento e a informação eram quase inteiramente adquiridos na escola. Actualmente, os números
parecem confirmar que o conhecimento só parcialmente é adquirido através da escolaridade, enquanto o
papel desempenhado pelos meios multimédia e a formação no local de trabalho parece essencial. Julgo, por
consequência, que as ligações com as áreas locais podem proporcionar uma oportunidade de formação
única, se considerarmos as pequenas e médias empresas e as indústrias de artesanato local como uma potencial
fonte de estágios de formação e de aprendizagem, para a transmissão de know-how de qualidade a ser exportado
para outros lugares.
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Erminia Mazzoni (PPE), por escrito. – (IT) As inúmeras resoluções e decisões aprovadas pelo Parlamento
Europeu e pelo Conselho da UE sobre o mundo do trabalho nos últimos três anos identificaram as acções
necessárias para atingir os objectivos de alcançar níveis mais elevados de emprego, aumentar a flexibilidade
e a segurança, combater o trabalho não declarado e reforçar o diálogo social. No entanto, o esforço legislativo
não foi traduzido na realização dos objectivos de Lisboa, e formas de trabalho atípico - que foram concebidas
para facilitar a entrada no mercado de trabalho e reduzir a sua rigidez - transformaram-se, em grande medida,
em instrumentos de exploração de fragilidades sociais. As pessoas mais vulneráveis - mulheres, jovens, idosos,
pessoas com baixo nível educacional ou oriundas de zonas menos desenvolvidas - viram-se sujeitas a condições
de trabalho mais precárias do que flexíveis. A proposta à Comissão chega num momento delicado para a
economia global, que poderá acabar por ser ainda mais prejudicial para o emprego. É indispensável uma
acção firme a nível europeu para promover a política de coesão social - um pilar da unidade europeia -, a
fim de quebrar as barreiras de género e ultrapassar os desequilíbrios geográficos. Um maior investimento da
UE em matéria de formação, simplificação e segurança deve ser acompanhado por um maior investimento
dos Estados-Membros. O trabalho deve voltar a ser considerado um valor.

Sirpa Pietikäinen (PPE), por escrito. – (FI) Os temas essenciais do relatório, a preservação e o desenvolvimento
do modelo europeu de mercado de trabalho, os contratos de trabalho por tempo indeterminado, o sistema
tripartido e a resolução dos problemas do trabalho atípico e do trabalho realizado no contexto da economia
paralela, são todos objectivos válidos. No actual clima de rápidas mudanças na vida de trabalho, os contratos
de emprego atípicos tornaram-se, lamentavelmente, típicos.

Neste momento, é muito importante olhar para aquilo que se está a passar no eixo trabalhador/empresário.
À medida que o limiar para o empreendedorismo vai sendo reduzido, é também importante garantir que os
trabalhadores não são subcontratados como empresários virtuais, que estão em piores condições do que os
outros, por exemplo, no que diz respeito à sua segurança social e protecção contra o despedimento. Nos
últimos tempos, os contratos atípicos aumentaram drasticamente em número, especialmente no que diz
respeito aos trabalhadores mais jovens, aos mais velhos e às mulheres. Este é também um sinal preocupante
de que esses grupos serão os primeiros a terem de mostrar flexibilidade em termos das suas condições de
trabalho, ou até mesmo dos seus postos de trabalho.

Os problemas dos contratos atípicos foram largamente debatidos por diferentes instituições da UE. Para
além de todos os discursos, relatórios e regulamentos comuns, os Estados-Membros da União Europeia têm
a obrigação de dar o exemplo. Têm de comprometer-se com uma abordagem através da qual não promovam
nem mantenham, desnecessariamente, um sistema de contratos atípicos no seu próprio sector público.

23. Livro Verde da Comissão sobre a gestão dos bio-resíduos na União Europeia
(breve apresentação)

Presidente. – Segue-se na ordem do dia o relatório (A7-0203/2010) do deputado José Manuel Fernandes,
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, sobre o Livro Verde da
Comissão sobre a gestão dos bio-resíduos na União Europeia (2009/2153(INI)).

José Manuel Fernandes, relator. − Senhor Presidente, caro Comissário, caros Colegas, em primeiro lugar
permitam-me que saúde e que agradeça a todos os intervenientes neste relatório, que possibilitou uma larga
maioria na Comissão do Ambiente – 55 votos a favor, 3 contra e nenhuma abstenção – e agradeço o trabalho,
o envolvimento que possibilitou este conteúdo.

Os biorresíduos correspondem a cerca de 30 % dos resíduos sólidos urbanos. São mais de 100 milhões de
toneladas que são produzidas anualmente. Não nos podemos esquecer de que os resíduos são responsáveis
por mais de 109 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa. São mesmo a quarta fonte de emissão
de gases com efeito de estufa, depois da energia, da indústria e da agricultura.

É conveniente que os biorresíduos sejam olhados como um recurso. É conveniente que o potencial dos
biorresíduos seja todo ele aproveitado. Até este momento, infelizmente, continua uma grande deposição de
resíduos nos aterros, o que provoca custos ambientais.

Temos uma legislação dispersa. Temos uma legislação que está em vários textos legislativos, que precisa de
harmonização. Uma legislação que requer e que impõe clareza – outra clareza – e mais simplicidade. Por
isso, a defesa que fazemos de uma directiva específica, uma directiva que traga certeza e segurança jurídica
para os investidores públicos e privados, no respeito pelas especificidades locais, no respeito pelo princípio
da subsidiariedade.
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No entanto, esta directiva é essencial. Neste relatório defendemos, obviamente, a hierarquia dos resíduos e,
nomeadamente, a prevenção, que deve ser vista de uma forma lata.

O melhor resíduo é aquele que nunca terá hipótese de se transformar num resíduo. Por isso as opções do
público no sentido, por exemplo, de evitar que os jardins onde há muita verdura ou que necessitam de muita
manutenção e que dão muitos resíduos sejam vistos de outra forma, no sentido de evitar que haja essa
quantidade de resíduos que é produzida. Mesmo na alimentação, embalagens com datas de validade que,
muitas vezes, devido aos alimentos que contêm, são desperdiçadas, são deitadas fora.

A sensibilização, o avanço para uma sociedade de reciclagem é fundamental no sentido até de criar mais
emprego. Por cada 10 mil toneladas de resíduos reciclados podem conseguir-se 250 postos de trabalho,
enquanto que na deposição em aterros, para as mesmas toneladas, só se conseguem 10 postos de trabalho.

Os resíduos são importantes para o combate às alterações climáticas. São importantes para combater a
degradação dos solos através de um composto de alta qualidade, e defendemos que esse composto tenha
normas também em termos da União Europeia e também para a produção de bioenergia.

Defende-se a tónica na questão do resultado, por exemplo, no composto, de forma a que se encoraje a
investigação científica, de forma a que se encoraje a inovação. Defendemos, no fundo, a Estratégia 2020,
com um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento inteligente e um desenvolvimento inclusivo.

