
QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2011

PRESIDÊNCIA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-presidente

1. Abertura do período de sessões

(A sessão tem início às 09h00)

2. Entrega de documentos: ver Acta

3. Relatório sobre a Política de Concorrência 2009 (debate)

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia o relatório (A7-0374/2010) do deputado Eppink,
em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, sobre o relatório sobre a
Política de Concorrência 2009 (2010/2137(INI)).

Derk Jan Eppink,    relator. – (EN) Senhor Presidente, hoje em dia, a concorrência é muitas
vezes vista como um modelo que dificulta a vida. Há quem prefira acordos tácitos e o
conforto dos acordos de bastidores como protecção contra o mundo duro da concorrência
global. Mas, Senhor Comissário, a concorrência não é o desmancha-prazeres mas sim o
salva-vidas da economia europeia. A Europa está numa encruzilhada. Irá gerar uma
economia de transferência, com baixo crescimento e elevado desemprego estrutural, ou
irá ter uma economia criadora de riqueza capaz de suportar o teste da concorrência global?

Senhor Comissário, uma equipa de futebol que não é competitiva perde jogo após jogo.
Uma economia que não é competitiva perde investimento, empregos e, eventualmente, a
base dos seus acordos sociais. Uma vez que a política de concorrência europeia é uma
competência exclusiva da Comissão Europeia, V. Exa., Senhor Comissário – ou melhor, o
Senhor Comissário Almunia, que V. Exa. está a substituir – tem um papel decisivo.

Esta semana, as Nações Unidas publicaram os números relativos ao investimento directo
estrangeiro em 2010. Os Estados Unidos atraíram mais 43% de investimento estrangeiro
do que em 2009. O investimento directo estrangeiro na América Latina subiu 21% e na
Ásia 10%. Na União Europeia, caiu 20% – e porquê? O dinheiro vai para onde há acção.
Aparentemente, os investidores vêem a Europa como o continente da inacção, que apenas
produz números de baixo crescimento. Isto demonstra que a União Europeia enfrenta um
défice de competitividade.

Senhor Comissário, tem de garantir igualdade de condições de concorrência para a
actividade empresarial na Europa, de modo a preparar o nosso continente para a
concorrência global. Todos conhecemos a China.

Gostaria de chamar a sua atenção para vários aspectos da política de concorrência em
2009, dos quais muitas características são visíveis hoje. A principal questão que se coloca
agora é a das consequências da ajuda estatal maciça ao sector financeiro: os Estados
despenderam dinheiro dos contribuintes para evitarem o colapso do sector financeiro. Se
tivéssemos permitido um desmoronamento do sector financeiro, as poupanças e as pensões
de milhões de cidadãos europeus também teriam ficado soterradas. Mas nem é preciso
dizer que a ajuda estatal a esta escala gerou distorções de concorrência. É por isso que tem
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de acabar assim que possível, e o dinheiro tem de ser reembolsado aos contribuintes da
Europa.

Daí, Senhor Comissário, a minha primeira pergunta: quão temporário é o quadro temporário
e como irá ser gradualmente suprimido? Espero que esclareça esta questão em nome do
Senhor Comissário Almunia.

Outro aspecto é o apoio à liquidez dado pelo Banco Central Europeu a determinados bancos
para os manter vivos. Admito que existe uma interface entre política monetária e política
de concorrência – mas o seu impacto distorceu a concorrência? É esta a minha pergunta.

Outra questão tem a ver com o conjunto de regras para o desinvestimento. Os critérios de
trabalho para o redimensionamento (downsizing) das empresas são suficientemente claros
e justos. Agora devemos olhar para o futuro: o que vai acontecer, Senhor Comissário? Os
Estados-Membros foram muito longe para recapitalizarem o sector financeiro,
nacionalizando instituições, em parte e/ou na totalidade, com o dinheiro dos contribuintes.
Este facto terá de ser esclarecido. Mas mal os Estados-Membros começarem a retirar-se das
instituições financeiras para restabelecerem o seu estatuto privado, existe o perigo de
deixarem para trás um dote, uma espécie de presente de casamento. Os dotes poderão ser
utilizados para sustentar a posição das instituições financeiras no mercado privado.

É uma característica que se vê muitas vezes no processo de privatização. Lembro-me muito
bem dela no sector postal. Os governos sustentaram o seu fornecedor de serviços postais
mesmo antes da entrada deste no mercado privado. Por carta, lembrei ao Senhor Comissário
Almunia a prolongada investigação ao fornecedor de serviços postais da Alemanha. O
Senhor Comissário também está neste momento a abrir uma investigação aos fornecedores
de serviços postais britânico, francês e belga, uma vez que estes mercados postais serão
liberalizados este ano.

Por isso, Senhor Comissário, peço-lhe que esteja atento ao fenómeno do dote no sector
financeiro. Prevenir um problema é melhor do que percorrer o longo caminho do recurso
à justiça.

Agradeço-lhe, Senhor Comissário – e também ao Senhor Comissário Almunia – a sua
cooperação, e agradeço também aos serviços da DG Concorrência que, como bem sei, é
uma das melhores da Comissão.

Štefan Füle,    Membro da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, em nome do Vice-Presidente
Almunia, que não pode estar aqui presente esta manhã, gostaria, em primeiro lugar, de
agradecer ao relator, o senhor deputado Eppink, o seu trabalho no relatório sobre a política
de concorrência 2009. Gostaria igualmente de agradecer aos relatores da Comissão da
Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão do Mercado Interno e da Protecção
dos Consumidores e da Comissão dos Transportes, a senhora deputada Koch-Mehrin e os
senhores deputados Buşoi e Cramer.

A Comissão congratula-se com o tom positivo do relatório e o apoio expresso às nossas
acções no domínio da política de concorrência em 2009, nomeadamente no contexto da
crise económica e financeira. Partilhamos o vosso ponto de vista de que a concorrência é
essencial para garantir a igualdade de condições de concorrência no mercado único e para
promover uma saída sustentável da crise. É por isso que a Comissão continua empenhada
em impor a sua postura firme em relação ao comportamento anti-concorrencial e às fusões.
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A Comissão toma nota dos muitos pedidos de relatórios ou estudos específicos – mais de
dez. Produzir todos esses relatórios não é viável para a Comissão, devido às nossas
prioridades e aos recursos limitados. Contudo, como o Senhor Vice-Presidente Almunia
anunciou em Novembro à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, a Comissão
irá analisar os efeitos sobre a concorrência das medidas temporárias de auxílio estatal no
contexto da crise. Este trabalho será difícil, mas a crise é uma oportunidade de aprendizagem
que, pura e simplesmente, não podemos perder.

Em segundo lugar, gostaria de reafirmar aqui que estas medidas são realmente temporárias.
A Comissão prolongou o enquadramento de crise para o auxílio estatal até finais de 2011,
porque as condições económicas ainda estão incertas. Contudo, a supressão gradual destas
medidas já começou. Algumas medidas já foram revogadas e outras foram mantidas sob
condições mais rigorosas.

Em terceiro lugar, relativamente à aplicação privada das regras de concorrência, a Comissão
toma nota do apoio do Parlamento à criação de um formulário europeu para a indemnização
colectiva e do seu pedido de uma legislação comunitária específica para garantir uma
indemnização às vítimas de violações da legislação antitrust da UE. A Comissão irá lançar,
no início de 2011, uma consulta pública sobre uma abordagem europeia à indemnização
colectiva. Posteriormente, planeia adoptar uma comunicação baseada nos resultados da
consulta.