Este é um relatório que tem ambição, mas também realismo, porque, por exemplo, na recolha selectiva,
queremo-la obrigatória, mas desde que seja possível do ponto de vista local, desde que seja possível do ponto
de vista económico e ambiental. Por isso, esta frase que disse: defendemos a ambição, mas também o realismo.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Senhor Presidente, eu gostaria de exprimir os meus agradecimentos por
este relatório, e gostaria também de dizer que os bio-resíduos não devem ser tratados como um problema
ou como algo que polui o ambiente e tem um efeito adverso sobre a economia.

Há um enorme potencial latente na utilização adequada destes subprodutos. A gestão adequada dos
bio-resíduos permitir-nos-á produzir energia renovável, e isso irá contribuir para o crescimento económico,
restringir as alterações climáticas, através de um processo de reciclagem gerido de forma adequada, e ajudar
a combater o processo de degradação do solo, graças à utilização de bio-resíduos para produzir adubo de
alta qualidade. Naturalmente que, para criar uma infra-estrutura ajustada a este fim e para incentivar as
empresas a investigar e a introduzir medidas inovadoras, são essenciais recursos financeiros adequados. Os
custos suportados irão, no entanto, contribuir no futuro para o fortalecimento da economia e para a melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos, por isso vale bem a pena o esforço.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Senhor Presidente, gostaria de felicitar o senhor deputado Fernandes pelo seu
relatório. Este não podia ser mais oportuno, já que, em toda a União Europeia, os cidadãos em geral estão
agora a começar a aceitar aquilo que está a acontecer ao nosso mundo, o efeito das alterações climáticas e,
sobretudo, a forma como cada um de nós, individualmente, pode fazer a diferença. Demorou muito tempo
para que esta mensagem passasse, mas hoje é possível vê-la nas escolas: no meu país, um número cada vez
maior de escolas está a receber a bandeira verde. A mensagem desta está a chegar aos pais e ao ambiente, e
há um cuidado muito maior no que diz respeito à maneira como todos lidam com as questões, reciclam o
lixo, etc. Podemos também testemunhá-lo na agricultura: os agricultores, por exemplo, perceberam os
prejuízos provocados pelo excesso de adubo e estão agora a reduzi-lo. Julgo que é tempo de avançarmos e
ajudarmos as pessoas a garantir que podem dar o seu contributo para o desenvolvimento de digestores
anaeróbios, etc., e, como outros oradores referiram, para o desenvolvimento da criação de emprego para a
nova economia.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Gostaria de felicitar o senhor deputado Fernandes pelo seu trabalho
como autor do relatório sobre o biogás, em 2007. Os resíduos biológicos são um subproduto natural da
produção agrícola e da gestão florestal. É por essa razão que eu não concordo com o relator, já que o estrume
é um componente orgânico da produção animal. Peço, por favor, ao Senhor Comissário Šefčovič que confirme
aquilo que o Parlamento solicitou, em 2007, nomeadamente, que a Comissão dedique recursos para a
produção de biogás. Isso seria muito importante. A compostagem, também mencionada pelo meu colega,
o senhor deputado Kalinowski, é igualmente, ou até mais, importante. No relatório do senhor deputado
Fernandes afirma-se que a Comissão Europeia deve providenciar financiamento para a compostagem de
resíduos biológicos. Como mencionado anteriormente, esta é uma iniciativa essencial por razões de protecção
agrícola e ambiental, e é igualmente importante reconhecer que os novos Estados-Membros enfrentam sérias
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dificuldades no que se refere ao biogás e à compostagem. Agradeço que tenham em consideração a situação
particular de cada Estado-Membro.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Senhor Presidente, também eu gostaria de dar os meus parabéns
por este relatório e de chamar a atenção para vários elementos que são importantes em toda a União Europeia.
Até agora, não resolvemos o problema associado à separação dos resíduos e, apesar de alguns municípios
terem conseguido resolver esse problema, há muitas regiões, não só na Polónia, mas também por toda a
União Europeia, que estão muito atrás. Sem uma boa separação, não é possível fazer bom uso dos bio-resíduos
e, neste aspecto - como já foi dito -, as possibilidades são múltiplas.

Refiro-me aqui, sobretudo, às unidades de biogás. Trata-se de projectos que devem claramente ser
desenvolvidos em toda a União Europeia e que devem ser apoiados por fundos - fundos a nível regional, mas
também unidades de biogás a um nível muito local -, porque a produção e a distribuição a partir dessas
unidades é muito menos dispendiosa do que a partir de outros pontos.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este relatório é, sem dúvida,
um bom trabalho e eu gostaria de felicitar o relator por ele. Uma das primeiras frases da exposição de motivos
pareceu-me extremamente positiva, e eu gostaria de a citar directamente: "[Outro objectivo estratégico d]a
política de gestão de resíduos tem de ser a transformação da UE numa sociedade de reciclagem".

No entanto, detecto nele algumas contradições. Por exemplo, o facto de a recolha selectiva ser obrigatória,
desde que seja a melhor opção, tanto do ponto de vista ambiental como económico. Por outras palavras, os
investimentos feitos pelos Estados-Membros neste domínio não podem ser objecto de discussão, mesmo
que sejam contrários a orientações europeias.

Desta forma, como já se viu com a directiva-quadro relativa aos resíduos, a União Europeia dará pouco mais
do que uma sugestão. Além disso, nós esquecemo-nos de que, por força do princípio da subsidiariedade,
atrás do qual as instituições europeias se escondem com demasiada frequência, é nosso dever fornecer
respostas ambiciosas e incisivas ao problema dos resíduos. Temos de estabelecer metas para a recolha selectiva
e exigir o seu cumprimento. Temos de recorrer às melhores práticas, como as políticas de "zero resíduos",
adoptadas em algumas zonas dos EUA e torná-las obrigatórias em todos os Estados-Membros.

Julie Girling (ECR). – (EN) Senhor Presidente, também eu gostaria de dar os meus parabéns ao senhor
deputado Fernandes. Depois de lermos este relatório, consideramos que se trata de uma recapitulação
abrangente de todas as questões relacionadas com os bio-resíduos: aterros, perda de uma fonte de energia e
necessidade de controlo da qualidade dos adubos. Todas estas questões são abrangidas.

Por isso, é com grande pesar que devo dizer que tenho um problema com uma parte do relatório. O relator
perde o meu apoio no ponto em que fala sobre um regime de recolha selectiva obrigatório em toda a Europa.
Oponho-me a isso, por princípio, por razões que se prendem com a subsidiariedade, e oponho-me mais
particularmente, porque isso visa implantar um método que, em muitos locais, está já a ser substituído por
autoclaves de última geração e outras tecnologias. Por outras palavras, está a tornar-se obsoleto antes mesmo
de o termos instalado, e isso deixa realmente a regulamentação da UE mal vista. Oponho-me à reacção
automática de apelar a mais regulamentação, em vez de se criarem incentivos, e exorto a Comissão a manter
a sua posição e a opor-se ao pedido de obrigatoriedade.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Senhor Presidente, muito obrigado por me permitir usar da palavra. Gostaria de
agradecer ao senhor deputado Fernandes o seu relatório, que define formas de lidar com os resíduos
biodegradáveis. Eu gostaria de dizer que 30% destes resíduos podem ser usados para compostagem.
Naturalmente, o mais importante é dispor de um sistema de reciclagem. Infelizmente, as directivas neste
domínio não têm sido aplicadas de forma eficaz nos países da Europa Central e Oriental. Temos de melhorar
o nosso desempenho no aumento da reciclagem, incluindo a compostagem, que é a maneira melhor e mais
natural de gerir estes resíduos.

No entanto, parece-me também muito legítimo olhar para as possibilidades de recuperação de energia.
Gostaria, aqui, de dar o exemplo da Dinamarca que, em matéria de energias renováveis, tem recorrido
amplamente a unidades de biogás. Trata-se de um exemplo para toda a Europa sobre a forma como podemos
gerir a utilização de energias renováveis numa escala tão vasta. Parece legítimo que a futura agenda financeira
- a Estratégia 2020 - forneça recursos que permitam este tipo de desenvolvimento nos Estados-Membros.
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Maroš Šefčovič, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, gostaria de começar por agradecer
ao relator, senhor deputado José Manuel Fernandes, o seu relatório sobre bio-resíduos. Gostaria igualmente
de agradecer aos membros da comissão os seus valiosos contributos sobre esta matéria tão importante.

Como é do vosso conhecimento, no dia 18 de Maio, a Comissão aprovou a comunicação sobre as medidas
futuras para a gestão dos bio-resíduos na União Europeia. Esta comunicação é acompanhada por um anexo
com uma análise técnica detalhada das medidas que poderiam ser tomadas com vista a melhorar a gestão
dos bio-resíduos na União Europeia, a nível global e em cada Estado-Membro individualmente. Durante a
preparação desta comunicação, os nossos departamentos prestaram grande atenção aos debates realizados
no Parlamento Europeu sobre bio-resíduos. Considero altamente encorajador o facto de termos chegado às
mesmas conclusões gerais: existe ainda espaço para a introdução de melhorias na gestão dos bio-resíduos
na UE e estas melhorias podem produzir resultados positivos a nível tanto económico como ambiental.
Estou igualmente de acordo em que a chave para o êxito reside numa melhor aplicação da legislação existente,
especialmente a Directiva relativa à deposição de resíduos em aterro. No entanto, dado que políticas positivas
relativas aos bio-resíduos podem variar de país para país, ou até mesmo de região para região, torna-se
necessária uma análise mais aprofundada que leve em conta a subsidiariedade.

A principal diferença entre a abordagem da Comissão e a abordagem do senhor relator gira em torno da
questão de uma possível directiva relativa aos bio-resíduos. A Comissão defende que uma directiva separada
traria pouca mais-valia. É possível melhorar a gestão dos bio-resíduos tendo por base a legislação existente
e já tida em consideração. Por isso, a Comissão tenciona lançar uma série de acções destinadas a melhorar a
gestão dos bio-resíduos, incluindo: a definição de critérios para a produção de composto de alta qualidade
utilizando o procedimento de “fim do estatuto de resíduo” contemplado na Directiva-quadro relativa aos
resíduos; a análise da viabilidade da definição de padrões mínimos para a utilização dos bio-resíduos na
agricultura ao abrigo da revisão da Directiva relativa às lamas de depuração; e a análise da possibilidade de
introduzir objectivos para a recolha separada ou reciclagem de bio-resíduos no âmbito da revisão dos
objectivos de reciclagem da Directiva-quadro relativa aos resíduos o mais tardar até 2014.

Estou certo de que podemos corresponder à essência do pedido do Parlamento através do pacote de medidas
proposto pela Comissão e, por isso, sinto-me grato pela vossa prontidão em colaborar ainda mais nesse
dossier importante e desafiante.

Presidente. – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, terça-feira, 6 de Julho, às 12H00.

Declarações escritas (Artigo 149.º)

Pavel Poc (S&D), por escrito. – (CS) Na União Europeia, produzem-se anualmente 118 a138 milhões de
toneladas de resíduos biológicos, dos quais 88 milhões de toneladas são resíduos urbanos biodegradáveis.
Cerca de 40% dos resíduos biológicos acabam em aterros. Uma prática deste tipo representa um risco
considerável de poluição para as águas subterrâneas e para o solo, além de contribuir para as emissões de
gases com efeito de estufa. Conduz também à remoção irreversível de fontes de materiais biológicos do ciclo
natural e económico, em vez da sua utilização para fabricar compostos de alta qualidade, aumentando a
produtividade do solo e a sua capacidade de retenção de água. Pensando na necessidade da utilização maciça
de compostos na agricultura, seria aconselhável a Comissão exercer alguma pressão no sentido de desbloquear
a directiva-quadro relativa ao solo no Conselho Europeu. Uma lacuna fundamental na área do manuseamento
dos resíduos biológicos é o diferente nível de implementação da legislação existente nos diversos
Estados-Membros. Por isso, saúdo e apoio plenamente o pedido para que a Comissão elabore uma proposta
de directiva separada relativa ao manuseamento dos resíduos biológicos até finais de 2010. A posição da
Comissão acerca desta matéria deveria mudar e tornar-se muito dinâmica e muito mais ambiciosa do que
tem sido. Considero também essencial o reforço dos estabelecimentos de formação no manuseamento dos
resíduos. A maneira melhor e mais indispensável de apoiar a reciclagem e evitar a criação de resíduos é criar
a necessária exigência por parte da opinião pública. A maneira mais directa de alcançar este objectivo é
através da educação das novas gerações e da implementação de um manuseamento sustentável dos resíduos
nos nossos padrões sociais.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – (EN) A gestão eficaz dos bio-resíduos pode produzir muitos
benefícios ambientais, tais como uma melhor qualidade do solo e a produção de energia renovável sob a
forma de biogás. Por isso, apoio medidas que aumentem e melhorem a recolha e tratamento dos bio-resíduos.
No entanto, a natureza dos sistemas de recolha obrigatórios e a maneira como os objectivos da recolha são
calculados serão de importância crucial. Muitas pequenas propriedades na Roménia estão já a reciclar os
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bio-resíduos, mesmo que tal não seja oficialmente reconhecido no âmbito de um sistema de recolha, porque
nunca entram na corrente de resíduos oficial. Por isso, qualquer directiva futura e quaisquer futuros objectivos
de recolha para os bio-resíduos devem ser suficientemente flexíveis para tomar em consideração as diferenças
nacionais e regionais significativas.