Finalmente, gostaria de me referir às preocupações expressas a respeito da concorrência
em sectores específicos, como a energia, os transportes, a cadeia de abastecimento alimentar
e as indústrias digitais emergentes. A Comissão partilha as vossas preocupações, e iremos
manter as nossas fortes medidas de execução nestes domínios, em estreita colaboração
com as autoridades nacionais da concorrência.

Silvana Koch-Mehrin,    relatora de parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da
Energia. – (DE) Senhor Presidente, a política de concorrência é um dos domínios políticos
mais importantes e centrais da UE. Uma boa política de concorrência permite que os
mercados funcionem adequadamente. Uma boa política de concorrência permite também
que os consumidores beneficiem de uma grande variedade de produtos a preços razoáveis
e acessíveis. Uma boa política de concorrência contribui também para voltar a gerar
crescimento na Europa. Por isso, Senhor Comissário, é tão importante incluir todos os
domínios que mencionou na política de concorrência. É igualmente importante fortalecer
as pequenas e médias empresas, já que estas são a força motriz do crescimento na Europa.
É preciso abolir as barreiras no mercado, o que também significa acabar com os custos
excessivos que ainda persistem onde a concorrência não funciona, como é o caso das tarifas
de roaming nos telemóveis, onde a concorrência ainda não existe – um aspecto que tem de
ser alterado.

Finalmente, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao relator, o senhor
deputado Eppink, pelo seu excelente trabalho. E à Comissão, gostaria de dizer: sejam
ambiciosos nos vossos objectivos.

(Aplausos)

Cristian Silviu Buşoi,    relator de parecer da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos
Consumidores. – (EN) Senhor Presidente, queria começar por felicitar a Comissão pela sua
flexibilidade na aplicação das regras de concorrência durante a actual crise financeira e
económica. É muito importante que a crise não seja utilizada como pretexto para eliminar
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a concorrência, e a Comissão já mostrou a sua postura firme contra os cartéis, o que é
positivo. Temos de garantir que existam mecanismos de saída, e que voltemos às condições
normais de mercado o mais rapidamente possível.

Existem alguns domínios – e o senhor falou sobre isso, Senhor Comissário – onde a
concorrência pode ser reforçada. Estes incluem o mercado energético, onde os preços
regulados da energia ainda distorcem a concorrência; a realização do mercado interno
ferroviário também pode trazer importantes benefícios para os viajantes europeus. A
Comissão deverá também ser particularmente cuidadosa no que se refere à concorrência
no mercado dos medicamentos, principalmente no que respeita às práticas de produtores
de origem que restringem a entrada de medicamentos genéricos.

Apelo ainda à Comissão para que seja firme em assegurar a concorrência entre hospitais
públicos e privados mediante uma acção corajosa contra os subsídios cruzados que
favorecem os hospitais públicos. A Comissão deve comunicar mais eficazmente aos
consumidores os benefícios da política de concorrência.

Michael Cramer,    relator de parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo. – (DE) Senhor
Presidente, gostaria de começar por agradecer ao relator a sua excelente cooperação.

Os transportes são também uma questão decisiva no domínio da concorrência. Afinal de
contas, os transportes são responsáveis por 30% das emissões de CO2, razão pela qual
estou satisfeito por ver que é facto aceite que os transportes devem ser incluídos nas
exigências centrais da Estratégia Europa 2020.

No entanto, ainda existe concorrência desleal, e é aqui que a Comissão tem de agir. Por
exemplo, o sector da aviação, que é o assassino do clima por excelência, goza de uma
isenção do imposto sobre o valor acrescentado e do imposto especial sobre combustíveis.
Isto significa que os contribuintes europeus desembolsam 30 mil milhões de euros anuais
para a aviação, simplesmente para que as linhas aéreas possam oferecer voos inter-cidades
ao mesmo preço de uma curta viagem de táxi. Os caminhos-de-ferro são obrigados a
suportar o encargo. Temos uma taxa de utilização de ferrovia obrigatória por cada
locomotiva e por cada quilómetro percorrido. É um imposto obrigatório e não tem limite
máximo. Nas estradas, compete aos Estados-Membros decidir se cobram taxas ou não. A
maior parte das vezes, as taxas aplicam-se apenas às auto-estradas e só a veículos pesados
de mercadorias com peso igual ou superior a 12 toneladas. Por outras palavras, alguns dos
nossos Estados-Membros cobram uma elevada taxa ferroviária, mas nenhuma taxa
rodoviária. Não podemos permitir esta situação, porque não é isso que se pretende. No
fim de contas, se não alterarmos os hábitos de mobilidade, nunca seremos bem sucedidos
na prevenção das alterações climáticas. No entanto, é algo que temos de conseguir fazer.
É por isso que também temos de estabelecer uma concorrência leal no sector dos
transportes.

Arturs Krišjānis Kariņš  , em nome do Grupo PPE. – (LV) Senhor Presidente, Senhor
Comissário, todos nós somos preguiçosos. Se pudermos passar sem fazer alguma coisa, a
maioria de nós não a fará de facto. Os negócios não são excepção nesta matéria. A maioria
dos empresários – estou convencido disso – sonha com a possibilidade de ser fornecedor
monopolista que pode ditar os termos e condições, em vez de ter de acatar os termos e
condições ditados pelos consumidores. É precisamente a concorrência que garante que os
consumidores obtenham não só preços baixos, mas também óptima qualidade. Infelizmente,
na União Europeia, ainda temos vários sectores onde não existe verdadeira concorrência.
O primeiro é a energia. Ainda há mercados isolados em várias zonas da Europa onde não
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existe qualquer concorrência por razões legais e técnicas. Qual é o resultado? Preços
artificialmente elevados para os consumidores. Um exemplo concreto disso é o caso dos
Países Bálticos e do mercado do gás. Como o próprio Comissário Oettinger admitiu, os
consumidores da Alemanha pagam menos 30% pelo gás natural do que os consumidores
dos Países Bálticos. Porque é que existe concorrência num lado e não existe nos Países
Bálticos? Esta situação tem de mudar. Há um segundo domínio onde não existe verdadeira
concorrência, e esse domínio é o sector da agricultura. Sem sequer mencionar o efeito que
os subsídios propriamente ditos têm no mercado da agricultura, temos dentro da Europa
pagamentos ou subsídios agrícolas muito desiguais entre os Estados-Membros. O que quer
isto dizer? Quer dizer que os consumidores europeus pagam preços artificialmente elevados
em muitos lugares e que, é claro, os agricultores também sofrem. Senhoras e Senhores
Deputados, peço-vos que apoiem este relatório, que diz respeito ao trabalho da Comissão
sobre a política de concorrência em 2009. Devo lembrar-vos, contudo, que este trabalho
não acaba aqui, e que temos de alargar os domínios onde a concorrência tem de estar
presente. Agradeço a vossa atenção.

Antolín Sánchez Presedo,    em nome do Grupo S&D. – (ES) Senhor Presidente, o relatório
sobre a política de concorrência 2009 é, provavelmente, um dos mais extensos e completos
relatórios elaborados pelo Parlamento até à data – a Comissão dos Assuntos Económicos
e Monetários conseguiu incorporar os pareceres de outras três comissões parlamentares
– e foi produzido depois de um período de cinco anos após a entrada em vigor de dois
regulamentos importantes, o Regulamento relativo à modernização das regras de
concorrência e o Regulamento relativo às concentrações, que desempenharam um papel
positivo na política de concorrência, mas cuja execução ainda pode ser melhorada mediante
um melhor alinhamento das prioridades, um reforço dos esforços de cooperação, uma
simplificação dos encargos administrativos, e se existir convergência entre as normas
nacionais e da UE.