24. Estratégia da União Europeia para a região do Mar Báltico e papel das
macro-regiões na futura política de coesão (breve apresentação)

Presidente. – Segue-se na ordem do dia o relatório do senhor deputado Wojciech Michał Olejniczak, em
nome da Comissão do Desenvolvimento Regional, sobre a estratégia da União Europeia para a região do
Mar Báltico e o papel das macro-regiões na futura política de coesão (2009/2230(INI)) (A7-0202/2010).

Wojciech Michał Olejniczak, relator. – (PL) Senhor Presidente, para começar, gostaria de agradecer aos
relatores-sombra o proveitoso trabalho de conjunto, que permitiu a produção de um documento que é de
grande significado para diversas áreas do trabalho da União. O relatório sobre a estratégia da União Europeia
para a região do Mar Báltico e papel das macro-regiões na futura política de coesão dá ênfase à cooperação
regional com vista à implementação de medidas que cobrem um certo número de políticas, incluindo
transportes, pescas, energia e política agrícola, assim como investigação científica. Uma possibilidade real
de levar este plano à prática surgiu em 2004, quando o número de Estados bálticos presentes nas estruturas
da União Europeia aumentou consideravelmente.

Os elementos prioritários da cooperação macro-regional são a política de transportes e a protecção do
ambiente. Os dois estão interligados pela necessidade de reduzir as discrepâncias nos padrões das
infra-estruturas, bem como pelo facto de ilustrarem perfeitamente a estrutura de dependência por parte dos
Estados-Membros que é característica desta abordagem. Não pode haver medidas eficazes de combate à
poluição e à contaminação do ecossistema na região do Báltico sem uma acção integrada por parte de cada
um dos países situados nas suas margens.

Em segundo lugar, a cooperação macro-regional produz e contribui indubitavelmente para a criação de
condições que favorecem o desenvolvimento da inovação. Utilizando o enorme potencial intelectual dos
seus residentes, podemos provocar um aumento da competitividade da economia em toda a macro-região.
Por sua vez, este facto terá um significado importante para o desenvolvimento de toda a União Europeia,
para a qual uma posição mais forte e uma situação económica mais estável são de inegável significado
estratégico.

Em terceiro lugar, não devemos esquecer os objectivos sociais. A criação de condições para a prosperidade
dos cidadãos e a inclusão de elementos culturais, educativos e turísticos nos projectos têm um significado
considerável. Além disso, a assistência ao desenvolvimento da sociedade civil, que é a base de um sistema
político democrático, ajudará também a fortalecer o processo de integração. No entanto, não se pode falar
nessas mudanças se os padrões de vida dos cidadãos em geral não melhorarem. Como tal, é necessário apoiar
de forma constante e activa a criação de novos empregos.

A estratégia da União Europeia para a macro-região do Báltico, uma macro-região pioneira e piloto, constitui
actualmente um importante ponto de referência no debate em torno da futura política de coesão depois de
2013. Presentemente, os projectos executados ao abrigo dessa estratégia utilizam recursos que se integram
na política de coesão. No entanto, face à natureza multi-sectorial desses projectos, o debate de hoje deveria
orientar-se para a necessidade de, num futuro próximo, definir métodos e fontes específicos, bem como um
método apropriado de financiamento das estratégias macro-regionais no futuro período de programação.

Tendo em consideração o futuro destas estratégias, encaramos com grande esperança o plano da Comissão
Europeia para a criação de uma base de dados de melhores práticas, que possibilitará uma análise precisa de
medidas que estão já a ser aplicadas e permitirá que elas sirvam de modelo a outras estratégias. Guiados pela
necessidade de programas da maior eficácia, levados a cabo no quadro da estratégia para o Báltico e sucessivos
projectos macro-regionais, apelamos à Comissão para que desenvolva instrumentos e critérios objectivos
para a protecção do que foi conseguido até agora. Graças a isto, a análise intercalar da realização da estratégia
pode constituir um ponto de referência para as próximas iniciativas deste género.

Convém igualmente lembrarmo-nos da necessidade de dispor de respostas para perguntas cruciais neste
contexto: deverão estas estratégias ser realizadas como parte da política de coesão e de que maneira serão
financiadas para fazer um uso eficaz dos fundos provenientes da União Europeia? É com grande satisfação
que assisto ao desenvolvimento da ideia das macro-regiões. Todas elas têm a oportunidade de se concentrar
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a nível transfronteiriço em questões importantes do ponto de vista da coesão territorial, por outras palavras,
concretizando a ideia da integração que tem sido promovida pela União Europeia desde o seu início. Além
disso, a criação de regiões funcionais que partilham os mesmos objectivos constitui uma oportunidade para
aumentar a eficácia da política regional.

Senhoras e Senhores Deputados, o exemplo do Mar Báltico serve de modelo, constitui um encorajamento
para começar a trabalhar noutras macro-regiões e é exemplo de uma integração significativamente melhor.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Senhor Presidente, gostaria de começar por dizer que sou a favor desta estratégia
entre os países à volta do Mar Báltico. Em primeiro lugar, não cria problemas a outros países, nem cria
problemas à própria União Europeia.

Baseia-se nos três “não” - que são muito importantes. Número um, não é criado nenhum financiamento
adicional; número dois, não é criado nenhuma moldura jurídica adicional; e, número três, não são criadas
instituições adicionais. Como afirmou o senhor relator, os países juntam-se para resolverem problemas
comuns, tais como os relativos ao ambiente e os problemas económicos e sociais. Como tal, muitas vantagens
podem advir daqui e este poderá constituir um modelo para a estratégia macro-regional no futuro.

Consegui terminar em menos de um minuto.

Artur Zasada (PPE). – (PL) Senhor Presidente, estou convicto de que a estratégia da União Europeia para a
região do Mar Báltico contribuirá para o desenvolvimento sustentável da região. No entanto, é necessário
garantir a actualização regular do documento e a sua aplicação em conformidade.

Na minha opinião, um dos maiores desafios que se colocam à região do Mar Báltico é a criação de uma rede
eficaz de transportes marítimos, terrestres e de águas interiores. Por isso, congratulo-me com o facto de a
versão final do documento incluir a minha alteração sublinhando o significado do Corredor de Transportes
da Europa Central. Penso que este corredor, que é a ligação mais curta entre a Escandinávia e o Adriático,
tem um significado fundamental para toda a região do Mar Báltico. Reforçará a infra-estrutura e os laços
sociais entre cidades e regiões e contribuirá também para o crescimento da riqueza das mesmas. Como não
se trata simplesmente de um projecto económico, mas também politico, cultural e histórico, merece a nossa
maior atenção.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Senhor Presidente, gostaria de felicitar o senhor relator Wojciech Michał Olejniczak
pelo seu excelente relatório. Como sabemos, enfrentamos hoje em dia um novo desafio à política de coesão.
É indubitavelmente verdade que a política macro-regional se aplica à nossa estratégia para regiões como o
Mar Báltico e o Mar Mediterrâneo.