O relatório mostra a importância dos serviços públicos para atender às necessidades básicas
dos cidadãos, e consideramos necessário insistir neste ponto no novo quadro estabelecido
pelo Tratado de Lisboa. Por isso, e tendo em conta a importância da sociedade da
informação, apoiamos os auxílios destinados a proporcionar uma cobertura adequada e
universal de banda larga a preços acessíveis aos nossos cidadãos, e solicitamos que nos
relatórios subsequentes se dê atenção à evolução dos preços do roaming nas
telecomunicações.

A política de concorrência é essencial nos serviços financeiros. Os auxílios contribuíram
para estabilizar e mitigar os efeitos da crise económica. O relatório recorda o seu carácter
provisório e o facto de a sua extensão dever ocorrer sob condições mais estritas, bem como
a necessidade de se restabelecerem condições de concorrência leal no processo de saída a
fim de evitar o risco moral e, sobretudo, de garantir que as instituições financeiras que não
recorreram a auxílios estatais vejam restaurada a sua posição competitiva.

No domínio financeiro insiste-se também em três pontos: a transparência na informação
financeira, a necessidade de que o sistema europeu de pagamentos seja acessível,
transparente e funcione de uma forma não discriminatória e eficiente e, em terceiro lugar,
a necessidade de combater os preços excessivamente elevados das transacções
transfronteiriças com cartões de pagamento. O relatório também revela preocupações
com as pequenas e médias empresas e a energia, acolhe as recomendações do Grupo de
Alto Nível para o sector do leite – que considera que o reforço do poder de negociação dos
produtores e as novas relações contratuais devem ser compatíveis com a política de
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concorrência – e solicita à Comissão uma iniciativa legislativa para facilitar o exercício de
acções individuais ou colectivas destinadas a obter indemnização efectiva por danos
causados por infracções ao direito da concorrência, evitando os excessos do sistema
norte-americano.

Felicito portanto o relator, o senhor deputado Eppink, pelo seu excelente trabalho.

Sophia in 't Veld,    em nome do Grupo ALDE. – (EN) Senhor Presidente, em primeiro lugar,
gostaria de felicitar o relator. Trabalhámos em conjunto (eu fui a relatora o ano passado),
e isso leva-me ao meu primeiro ponto.

Em minha opinião, nestes debates anuais sobre política de concorrência há uma troca de
pontos de vista muito amigável e, depois, a Comissão prossegue com a sua actividade
habitual, porque a Comissão tem poderes exclusivos neste domínio. Penso que, numa
altura em que estamos a discutir a governação económica da União Europeia, esta situação
deveria mudar. O Parlamento Europeu deveria ter um papel muito maior na elaboração
das políticas de concorrência e, nessa perspectiva, insto a Comissão a seguir, especialmente,
as recomendações 3 e 4, e a informar seriamente o Parlamento Europeu sobre as suas
recomendações.

Em segundo lugar, a meu ver, um relatório deveria ser mais do que um mero resumo das
medidas tomadas. Deveria ser uma análise do impacto das políticas de concorrência, e isso
está a faltar neste momento. O Senhor Comissário diz que fará uma análise sobre o quadro
temporário em matéria de auxílios estatais, porque essa é a sua prioridade, mas nós andamos
a pedir essas análises há anos: sobre "recuperação verde", sobre auxílios estatais à inovação,
sobre auxílios estatais aos serviços públicos. Já deviam ter sido feitas há muito tempo. Daí
o meu pedido à Comissão para que proceda a mais análises aprofundadas.

Finalmente, gostaria de reiterar os apelos que temos vindo a fazer – há anos – para a
realização de um inquérito sectorial à publicidade em linha e aos motores de busca. Isto
já devia estar feito há muito tempo, e gostaria que a Comissão dissesse quando tenciona
realizar esse inquérito.

Philippe Lamberts,    em nome do Grupo Verts/ALE. – (FR) Senhor Presidente, antes de mais,
queria agradecer ao Comissário Almunia, que não está aqui hoje, mas que, apesar de esta
não ser uma competência do Parlamento Europeu, passa uma quantidade de tempo
significativa connosco na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e está, portanto,
a investir tempo num diálogo permanente com o Parlamento sobre estas matérias.

Queria também agradecer ao relator. Fazemo-lo muitas vezes de forma formal, mas, Senhor
Deputado Eppink, embora os nossos partidos discordem com frequência a respeito de
muitas coisas, devo dizer que na elaboração deste relatório não houve assuntos tabu na
nossa discussão. Todos os pontos foram totalmente abordados num espírito muito
construtivo, e esse facto deve ser salientado.

Gostaria agora de mencionar três pontos nos quais, creio, a Comissão deve avançar. Um
deles, como já foi sublinhado, é a importância do sector financeiro que tem, na realidade,
demasiado peso na economia.

Sabemos que a crise financeira permitiu que os grupos financeiros que a superaram tenham
dela saído maiores e mais fortes. Há pois, efectivamente, um problema de distorção do
mercado nesse domínio, e isto não se refere apenas aos regimes de apoio especial criados
pelos Estados para ajudar os seus sectores financeiros, mas também, e sublinhamo-lo no
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relatório, às várias formas de auxílios directos do Banco Central Europeu (BCE), que são,
lamento dizê-lo, muito pouco transparentes.

Por conseguinte, instamos a Comissão a debruçar-se sobre a forma como o BCE ajudou
os bancos, pois é evidente que os bancos que foram ao BCE pedir ajuda beneficiaram de
uma forma de auxílio que aqueles que foram melhor geridos não solicitaram. Os bancos
que foram correctamente geridos foram pois, de alguma forma, vítimas de uma distorção
de mercado.

O segundo sector é o das matérias-primas, em particular das matérias-primas alimentares.
Sabemos que as grandes empresas agro-alimentares e os grandes grupos de distribuição
gozam de uma posição de mercado que lhes permite exercer uma influência exagerada
sobre a formação dos preços. Um estudo de mercado sobre este assunto é absolutamente
vital.

Outro ponto, e não menos importante, é a concorrência fiscal. Como sabem, a maioria
dos Estados-Membros, incluindo o meu próprio e muitos outros, pratica formas de
concorrência fiscal que são muito prejudiciais ao interesse geral europeu. São formas de
concorrência às quais é preciso pôr termo. Sei que a Comissão começa a interessar-se de
novo por esta questão, mas incentivo vivamente o Comissário Almunia e o Comissário
Šemeta a atacarem este problema.

Passando ao meu último ponto, registámos com satisfação o facto de o Comissário Almunia
já ter imposto a aplicação de multas em diversos sectores desde o início do seu mandato,
nomeadamente no sector do transporte aéreo de mercadorias. Saudamos também a abertura
do inquérito à Google que, creio, responde parcialmente à questão há pouco mencionada
pela senhora deputada Sophie in 't Veld.

(O orador aceita responder a uma pergunta de outro deputado segundo o procedimento "cartão azul",
nos termos do n.º 8 do artigo 149.º)

Presidente.   – Senhor Deputado Lamberts, o senhor deputado Hans-Peter Martin usou o
seu cartão azul para indicar que pretende fazer-lhe uma pergunta. Está na disposição de o
escutar? Muito obrigado.

Senhor Deputado Martin, tem 30 segundos para interpelar o senhor deputado Lamberts.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Senhor Presidente, o senhor deputado Lamberts referiu-se
aos apoios especiais que os bancos receberam do Banco Central Europeu. Talvez possa
explicar, com um pouco mais de pormenor, o que quer dizer e como é que isso funcionou?
Também fez referência ao facto de este apoio estar prestes a ser abolido. Como proporia
o senhor deputado que assumamos o controlo, para garantir que não sejam as pessoas
erradas a ficar com todos os lucros?

Presidente.   – É uma grande pergunta para responder em apenas 30 segundos, mas tenho
toda a confiança na capacidade de síntese do senhor deputado Lamberts.

Philippe Lamberts,    em nome do Grupo Verts/ALE. – (FR) Senhor Presidente, responder a
uma pergunta destas em 30 segundos é, evidentemente, uma tarefa quase impossível.

Do que se trata aqui? O Banco Central Europeu (BCE) compromete-se a fornecer liquidez
aos bancos que o solicitem, de forma ilimitada, aceitando como garantia dessa liquidez
todos os tipos de activos. Mas não temos uma ideia muito clara acerca da natureza desses
activos. E temos fortes suspeitas de que muitos deles são, como se diz, activos corrompidos
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ou tóxicos cujo verdadeiro valor de mercado é muito difícil de determinar, podendo mesmo
alguns deles ter um valor nulo.

Nestas condições, isto constitui, portanto, uma forma directa de ajuda. Claramente, se o
BCE não fornecesse esta liquidez em troca destas garantias, que na realidade são de muito
curta duração, é possível que algumas destas instituições financeiras tivessem de declarar
falência.

Encontrar uma resposta para isto não é simples, mas, em todo o caso, o primeiro passo é
garantir transparência em relação a esses activos.

Presidente.   – Obrigado, Senhor Deputado Lamberts, por uma resposta tão precisa sobre
um assunto complicado.

Kay Swinburne,    em nome do Grupo ECR. – (EN) Senhor Presidente, em primeiro lugar,
gostaria de felicitar o meu colega Derk Jan Eppink pelo seu detalhado e bem negociado
relatório, que cobre tantos tópicos. Essencialmente, a política de concorrência deveria estar
no centro do mercado único europeu, e princípios sólidos de concorrência deveriam ser
desenvolvidos em toda a legislação da UE. A concorrência deveria criar um mercado mais
forte para os cidadãos europeus e permitir que a UE fosse mais competitiva numa base
mundial.

Na última vaga de legislação relativa aos serviços financeiros, existe o perigo de este princípio
estar a perder-se. Temos de aproveitar todas as oportunidades para criar mais concorrência
nos mercados dominados por grandes participantes no mercado e criar um mercado mais
vibrante. Na legislação relativa aos derivados, que está neste momento a ser negociada,
podemos garantir que não criamos nem reforçamos monopólios, apoiando o acesso livre
a CCP e quejandos, e assegurando a disponibilidade de importantes fluxos de dados a todos
os protagonistas.

Na próxima revisão da DMIF, devemos recordar-nos da sua proposta original de abrir os
mercados de acções europeus à concorrência e, depois da sua expansão para incluir novas
categorias de activos, devemos garantir que os princípios competitivos sejam mantidos,
uma vez que uma combinação destes factores reduziu, de facto, consideravelmente, durante
os últimos três anos, as taxas de transacção das acções para os investidores.

Quando reflectimos sobre reformas de auditores, agências de notação de crédito e outros
fornecedores de serviços financeiros, podemos analisar onde estão os entraves ao acesso
ao mercado e trabalhar para os derrubar. Estou convicta de que a defesa da concorrência
em indústrias chave é o caminho para a criação do verdadeiro potencial de crescimento
da UE e a reanimação das nossas economias neste mundo em permanente mudança.

Thomas Händel,    em nome do Grupo GUE/NGL. – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, segundo este relatório, a Comissão está a seguir uma política bem
sucedida em matéria de concorrência. No entanto, não devemos esquecer que uma
concorrência desenfreada também pode levar a um aumento do desemprego e fazer com
que o fosso entre ricos e pobres aumente a olhos vistos.

Na União Europeia, a livre concorrência continua a sobrepor-se às necessidades sociais
dos nossos cidadãos. Uma crença fervorosa nos mercados livres não pode mascarar o facto
de que estes mercados não só falham vezes sem conta, como também são incapazes de
criar uma justiça social duradoura. Alguns procedimentos destinados a combater a distorção
de concorrência e a fixação dos preços não bastam para resolver este problema. Um mercado
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interno justo e social só funcionará com uma regulamentação forte e justa. É urgente
trabalhar mais neste aspecto. Por exemplo, é inaceitável que cada vez mais instituições que
fornecem serviços de interesse público geral estejam expostas à concorrência privada.

O relatório estabelece indicadores relativos à futura política de concorrência da Comissão.
Há uma necessidade urgente de uma protecção muito mais forte do consumidor e de os
serviços de interesse público geral serem protegidos das regras da concorrência e retirados
do controlo de cartéis. É igualmente necessário introduzir uma cláusula contratual que
favoreça um progresso social seguro e que seja vista como tendo a mesma importância
que as regras de concorrência da Europa.

William (The Earl of) Dartmouth,    em nome do Grupo EFD. – (EN) Senhor Presidente,
não é muitas vezes que tenho alguma coisa positiva a dizer sobre Gordon Brown, mas ele
agiu rápida, decidida e eficazmente para resolver a crise da banca no Reino Unido. Embora
deva salientar que a banca estava muitíssimo pior devido ao seu desastroso mandato como
Ministro das Finanças/Chancellor of the Exchequer durante dez anos.

Contudo, o resgate dos bancos no Reino Unido foi menos rápido do que poderia ter sido
por causa das consequências da política de concorrência da UE. O meu distinto colega, o
Professor Tim Congdon, escreveu um panfleto sobre este assunto. O facto é que estas
questões deveriam ser tratadas a nível nacional e não a nível da Comissão. A Comissão não
sabe, pura e simplesmente, o que está a fazer e devia ficar afastada disto.

Nos 15 segundos que me restam, tenho de abordar o discurso singularmente deprimente
do senhor deputado Lamberts quando falava sobre concorrência fiscal. É por causa da
concorrência fiscal que temos impostos mais baixos. O que ele estava a defender era uma
política fiscal a nível da UE que resultaria em impostos mais elevados em toda a UE. É
exactamente disso que se trata, e gostaria de pedir ao senhor deputado Lamberts e aos seus
colegas que, da próxima vez, chamem as coisas pelos nomes.

Presidente.   – Na realidade, não se trata tanto de uma intervenção no âmbito do
procedimento "cartão azul", como de uma declaração de carácter pessoal. Senhor Deputado
Lamberts, solicito-lhe capacidade de síntese, para que possa esclarecer o seu colega sobre
o seu ponto de vista em apenas 30 segundos.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (EN) Senhor Presidente, Lord Dartmouth pinta os
Verdes como defensores de impostos elevados apenas para haver impostos elevados. Quero
apenas fazer-lhe uma pergunta muito simples, Lord Darmouth. Se serviços como a
educação, a saúde e a segurança têm valor, suponho que é preciso encontrar formas de os
financiar. Estou errado?

Presidente.   – Não, não vamos entrar em diálogo.

Senhor Deputado Dartmouth, pode responder depois ao senhor deputado Lamberts no
corredor. Mas o que o Regimento não permite é responder a uma pergunta com outra.