Gostaria de chamar a atenção para um facto que o senhor deputado Artur Zasada já sublinhou no seu discurso.
Hoje em dia, duas áreas coesas - o Mar Báltico e o Mar Mediterrâneo - têm de estar ligadas por um corredor
de transportes transfronteiriço coeso. Há que disponibilizar todos os recursos possíveis sob uma nova forma
de financiamento, para que estes dois centros de crescimento possam estar ligados um ao outro de maneira
eficaz. Gostaria de mencionar que as consultas sobre a rede TNT estão ainda a decorrer. Esta rede imporá a
coesão nos transportes ferroviários, rodoviários e por água. A questão da conexão entre estas duas regiões
parece ser um factor chave de harmonização da política macro-económica para o desenvolvimento dos
mares Báltico e Mediterrâneo.

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Durante a recente visita efectuada pela Comissão dos Transportes e Turismo
à Letónia e à Estónia, o problema das ligações de transportes entre os Estados bálticos e as regiões vizinhas
foi, muito justamente, um importante tema de discussão. Não se trata apenas de uma questão de ligações
directas para leste, onde existem estrangulamentos significativos (o primeiro exemplo é a Estónia, onde existe
uma demora de vários dias na passagem fronteiriça de Narva, actual cidade de fronteira com a União Europeia),
mas também de ligações com regiões europeias mais distantes, que são igualmente importantes. Desta
perspectiva, existe um benefício definitivo no chamado Corredor Báltico-Adriático, que liga a região do Mar
Báltico com o sul da Europa. Conta com o apoio unânime de todas as regiões e autoridades locais envolvidas
e trará ainda mais efeitos positivos no que se refere ao desenvolvimento económico de áreas distantes das
fronteiras da macro-região do Mar Báltico.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Felicito o senhor relator Wojciech Michał Olejniczak pelo seu relatório,
na medida em que a estratégia para o Mar Báltico foi a primeira estratégia macro-regional na União Europeia.
Aqueles de entre nós que gostariam de criar uma macro-região do Danúbio têm umas quantas lições a
aprender com a experiência obtida com a região do Mar Báltico. Uma dessas lições aconselha a não estabelecer
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demasiadas prioridades. Em vez disso, devem ser definidos dois ou três objectivos principais que permitam
aproximar os países da bacia do Danúbio. À semelhança da estratégia para o Mar Báltico, esses objectivos
são os transportes - tornar o Danúbio navegável -, a protecção do ambiente - preservar a limpeza e
biodiversidade do Danúbio - e o turismo. Estou convicto de que esta será uma das prioridades chave da
Presidência húngara em 2011. Congratulo-me com o facto de a Comissão ser representada pelo Comissário
eslovaco, senhor Maroš Šefčovič, Vice-Presidente da Comissão. Esperamos não precisar de cinco anos para
elaborar a estratégia do Danúbio. A região do Mar Báltico é um bom exemplo para nós.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Senhor Presidente, sendo eu natural de Gdańsk, uma cidade do Báltico,
apoio a estratégia para a região do Mar Báltico enquanto projecto-piloto para estratégias macro-regionais
similares. Gostaria que fosse um projecto bem sucedido. Digo isto, no entanto, com duas reservas.

Em primeiro lugar, para incluir nesta estratégia projectos específicos, tem de haver dinheiro disponível. Para
que exista dinheiro, tem de haver fontes de financiamento específicas. Caso contrário, a estratégia transforma-se
num mero exercício académico. Para que haja fontes de financiamento disponíveis, é necessário tomar uma
decisão sobre se haverá dinheiro adicional para a estratégia ou se ele provirá de cortes feitos noutros programas
sectoriais ou políticas regionais. Esta não seria uma boa ideia.

A segunda reserva é de natureza mais particular. Infelizmente, o Báltico continua a ser o mar mais poluído
da Europa. Entretanto, com a aceitação da União Europeia e o apoio de alguns Estados-Membros, está a ser
construído o controverso Gasoduto da Europa do Norte. Como sublinha muito justamente o relatório, é
necessário reduzir a dependência da região dos fornecimentos de energia da Rússia. O que valem as nossas
resoluções se, há dois anos, o Parlamento Europeu se opôs à construção do Gasoduto da Europa do Norte
e, no entanto, dois anos depois, ele está a ser construído? Apesar destas reservas, a estratégia merece ser
apoiada e a região merece a oportunidade.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Senhor Presidente, ao mesmo tempo que felicito o senhor relator, gostaria
de sublinhar uma vez mais que a estratégia para a região do Mar Báltico é a primeira estratégia macro-regional
do género e que o êxito que ela possa alcançar constituirá um modelo para outras regiões similares. O
objectivo da estratégia consiste em reduzir as assimetrias no desenvolvimento económico e social dos Estados
bálticos. A protecção do ambiente e o desenvolvimento das infra-estruturas de transportes são pilares muito
importantes da estratégia. Uma integração da área que tenha em mente estes aspectos contribuirá certamente
para o desenvolvimento mais rápido e para um maior atractivo dos países da região do Mar Báltico.

No entanto, uma condição para o êxito desta estratégia é o desenvolvimento de uma cooperação positiva e
eficaz na gestão a nível da UE, nacional, regional e local.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) A estratégia para a região do Mar Báltico é importante por duas
razões. Primeiro, proporciona um quadro integrado para abordar os desafios e oportunidades existentes
nesta região. Segundo, constitui uma estratégia piloto para futuras estratégias macro-regionais. É por isso
que a análise do seu êxito pode servir de modelo para a maneira como as estratégias futuras podem ser
aplicadas, especialmente a estratégia do Danúbio.

Penso que as políticas da União Europeia são de enorme importância para a região e constituirão elementos
chave da estratégia. Para garantir que isso acontece, é da máxima importância os Estados-Membros
participantes utilizarem todos os fundos que lhes foram atribuídos para este período de programação.

Gostaria também de salientar que a elevação do perfil das características específicas da região poderia resultar
numa utilização muito mais eficaz dos fundos da UE e na criação de mais-valias a nível regional.

Maroš Šefčovič, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, gostaria de agradecer uma vez mais
ao senhor relator este relatório tão importante e, ao Parlamento, o seu empenho na estratégia da União
Europeia para a região do Mar Báltico. Esta nova macro-região está a ensaiar a nova maneira de trabalhar. O
seu êxito dependerá em grande medida da maneira como for cumprido o plano de acção que acompanha
as comunicações da Comissão. É bem evidente que o empenho dos Estados, regiões e outros participantes
será de importância vital para o êxito da estratégia do Mar Báltico.

Foi a primeira vez que preparámos uma estratégia integrada para um grupo de Estados-Membros que
enfrentam os mesmos desafios e que podem beneficiar das mesmas oportunidades. Será uma estratégia
traçada à medida. Estamos a preparar o processo de implementação da estratégia, com uma nova governação
e um novo método de trabalho tendente a transformar as palavras em actos. Pela primeira vez, estamos a
tentar conceber uma sinergia global na qual gostaríamos de juntar as possibilidades financeiras - diferentes
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instrumentos, programas e oportunidades regionais - a fim de criar uma nova abordagem macroeconómica
à região.