Tem 15 segundos.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) (primeiras palavras inaudíveis pelo facto
de o microfone estar desligado) … a pessoa que fez a pergunta tem o direito de responder. O
Senhor Presidente inventou regras novas – as suas próprias regras – na qualidade de
presidente. Está a ser completamente incorrecto, Senhor Presidente.
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Presidente.   – Sim, eu invento regras. Estamos sempre a inventar regras e estamos sempre
a contribuir para o progresso do funcionamento democrático do Parlamento. Obrigado
por reconhecer isso.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Senhor Presidente, gostaria de começar por o elogiar por
ter permitido este diálogo. É pena que o senhor deputado Earl of Darmouth não tenha
percebido que o Senhor Presidente também lhe deu a oportunidade de responder. Creio
que é muito positivo quando alguém, como o senhor deputado Lamberts, apresenta
propostas tão concretas e quando temos a oportunidade de tomar parte num debate
animado, para que as pessoas possam responder de uma forma mais directa, que é
exactamente o que queremos neste Parlamento. Talvez mais tarde o Senhor Presidente lhe
possa dar a oportunidade de uma resposta breve.

Gostaria de continuar onde o senhor deputado Lamberts ficou. Não se pode negar que
precisamos de transparência no sistema bancário. Os cidadãos ainda desconhecem que
estas subvenções, em consequência da crise financeira, fizeram na verdade uma coisa
inimaginável segundo os padrões da UE. Tornam evidente que, quando estão em jogo
objectivos superiores, a concorrência por si só nem sempre consegue desenvencilhar-se
sem subvenções. Contudo, o que torna toda esta questão dura de engolir é o facto de os
bancos que receberam apoio estarem mais uma vez a especular e, nalguns casos, estarem,
na verdade, a ir contra os interesses comuns europeus. E chega de falar sobre o mercado
financeiro.

O segundo ponto que gostaria de discutir é uma questão sobre a qual já me ouviram falar
– a questão dos produtos farmacêuticos. Considero lamentável que ainda não tenhamos
feito os progressos que há décadas são possíveis e necessários. Seria, realmente, um grande
passo em frente para a Europa se os cidadãos do meu país, a Áustria, e também os da
Alemanha e de outros países, só tivessem de pagar pelos produtos farmacêuticos a mesma
quantia que os outros cidadãos dos outros Estados-Membros da UE. Isto é obra de cartéis
e do grande capital. Creio que a Comissão tem finalmente a oportunidade e o dever de agir
a este respeito.

O segundo aspecto desta questão é a autorização farmacêutica. Continuam a realizar-se
ensaios desnecessários, tanto em animais como em seres humanos. Muito trabalho é
duplicado desnecessariamente. No contexto do mercado interno europeu, isto é algo que
já deveria ter sido resolvido no século passado. Peço-vos mais uma vez que tomem medidas
intensivas.

Gunnar Hökmark (PPE).   – (EN) Senhor Presidente, neste momento, os nossos olhos
estão postos na cimeira entre a China e os Estados Unidos, porque essas duas economias
são vistas como as duas maiores economias do mundo. Discutimos quando é que a China
se tornará a maior economia, mas essa discussão baseia-se numa falsa suposição, porque
nos esquecemos de que a União Europeia é a maior economia, mas a China e os Estados
Unidos têm os maiores mercados. Isto acontece devido à falta de concorrência
além-fronteiras e em diferentes domínios da União Europeia.

É a falta de concorrência que nos faz considerá-los a eles, e não a nós, como tendo a
autoconfiança de estar na liderança. Por isso é importante que, no futuro, o relatório sobre
concorrência também foque a falta de implementação da legislação que já está em vigor,
e também a falta de concorrência na economia europeia. Precisamos de o fazer numa
quantidade de domínios. Para sermos a maior economia, precisamos também de garantir
que sejamos a economia mais competitiva.
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Permitam-me que vos diga um segredo: nunca seremos mais competitivos se não tivermos
concorrência. As subvenções estatais e os regulamentos que colocam obstáculos a novos
operadores estão a impedir que a economia europeia esteja na liderança. É por isso que
temos de assegurar que apenas sejam atribuídas subvenções estatais em casos excepcionais,
onde nada mais pode ser feito, ou quando podemos canalizá-las de modo a que apoiem o
bem comum sem distorcer a concorrência.

O que precisamos de assegurar é que possamos contar com novos operadores no maior
número possível de domínios da economia europeia. A concorrência não é superar os
outros. É permitir que grandes empresas se fundam e cresçam cada vez mais na cena
mundial, e permitir que novas companhias se abram a novas inovações. Temos aqui uma
falha, e é responsabilidade da Comissão demonstrá-lo e agir para que possamos prosseguir
juntos, para que no futuro nos vejam como a maior economia.

Edit Herczog (S&D).   – (EN) Senhor Presidente, a política de concorrência é uma pedra
angular da legislação europeia. Concordamos que a inovação, a criatividade e ser melhor
significam necessariamente uma vantagem de mercado, mas não aceitamos que, só pelo
facto de alguém ser maior e mais forte, com melhor acesso à informação e, principalmente,
ligações especiais ao governo, este tipo de vantagem se deva aplicar ao mercado, e estamos
muito satisfeitos por a Comissão estar a zelar por garantir que isso não aconteça.

Gostaria de mencionar, uma vez mais, um novo fenómeno: não são os protagonistas do
mercado mas sim os governos que parecem, de tempos a tempos, estar a jogar o jogo de
conceder vantagens especiais, em termos de política de concorrência, a algumas das suas
empresas favoritas. É um fenómeno negativo e remonta aos cofres dos partidos.

Gostaria de pedir à Comissão que siga nesta direcção: deixem-nos ter inovação, criatividade
e pequenas e médias empresas, mas não permitam qualquer uso impróprio de informação
ou de poder, quer económico quer político, nesses sectores.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Senhor Presidente, Senhor Comissário, o relatório do
senhor deputado Eppink é absolutamente notável, mas receio – e isso nada tem a ver com
o relator – que estejamos aqui a repetir uma e outra vez as mesmas coisas. É um pouco
como malhar em ferro frio. Concordo sem dúvida com a senhora deputada in 't Veld e o
senhor deputado Lamberts para dizer que precisamos de um controlo adequado da
concorrência, de reflectir sobre o que está a passar-se no sector agrícola, com muito poucos
compradores e um grande número de produtores – algo que nunca preocupou antes a
Comissão, mas, se isto se passasse no sector industrial, tê-la-íamos visto lançar-se
imediatamente sobre o cartel dos compradores. Precisamos também de regras novas para
o domínio da Internet.

Contudo, as nossas relações com a Comissão são extremamente entediantes. A Comissão
envia-nos um relatório que empurra três quartos dos temas para debaixo do tapete. Nós
respondemos polidamente que é interessante e que haveria algo a acrescentar; depois, toda
a gente o guarda numa gaveta.

Queria apenas dizer isto hoje, e repetir o que disse o senhor deputado Hökmark: o mundo
está a mudar. É muito bonito dizer que não é bom haver auxílios estatais, mas a verdade é
que a China, a Coreia, os Estados Unidos e outros têm auxílios estatais. Não sou sua
apologista. Não sou uma francesa proteccionista de base, estou simplesmente a dizer:
vamos abrir um pouco os olhos e parar de sonhar!
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Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Senhor Presidente, a recomendação número
4 pede à Comissão que publique relatórios sobre o modo como trata todas as
recomendações futuras e explique quaisquer disparidades que possam surgir. Creio que se
trata de uma proposta muito sensata e quero especificá-la melhor. No ano passado, o
Parlamento decidiu, durante o respectivo debate, que queríamos concentrar-nos numa
concorrência leal e não discriminatória para as pequenas e médias empresas. No entretanto,
a Comissão nada fez. Esta recomendação encontra-se uma vez mais na proposta de
resolução do senhor deputado Eppink.

Gostaria de ouvir da Comissão se agora tenciona implementar esta reiterada recomendação,
ou se devo pedir-lhes que, pelo menos, nos digam o que é que os impede de tomar em
consideração as preocupações específicas das pequenas e médias empresas.

O meu segundo ponto relaciona-se com o sector das matérias-primas. Estou muito satisfeito
por descobrir que este relatório aborda a falta de transparência no sector das
matérias-primas. Congratulo-me igualmente com o facto de abordar a questão da
especulação nas matérias-primas. Contudo, lamento que não tenha seguido a recomendação
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia no seu conjunto, o que sugere que
não devemos seguir a proposta feita pela Presidência francesa, nomeadamente, que a
questão da especulação deve ser confinada às matérias-primas agrícolas, mas recomenda
que a especulação nos metais deve também ser incluída. Em minha opinião, isto é
igualmente importante.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao meu colega, Derk
Jan Eppink, o seu excelente relatório, mas principalmente o seu comentário sobre o mercado
da energia, que a Comissão vai examinar este ano.

Como os outros deputados fizeram notar, o fornecimento e os preços da energia podem
variar muito entre os diferentes Estados-Membros. Na região que represento, quase um
quarto das habitações não têm acesso a gás directo e a grande maioria delas depende de
fuelóleo doméstico. No espaço de um mês, entre Novembro e Dezembro, o preço nesse
mercado subiu 50%. Os consumidores estão preocupados (e com muito frio) – estão
preocupados com os preços, e existem alegações disto.

É verdade que esta questão deve ser estudada primeiro pelos reguladores domésticos, mas
tenho ouvido preocupações semelhantes da parte de outros Estados-Membros da UE. Por
isso, gostaria de pedir ao Senhor Comissário: quando estudar os mercados da energia este
ano, por favor, não se esqueça de quem vive em zonas rurais muito isoladas.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
como podem ver na nossa apresentação de ontem, o reforço do mercado interno e a
promoção da criação de empregos fazem parte das prioridades da Presidência húngara.
Uma vez que uma política de concorrência da UE baseada na igualdade de condições de
concorrência aplicadas em todos os sectores é um pré-requisito das prioridades referidas,
estou muito satisfeita com a elaboração deste relatório. No entanto, Senhoras e Senhores
Deputados, neste momento isto está no passado distante. Os tempos mudaram desde
então. Apesar disso, creio que é importante tirar conclusões deste relatório, e julgo também
importante o facto de, no futuro, o Parlamento Europeu – isto é, nós, os deputados – ser
capaz de desempenhar um papel mais activo na construção da política de concorrência.
Para isso, contudo, peço a cooperação da Comissão.
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Antes de mais, peço o que creio ser uma necessidade: que o Parlamento seja informado
regularmente sobre as todas as iniciativas lançadas neste domínio. Em segundo lugar, peço
à Comissão, na qualidade de única autoridade da concorrência com competência a nível
da UE, que informe o Parlamento anualmente sobre a aplicação das recomendações feitas
por ele, e sobre quaisquer desvios às mesmas.

Creio que é importante perceber – e nisto concordo com os meus colegas – que a
concorrência não pode ser gerida verticalmente. Também é necessária a coordenação em
todos os domínios funcionais e reguladores. Esta, contudo, é a responsabilidade da
Comissão. Por esta razão, é essencial harmonizar as políticas da UE e as prioridades definidas
na Estratégia UE 2020, que visa apoiar o crescimento e o emprego.

Finalmente, gostaria de mencionar também as pequenas e médias empresas, cuja
participação é indispensável e inevitável para o crescimento de toda a economia europeia,
incluindo, claro, o emprego. Contudo, as condições de concorrência devem ser equitativas.
Tal deverá ser garantido pela política de concorrência. Peço à Comissão que preste uma
atenção especial às PME e que lhes providencie condições de concorrência equitativas e
não discriminatórias.

Peter Skinner (S&D).   – (EN) Senhor Presidente, em primeiro lugar, permita-me que
felicite o senhor deputado Eppink pelo trabalho circunstanciado que fez neste relatório.
Com certeza que continuará a desempenhar um papel progressivo neste domínio.

Congratulo-me com este relatório sobre a situação da política de concorrência em 2009.
Contudo, ainda há elementos da concorrência na UE que precisam de ser reforçados e
esclarecidos. Eu encorajaria uma maior cooperação entre a Comissão e o Parlamento
Europeu neste domínio. É a única forma de podermos manter a confiança pública nas
decisões que foram tomadas. Além disso, é imperativo que o Parlamento Europeu seja
informado da acção levada a efeito pela Comissão, com um enfoque especial na política
para as PME.

Aguardo com expectativa as investigações e os relatórios mencionados neste relatório –
na última contagem, 11 relatórios, seis investigações em domínios diferentes e o
restabelecimento da unidade da DG Concorrência responsável pelos auxílios estatais de
carácter fiscal. Congratulo-me principalmente com o pedido reiterado de incorporação da
base de cálculo de multas que já discutimos. Creio que é absolutamente vital.

A propósito, foi interessante ouvir há pouco o senhor deputado Earl of Darmouth falar,
como aristocrata que é, de política de concorrência. Como toda a gente sabe, os aristocratas
do Reino Unido têm uma enorme atracção pela concentração de terra. Talvez devêssemos
pedir às autoridades da concorrência para investigarem isso e verem como é que os
aristocratas têm estado a cuidar das suas terras através da União Europeia durante todo
este tempo.

Sławomir Witold Nitras (PPE).   – (PL) Senhor Presidente, escutar este debate é um prazer.
Gostaria de agradecer ao senhor deputado Eppink o seu relatório. Conhecendo a sua
abordagem, olho para o relatório com admiração, e estou satisfeito por ter sido ele a
elaborá-lo. Também é um prazer escutar os discursos dos meus colegas deputados, mas
há uma coisa que sinto que devo dizer. Estamos a concentrar-nos no trabalho da Comissão
Europeia. Estamos a acusá-la de não ter uma posição ou uma política fortes e de não lutar
contra o proteccionismo, mas, muito honestamente, o nosso adversário ou o nosso maior
problema – o senhor deputado Hökmark falou sobre o facto de a economia europeia não
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ser competitiva – são os Estados-Membros. Entretanto, muitas vezes, a Comissão Europeia
não tem opção a não ser – agindo sob pressão dos Estados-Membros – tentar proteger o
mais possível a livre concorrência.

Há várias semanas, entre outras coisas, falámos neste Parlamento de legislação especial
para o mercado do carvão. No entanto, nessa ocasião, não ouvimos os deputados falar
sobre livre concorrência, ouvimos apenas vozes de pessoas a exigirem princípios de
proteccionismo e a possibilidade de subsidiar, por exemplo, minas encerradas – foi assim
que lhes chamaram – quando, de facto, a verdadeira questão era o auxílio a minas que não
vão ser encerradas. Temos, por isso, de ser coerentes no nosso trabalho, e o que muitas
vezes falta neste Parlamento é coerência.