Ao abordar o ambiente, a economia, a energia e os transportes, bem como a segurança nas suas diversas
vertentes, a estratégia proporciona uma nova abordagem integradora e junta as áreas políticas chave,
maximizando o impacto ao encorajar a interacção entre os domínios abrangidos. Esta abordagem já provou
ser um grande êxito, dado que muitos projectos foram já criados, progrediram e foram co-financiados por
programas do Fundo Estrutural em apenas oito meses da fase de execução.

A Comissão está muito empenhada em manter o impulso que conseguimos até agora com esta estratégia.
A conferência anual das partes, a realizar em Tallin a 14 e 15 de Outubro deste ano, constituirá uma
oportunidade para aprender as lições dos primeiros meses da estratégia e para apresentar novas propostas
em caso de necessidade. O ambiente é o primeiro dos quatro pilares da estratégia da UE para a região do Mar
Báltico e a revitalização da qualidade da água do próprio mar é a pedra angular da estratégia.

Vários oradores referiram-se aos transportes, que são, evidentemente, outra questão importante que tem de
ser tida em consideração de uma maneira abrangente. Alguns projectos promissores estão já a ser analisados,
em particular, apoiando 20 eixos prioritários, que melhorarão de forma definitiva a integração da região.

A região do Mar Báltico é pioneira nesta abordagem macro-regional. Os seus resultados dar-nos-ão uma
percepção da mais-valia que este novo método de trabalho pode trazer. Por isso, a Comissão está a monitorizar
cuidadosamente os seus progressos e ansiosa por ver a evolução da estratégia do Danúbio, que está a ser
preparada actualmente. Como disse o senhor deputado Csaba Sándor Tabajdi, sendo eu natural da Eslováquia,
congratulo-me com este projecto. E congratulo-me ainda mais por ele se desenvolver sob o olhar atento do
senhor Comissário Johannes Hahn, natural da Áustria, que, tenho a certeza, deve ter um conhecimento muito
bom da região do Danúbio. Se deverão ou não seguir-se novas macro-regiões dependerá do desempenho
destas duas primeiras e de serem ou não apresentadas outras propostas que demonstrem uma mais-valia
específica que vá além da cooperação já existente, e de também de elas satisfazerem ou não necessidades
claras que não podem ser satisfeitas por outros meios.

Tenho esperança num resultado de êxito no que se refere à futura implementação e realizações da estratégia
do Mar Báltico, e desejo à próxima Presidência húngara o maior sucesso para que a cooperação com a
Comissão resulte em propostas consistentes relativamente à estratégia do Danúbio e à região do Danúbio.

Presidente. – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, terça-feira, 6 de Julho, às 12H00.

Declarações escritas (Artigo 149.º)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Dada a existência de diferenças significativas na região
do Mar Báltico em termos de desenvolvimento económico e de inovação, e a necessidade tanto de aumentar
o potencial das regiões altamente desenvolvidas como de reduzir as desigualdades, com o objectivo de criar
uma área com um elevado nível de competitividade, essencial no contexto de uma população em
envelhecimento, acredito fortemente que a inclusão de políticas que rentabilizem o potencial criativo e a
experiência dos idosos pode ajudar a estabilizar o papel deste grupo dentro da população da União Europeia.

Saúdo também o contributo da futura estratégia para o fortalecimento da cooperação entre Estados e regiões
a nível macro-regional e para delinear novas estratégias de acção conjuntas, destinadas a alcançar um modelo
de cooperação transfronteiriça na Europa que possa reforçar o atractivo da região a nível europeu e global.

Acredito firmemente que é absolutamente essencial criar um centro de monitorização ambiental do Mar
Báltico e um sistema de alarme no caso de acidentes e incidentes de grave poluição transfronteiriça, bem
como uma força de acção conjunta que lide com estas situações.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) Senhoras e Senhores Deputados, penso que a
estratégia da UE para a região do Mar Báltico é uma iniciativa legítima que visa tornar mais eficaz aexecução
de determinadas políticas europeias, incluindo a política de coesão, a política de transportes, a política
marítima, a política ambiental e a política de inovação. No entanto, têm surgido muitos mal-entendidos
relacionados com o conceito e gostaria de os ver esclarecidos.

Penso que é essencial esclarecer a questão do financiamento da estratégia, para que não surjam opiniões
equivocadas nem falsas expectativas entre os potenciais beneficiários. No projecto de orçamento para 2011,
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a rubrica separada para a estratégia foi retirada e esta foi incluída na Política Europeia de Vizinhança e Parceria
Oriental. Representantes da Comissão Europeia estão a estudar a melhor maneira de usar os fundos estruturais
para este objectivo, mas a maior parte dos recursos já tinha sido atribuída a outros programas mesmo antes
de existir a estratégia. Sabemos muito pouco sobre a utilização de recursos disponíveis através de instrumentos
como o Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação, o Sétimo Programa-Quadro na área da
investigação e desenvolvimento tecnológico ou os recursos destinados à melhoria das redes de transportes
trans-europeias.

Por isso, apelo a uma declaração exacta sobre quem é responsável pela passagem da estratégia à prática e
sobre os papéis dos diferentes actores, para não estarmos perante mais um projecto acerca do qual muito se
diz mas que não tem benefícios mensuráveis.

Georgios Stavrakakis (S&D), por escrito. – (EL) Gostaria uma vez mais de felicitar o senhor relator por este
excelente relatório. A estratégia para a região do Báltico inaugura uma nova era de regiões funcionais e
constitui a base para uma resposta mais eficaz aos desafios importantes através da adopção de abordagens
integradas. A coordenação de acções no quadro de várias políticas com um impacto territorial pode servir
de guia ao desenvolvimento futuro da política de coesão. No entanto, a importância da estratégia não se
limita a isso. O seu aspecto mais importante é o facto de ter sido formulada após amplas consultas entre os
operadores interessados na área a todos os níveis de governação. Os pilares, os sectores prioritários e os
planos básicos da estratégia não foram impostos a partir de cima; são a progressão natural de planos e
iniciativas desenvolvidos na área há muito tempo e respondem às necessidades quotidianas específicas dos
cidadãos. Dentro deste quadro, sublinha-se a importância de uma parceria entre todos os operadores numa
dada área, de modo a salvaguardar os melhores resultados possíveis das acções financiadas com o dinheiro
do contribuinte europeu. Na sua essência, trata-se de uma experiência piloto para futuras aplicações noutras
regiões funcionais.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), por escrito. – (PL) No início da minha intervenção, gostaria de agradecer ao
senhor relator Wojciech Michał Olejniczak o seu relatório sobre a estratégia para a região do Mar Báltico -
a primeira macro-região da UE - que define esta plataforma multifuncional de cooperação e na qual é dada
particular atenção aos objectivos de desenvolvimento comuns e aos desafios ou tendências numa futura
política macro-regional. Destina-se também a preparar uma espécie de mapa de acção para outras estratégias
macro-regionais. A região do Mar Báltico caracteriza-se por uma ampla cooperação a múltiplos níveis na
economia, protecção do ambiente e muitas formas de desenvolvimento social. Os países que constituem
esta região partilham muitos desafios comuns e, embora se mantenham independentes, fortalecem a
implementação da estratégia da União Europeia para o Mar Báltico. O relatório, apesar da sua natureza
bastante genérica, define muitos objectivos comuns e recomendações essenciais para uma realização bem
sucedida da estratégia, tais como a criação de uma boa plataforma de cooperação, coordenação efectiva e
um sistema de gestão. No entanto, para que todos estes desafios sejam concretizados com êxito, são necessários
recursos financeiros e estes, infelizmente, faltam. Oito países da União Europeia e a Rússia beneficiam desta
estratégia. Não devemos permitir que a questão pendente das finanças da estratégia entrave o desenvolvimento
e a melhoria desta ambiciosa iniciativa supranacional.