Temos estado a falar de auxílios para o sector bancário. Receio que a Comissão Europeia,
agindo sob a tal pressão dos Estados-Membros, se tenha limitado a sancionar esse auxílio,
e actualmente, quando falamos sobre o relatório, que é, de facto, para 2009 – neste ponto,
concordo com as críticas – parece-me que falta ao relatório uma avaliação dos efeitos que
esse auxílio obteve e saber se, na realidade, ele reestruturou o sector bancário de uma forma
estável. Penso, Senhor Comissário, que este aspecto – a avaliação de uma importante
política - devia estar presente no relatório.

O relatório menciona igualmente o facto de a Comissão estar a combater o proteccionismo,
entre outros sectores, no sector automóvel; mas há exemplos – eu sou da Polónia – onde
a melhor fábrica do grupo Fiat foi encerrada – talvez não tenha sido encerrada, mas a
produção foi reduzida –, tendo a produção sido transferida para Itália. Isto é proteccionismo
óbvio, e a Comissão Europeia deveria combater este problema.

Posso dar outro exemplo. Em 2009, dois estaleiros polacos foram encerrados. Sou de uma
cidade na Polónia que se dedica à construção naval, mas o problema ultrapassa os dois
estaleiros polacos. O problema tem a ver com o facto de, a nível mundial, a política de
concorrência europeia obrigar a indústria de construção naval a lutar principalmente contra
estaleiros muito subsidiados do Médio Oriente, e, actualmente, através desta política de
concorrência, nós desafectámos, de facto, a indústria de construção naval na Europa,
porque a forçámos a competir contra indústrias subsidiadas. A existência de indústria de
construção naval na Europa deveria ser importante para nós. Muito obrigado, e peço
desculpa por ter excedido o meu tempo de palavra.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, diria que
elaborar uma política de concorrência eficaz e implementá-la correctamente do ponto de
vista metodológico é uma tarefa extremamente delicada e complexa, sobretudo num
período de crise.

Delicada, porque uma aplicação demasiado rígida poderia realmente afectar o impacto
que produz e ter consequências graves no domínio social e a nível do ciclo económico.
Complexo, porque os parâmetros adoptados podem não se aplicar necessariamente de
forma transversal a todos os sectores da economia num momento tão delicado. O trabalho
desenvolvido pela Comissão nesta matéria merece pois ser elogiado, porque ao rigor do
método conseguiu aliar a flexibilidade necessária nestas condições económicas. Com efeito,
prever uma avaliação dos instrumentos ad hoc adoptados a nível nacional para sair da crise
é um sinal de grande profissionalismo, mas também de sensibilidade.

A legislação europeia sobre concorrência demonstra simultaneamente uma visão muito
ampla e uma elevada especialização, o que uma vez mais coloca a União Europeia numa
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posição de farol para os seus países limítrofes, em especial os menos desenvolvidos,
ajudando assim a evitar uma separação e divergência entre países que seguem na vanguarda
e aqueles que seguem atrás. Portanto, é duplamente importante garantir que este farol não
seja de algum modo ofuscado. Uma atenção especial deverá ser dada, em minha opinião,
à avaliação dos diversos cenários pós-crise, que devem começar a delinear-se já em 2010.

É muito provável que isto signifique reexaminar a extensão das mudanças estruturais que
é necessário ter em conta e avaliar o estado actual das várias indústrias e dos vários sectores.
Uma boa dose de prudência é seguramente indispensável num momento de tanta incerteza.

Peço instantemente à Comissão que centre a atenção nas pequenas e médias empresas e
no emprego dos jovens, que torna a concorrência, também neste caso, um problema à
escala europeia.

Sari Essayah (PPE).   – (EN) Senhor Presidente, gostaria de louvar o relatório por incluir
uma menção muito positiva sobre o SEPA, o Espaço Único de Pagamentos em Euros. Este
Parlamento pediu, repetidas vezes, uma rápida migração SEPA e as razões são simples. A
avaliação de impacto da Comissão cita um estudo em que o SEPA pouparia 300 milhares
de milhões de euros na economia da UE dentro de seis anos. Estas poupanças devem-se ao
aumento da concorrência através de normas e processos comuns. Isto também irá poupar
tempo e stress a todos os Europeus que precisem de realizar pagamentos noutros países.

Também concordo plenamente com o relatório quando ele afirma que o auxílio económico
público a bancos e outras empresas no contexto da crise económica distorceram a
concorrência. Tal como fizeram muitos dos meus colegas aqui esta manhã, solicito à
Comissão que providencie uma análise a estas distorções.

Permitam-me que acrescente mais uma reflexão sobre a necessidade de normas e processos
comuns. No futuro, muitas invenções irão basear-se nas tecnologias da informação e da
comunicação. Precisamos de mais concorrência no domínio das TIC, e isto pode ser
encorajado aumentando a utilização do código aberto na Europa. Espero que, desta forma,
a Europa se torne mais competitiva neste domínio crucial em relação aos Estados Unidos
e a outros espaços económicos importantes, como disse anteriormente o senhor deputado
Hökmark.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Senhor Presidente, os autores da resolução em apreço
sublinharam, muito justamente, o desafio excepcional que a crise económica representou
para a política de concorrência da UE. Os interesses nacionais e políticos saíram
frequentemente vitoriosos não só sobre as regras do mercado livre, mas também sobre o
senso comum. A grave crise económica, cujos efeitos continuam a fazer-se sentir até hoje
nos países europeu, determinou em grande medida a política de concorrência em 2009.
Foi um período em que se utilizaram mecanismos e instrumentos com o principal objectivo
de ajudar instituições financeiras com problemas, bem como algumas grandes empresas,
e não de garantir o respeito das regras da economia de mercado. Foi nas pequenas e médias
empresas que os piores efeitos desta política se fizeram sentir.

Serão as medidas adoptadas eficazes no longo prazo? Só agora o começaremos a saber.
Nesta perspectiva, devemos convidar a Comissão a proceder a análises credíveis que
mostrem os efeitos destas ajudas na economia. Isto não só permitirá uma avaliação das
medidas adoptadas, mas também uma reacção rápida e eficaz a ameaças semelhantes no
futuro.
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George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Senhor Presidente, a política de concorrência é um
elemento essencial para garantir a competitividade da economia europeia, sendo o controlo
dos auxílios estatais uma parte integrante dessa política.

Ao mesmo tempo, no contexto da actual crise, a Comissão Europeia viu-se obrigada a
aprovar a concessão de auxílios estatais, em especial para o sector bancário, mas também
para outros sectores que enfrentavam dificuldades. Os Estados-Membros concederam,
assim, verbas consideráveis sob a forma de sistemas de garantia, de regimes de
recapitalização e de outras formas de financiamento da liquidez das instituições bancárias,
com o objectivo de lhes proporcionar uma fonte de financiamento e uma garantia contra
riscos.

No entanto, a Comissão Europeia deve manter uma estreita vigilância sobre o sector e
apresentar planos de reestruturação e regulação das instituições financeiras de modo a
garantir que estas não continuem a adoptar comportamentos de risco passíveis de
comprometer a estabilidade financeira da União Europeia. De contrário, os auxílios estatais
apenas ajudarão a perpetuar as dificuldades financeiras na União Europeia.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Senhor Presidente, o presente relatório vem confirmar que
ainda temos um longo caminho a percorrer na UE para que prevaleça uma concorrência
leal.