25. Contribuição da política regional da UE para o combate da crise financeira e
económica, nomeadamente no âmbito do Objectivo 2 (breve apresentação)

Presidente. – Segue-se na ordem do dia o relatório da senhora deputada Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, em
nome da Comissão do Desenvolvimento Regional, sobre a contribuição da política regional da UE para a
luta contra a crise financeira e económica, com especial referência ao Objectivo 2 (2009/2234(INI))
(A7-0206/2010).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, relatora. – (EL) Senhor Presidente, Senhor Comissário, o objectivo deste
relatório é sublinhar a importância da política regional para a recuperação actual na União Europeia, na
sequência da crise financeira e do seu impacto na economia real.

Queremos acentuar que a política regional é a fonte básica de investimento no crescimento. Os Fundos
Estruturais não são apenas instrumentos para solucionar irregularidades e problemas estruturais; são também
instrumentos que devem ser adaptados às circunstâncias actuais e utilizados da melhor maneira possível
para alcançar um crescimento equilibrado, para o funcionamento do mercado interno.
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O relatório centra-se em particular nas regiões do Objectivo 2, regiões que têm sido responsáveis por uma
proporção crescente do PIB desde 2000 e registado elevados níveis de desempenho na competitividade,
inovação e investigação.

Após a reforma de 2006, as regiões do Objectivo 2 concentraram-se na competitividade e na criação de
empregos de qualidade. A título de exemplo, para ilustrar o alcance desta iniciativa, as intervenções do
Objectivo 2 referem-se a 168 regiões com 314 milhões de habitantes em 19 Estados-Membros da União.

Estes esforços devem por isso continuar a nível europeu, nacional e local. A proposta de resolução deixa
claro que queremos apoiar a dimensão regional da estratégia UE 2020, uma prioridade que tem como
objectivo não só a coesão regional e social, mas também a competitividade das regiões.

A resolução pede à Comissão Europeia uma maior flexibilidade na afectação de verbas e na tomada de
decisões, para permitir um uso melhor e mais rápido dos Fundos Estruturais. Já fizemos notar que, num total
de 117 fundos operacionais financiados pelo Fundo Social Europeu, 13 foram alterados em alguns
Estados-Membros da União Europeia e adaptados às dificuldades financeiras e às dificuldades em providenciar
um financiamento nacional. Apelamos à Comissão Europeia para que apoie os esforços dos Estados-Membros,
de modo a que estes possam fazer uso dessa adaptabilidade.

A nossa proposta básica consiste em apoiar a decisão do Conselho de aumentar os adiantamentos a países
cujo PIB caiu mais de 10% ou que receberam do FMI apoio à balança de pagamentos para fins de adaptação
financeira. Pedimos também à Comissão Europeia que encontre soluções flexíveis para as regras N+2 e N+3,
no intuito de que os Estados-Membros em dificuldade financeira não percam a ajuda europeia.

Outro ponto que sublinhamos é o facto de o Sexto Relatório sobre a Coesão Económica e Social não incluir
suficientes dados qualitativos e quantitativos sobre as regiões do Objectivo 2. Por conseguinte, pedimos à
Comissão Europeia que apresente um estudo contendo toda a informação necessária, para podermos intervir
em termos de adaptabilidade nas actuais circunstâncias e preparar as próximas perspectivas financeiras tendo
por base as circunstâncias reais e as necessidades reais.

Outra questão que salientamos é a de, em circunstâncias especiais como as que deram origem ao relatório,
querendo eu com isto dizer a crise económica, ser necessária uma maior flexibilidade na regra N+2, tendo
em consideração os objectivos visados pela coesão política e os efeitos das mudanças económicas cíclicas
nas finanças públicas e no investimento privado.

Sublinhamos também a importância de promover as iniciativas JASPERS, JEREMIE e JESSICA, porque existem
países como a Grécia (que não é mencionada no relatório, mas que refiro aqui como exemplo), que se
comprometeram com o Banco Europeu de Investimento em 2007 com o intuito de desenvolver estas
iniciativas e que só recentemente activaram os procedimentos.

Por isso, precisamos de vigilância, adaptabilidade e coordenação dos meios necessários, se pretendemos
fazer um bom uso da política regional.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Senhor Presidente, apoio inteiramente as propostas da senhora relatora. Pude
observar os benefícios do financiamento do Objectivo 2 através da minha própria experiência, no meu país
natal e há duas semanas em Mannheim. Se fosse retirado, tal representaria uma enorme desvantagem para
estas regiões. A própria área de onde provenho obteve um prémio empresarial da União Europeia. Há duas
semanas, em Mannheim, pude constatar em primeiro lugar como o financiamento foi bem recebido e, mais
importante ainda, os seus efeitos.

Penso que no mundo de uma forma geral, temos inovadores e imitadores. Muito poucos conseguem inovar,
quase toda a gente deve ou pode imitar. Muitas vezes, encontra-se a melhor inovação nestas pequenas regiões.
Observei-o em Mannheim; tenho-o observado em parques empresariais, etc. O seu trabalho beneficia as suas
próprias regiões, mas, através da imitação, pode beneficiar igualmente muitas outras regiões.

E, por último, tal como disse a senhora relatora, o PIB não pode ser a única maneira de decidir o poder de
compra das regiões.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Desejo começar por felicitar a senhora relatora. O seu relatório não
só é importante como está bem escrito.

O papel desempenhado pela política regional para mitigar e combater a crise económica e financeira é
incontestável. O desenvolvimento das regiões e a garantia da coesão económica, social e territorial são
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também cruciais para o crescimento da competitividade económica da União Europeia e para a consecução
dos objectivos UE 2020.

Tendo como pano de fundo a crise actual, acredito que os procedimentos para a utilização dos Fundos
Estruturais e de Coesão precisam, em definitivo, de ser simplificados e os gastos elegíveis necessitam de ser
alargados a fim de dar um contributo ainda mais eficaz para a consecução dos objectivos relacionados com
o mercado de trabalho e a inclusão social.

Continuo a apoiar o emprego nos sectores chave da economia e a garantia da manutenção da coesão
económica, social e territorial como prioridade da União Europeia. Isso permitir-nos-á alcançar um
crescimento económico inteligente e sustentável para os Estados e regiões da Europa.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário Maroš Šefčovič, muito obrigada
por me darem a oportunidade de usar da palavra a uma hora já tão tardia. Acredito que raras vezes a política
de coesão foi tão importante como actualmente, no meio desta crise. Um sinal claro de qualquer crise é o
facto de os empregos e o investimento se concentrarem nos centros populacionais de cada Estado-Membro.
Neste momento, em especial, necessitamos que a política de coesão desempenhe um papel activo e invista
nas regiões.

Precisamos de uma força motriz ou de um impulso deste tipo nas regiões. Precisamos de cada euro que
chegue às nossas mãos. No que se refere à Baixa Áustria, que é também uma região do Objectivo 2, apenas
posso dizer que conseguimos no passado gerar três euros na nossa região por cada euro proveniente da UE.
Precisamos de ter linhas de orientação claras a este respeito. Por outras palavras, precisamos de maior
fiabilidade e precisamos de ser capazes de planear com antecedência. No entanto, particularmente em
situações como aquela em que nos encontramos actualmente, tem de existir também a opção de seguir uma
abordagem flexível. É por isso que considero este relatório tão importante, porque apela a uma flexibilidade
deste tipo e porque as regiões precisam de oportunidades.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) O objectivo fundamental da União é superar a crise económica.
Isto significa, principalmente, eliminar os problemas estruturais surgidos na sequência da crise, em particular
em relação à competitividade e ao emprego.

A Comissão Europeia apresentou as seguintes propostas, destinadas a produzir uma melhoria na economia
a nível nacional e regional: apoio às empresas, melhoria do conhecimento e inovação e uma maior flexibilidade
para os programas de coesão. Como tal, devemos acelerar o investimento, simplificar a concretização dos
programas da política de coesão e tornar estes programas mais flexíveis. A base dos programas da política
de coesão deve ser o investimento inteligente.

Devemos igualmente tomar medidas no sentido de uma maior e mais profunda integração de toda a União
e lutar pelo fortalecimento da solidariedade da União e do seu mercado comunitário; as acções dos
Estados-Membros não devem concentrar-se apenas nos seus interesses particulares. A União Europeia deve
concentrar-se na criação de mecanismos permanentes que garantam uma protecção contra os efeitos adversos
da crise económica.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Gostaria, em primeiro lugar, de felicitar a senhora deputada Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou pela elaboração deste relatório.

Os governos dos Estados-Membros de toda a UE estão em fase de plena aplicação de medidas duras com
vista à recuperação económica nacional. Além das medidas de austeridade que foram adoptadas, estou
convicta de que necessitamos de aumentar os investimentos feitos a partir dos fundos europeus.

No contexto da saída da crise, o Objectivo 2 da política de coesão é particularmente importante para tornar
as regiões europeias mais competitivas e para aumentar a capacidade de emprego.

Todas as regiões da Roménia estão ainda abrangidas pelo Objectivo 1 da política regional, que é a convergência.
Uma solução viável para ajudar o meu país a emergir da crise é ter acesso à maior quantidade possível de
fundos europeus e encorajar as administrações locais a executarem o maior número possível de projectos
utilizando o dinheiro europeu.

Maroš Šefčovič, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, gostaria de agradecer à senhora
relatora o seu relatório sobre o papel da política de coesão no plano de recuperação e além dele, e também
de agradecer ao Parlamento Europeu o seu interesse na monitorização do impacto desta medida nas economias
nacionais e regionais.
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A política de coesão é concebida como uma política de apoio à redução das disparidades socioeconómicas
e de convergência real, investindo em medidas que promovam mudanças estruturais. Com um total de
recursos financeiros de 347 000 milhões de euros para o período de 2007-2013, dos quais
228 000 milhões de euros reservados aos investimentos relacionados com a Estratégia de Lisboa, esta política
de coesão proporciona um vigoroso apoio à estabilidade orçamental e ao investimento público nos
Estados-Membros e nas regiões da União Europeia. Embora esta não seja uma política económica anti-cíclica,
representa uma alavanca poderosa e relevante ao dispor da União para promover o investimento na economia
real. Isso explica a razão por que a política foi incluída como elemento chave do plano de relançamento da
economia europeia.

O objectivo deste plano e destas medidas europeias era contrabalançar os fortes impactos negativos da crise.
Assim, a Comissão propôs um conjunto de alterações legislativas e recomendações dirigidas a determinados
alvos. Esta proposta visava primordialmente acelerar a execução de programas bem como o financiamento
aos beneficiários para programas já aprovados para o período destas perspectivas financeiras. Fizemo-lo
através de um aumento do pré-financiamento da UE e de uma série de medidas de simplificação.

As modificações legislativas entraram em vigor em Abril de 2009 e as recomendações aos Estados-Membros,
após as comunicações da Comissão, foram aprovadas em Dezembro de 2008. Podemos, portanto, dizer que
este pacote legislativo foi aprovado em cinco meses, o que constitui um calendário perfeitamente compatível
com a urgência das medidas necessárias para enfrentar a crise. Gostaria de sublinhar que este sucesso foi o
resultado da qualidade do trabalho interinstitucional e de uma cooperação frutífera com os parceiros
institucionais - e, em especial, com o Parlamento Europeu - porque todos nós queríamos responder rápida
e adequadamente às necessidades políticas e económicas.

No seu conjunto, estas medidas foram caracterizadas como um gesto positivo, que proporcionou os meios
necessários para acelerar os gastos e aliviar os obstáculos da implementação. Estas medidas foram
suficientemente flexíveis para permitir aos Estados-Membros escolher e implementar as que melhor se
adequavam ao seu ambiente específico nacional e regional, porque sabemos que não existe uma solução
“tamanho único”. As medidas de recuperação contribuíram também para reavivar e melhorar mecanismos
de execução da política de coesão, ao simplificarem o mais possível algumas cláusulas da preparação e gestão
dos projectos. Estas medidas não só se destinaram a combater a crise, como também a desempenhar um
papel permanente na situação pós-crise no presente período de programação.

Por último mas não menos importante, a Comissão apresentará um relatório sobre a implementação e
resultados das medidas adoptadas no âmbito do plano de relançamento que se refere à política de coesão na
União Europeia, na sequência do compromisso da Comissão de apresentar esse relatório ao Parlamento
Europeu durante o segundo semestre de 2010.

Presidente. – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar amanhã, terça-feira, 6 de Julho, às 12H00.

26. Ordem do dia da próxima sessão: ver Acta

27. Encerramento da sessão

(A sessão é encerrada às 23H15)
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