Um bom exemplo disso é a produção agrícola, um sector em que tanto a UE como os
Estados individualmente concedem diversos subsídios e apoios, com isso distorcendo de
forma significativa o ambiente competitivo. As explorações agrícolas dos novos
Estados-Membros, em particular, são consideravelmente afectadas em consequência da
incorrecta política de subsídios da UE. Os transportes constituem outro domínio onde será
necessário alterar e melhorar de forma substancial o ambiente competitivo. Considero,
pois, muito importante aprovar as propostas da Comissão dos Transportes e do Turismo,
que apropriadamente chamam a atenção para as distorções de concorrência entre diversos
modos de transporte.

De qualquer modo, este é um bom e inspirador relatório, que será importante utilizar
efectivamente com vista a melhorar o ambiente competitivo na UE.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Senhor Presidente, a situação criada pela crise económica
e financeira deixou a sua marca no tom do relatório da Comissão. É todavia um bom
relatório, como o refere a resolução do Parlamento. No entanto, há pontos onde o trabalho
poderá ser melhorado no futuro próximo, sobretudo no domínio da prevenção e da correcta
informação. Sem cooperação não conseguiremos recuperar da crise, sendo por isso muito
importante que a Comissão nos mantenha permanentemente informados sobre os
resultados já alcançados. Uma das chaves para o êxito do mercado único reside na
observância e na aplicação das regras da política de concorrência da UE. Existem ainda
mercados de matérias-primas no domínio da política energética, por exemplo, onde é
necessário reforçar a transparência. Ao mesmo tempo, a concorrência não está totalmente
garantida em todos os segmentos do sector da energia. Daí a urgência de implementar o
segundo pacote do mercado interno e o terceiro pacote energético. Requerer uma
investigação mais aprofundada da concorrência num outro sector, designadamente no
sector agro-industrial, é uma iniciativa muito oportuna. Temos de identificar, por via de
um estudo, os principais fornecedores e distribuidores responsáveis pela distorção da
concorrência no mercado.
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Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Senhor Presidente, gostaria de salientar a importância de
elaborar regras de concorrência claras que sejam úteis e proveitosas para as PME. Estas
empresas são particularmente importantes para toda a economia europeia, para não
mencionar o enorme potencial de inovação que oferecem. Neste sentido, creio que seria
conveniente incluir um capítulo dedicado às pequenas empresas, com especial ênfase na
concorrência leal. A política de concorrência deve contribuir para a promoção e a aplicação
de normas abertas e da interoperabilidade, permitindo assim evitar que os agentes do
mercado possam exercer um bloqueio tecnológico.

Gostaria de concluir dizendo que o êxito da implementação da política de concorrência e
o funcionamento sem restrições do mercado interno são condições essenciais para um
crescimento económico sustentável na União Europeia.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Senhor Presidente, permita-me que me concentre
no n.º 90 do relatório em apreço, segundo o qual a concorrência no sector da produção
agrícola constitui um pré-requisito para a redução dos preços para os consumidores dos
países europeus. Há um pouco de verdade nisso, mas receio bem que não seja de forma
alguma o que está em questão. Temos debatido entre nós e em determinados Grupos neste
Parlamento o que está a suceder com os mercados agrícolas e as razões por que não há
uma transposição justa do preço final que, como consumidores, pagamos pelos alimentos
a quem os produz.

Trata-se de um problema muito grave numa altura que procedemos à reforma da política
agrícola, ameaçamos reduzir o orçamento para a agricultura e não atentamos nas
imperfeições deste mercado. Assim sendo, o relatório deverá desenvolver muito mais o
assunto. A Comissão é convidada a analisar em maior detalhe a concorrência no sector
agro-industrial: sim, por favor, e que a analise também no sector retalhista, mas, depois,
ponham as análises de lado e passem à acção! Nesta Assembleia, somos muito bons a falar,
mas não somos tão bons na acção.

Tenho uma questão relativamente à concorrência. Apresento algumas queixas à Comissão
em nome dos constituintes. O cidadão comum não consegue fazer–se ouvir junto do
Estado, e gostaria que a Comissão tivesse em conta: que existem algumas queixas que eu,
enquanto deputada, não tenho...

(O Presidente retira a palavra à oradora)

Presidente.   – Obrigado, Senhora Deputada Mairead McGuinness. Poderá ser pertinente
em futuros debates desta natureza ouvir o parecer da Comissão da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Senhor Presidente, o mercado interno deve ser
livre, eficaz, dinâmico e inovador. Uma política de concorrência adequada constitui o
instrumento certo para alcançar este objectivo. Se a concorrência estiver a funcionar
correctamente no mercado de bens e serviços, podemos garantir melhor qualidade, preços
mais baixos e maior escolha para o consumidor. É bom que façamos estas avaliações anuais
da política de concorrência. Essa análise, com o benefício da retrospectiva, é muito
enriquecedora. A boa implementação da política de concorrência permitiu uma melhoria
ao nível da estabilidade económica e da moderação dos efeitos da crise económica no que
respeita às empresas e consumidores. É necessário melhorar a concorrência nos mercados
farmacêuticos e de energia. Lembremo-nos de que um monopólio, seja privado ou público,
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restringe a concorrência. Vale a pena lembrar que as alterações à política agrícola comum
significam que os subsídios e apoios externos não restringem actualmente a competitividade.

Štefan Füle,    Membro da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, a Comissão regista o apelo
do Parlamento com vista ao reforço da transparência, do diálogo e da informação sobre
política de concorrência. Continuaremos a informá-los sobre importantes decisões políticas
em matéria de concorrência e esforçar-nos-emos por atender aos vossos pedidos na nossa
resposta à resolução, quer no próximo relatório sobre a Política de Concorrência quer
numa base ad hoc, tal como solicitado pelo senhor deputado Reinhard Bütikofer e outros
deputados.

Tomo nota dos apelos que fizeram com vista a inquéritos sectoriais numa série de mercados.
A experiência diz-nos que uma aplicação justa e firme produz por si só efeitos positivos
sobre a concorrência num sector específico. Os inquéritos sectoriais nem sempre são a
melhor maneira de impor as nossas regras num determinado sector. Sucede que são muito
caros em termos de recursos e devem ser usados apenas quando os objectivos políticos da
Comissão Política tornam um inquérito necessário.

Posso confirmar novamente que as medidas temporárias de auxílio estatal associadas à
crise são efectivamente temporárias. Gostaria de abordar algumas das vossas perguntas de
forma muito sintetizada dentro do tempo limitado de que disponho.

Em primeiro lugar, quanto ao investimento e ao sector financeiro, está em curso um
processo de consulta sobre as Orientações relativas aos auxílios de emergência e à
reestruturação.

Em segundo lugar, no que se refere aos transportes, a Comissão está a elaborar um Livro
Branco sobre o futuro dos transportes, que deverá ser aprovado em Março de 2011. Este
delineará várias propostas para acelerar a realização do mercado interno para os transportes.

Em terceiro lugar, relativamente aos serviços de interesse económico geral, a Comissão
apresentará um relatório sobre essa matéria no primeiro trimestre deste ano.

Em quarto lugar, no que respeita à agenda digital, a Comissão concorda plenamente com
a importância de promover mercado interno digital verdadeiramente integrado.

Em quinto lugar, relativamente às PME, a criação de condições equitativas para todas as
empresas, grandes e pequenas, é essencial para o seu desenvolvimento. A aplicação das
regras de concorrência da Comissão é essencial para que tal aconteça. Também visámos
as regras em matéria de auxílios estatais às PME, inovação, investigação e desenvolvimento
e tecnologias verdes.

Em Junho próximo, o Vice-presidente Joaquín Almunia apresentar-vos-á o Relatório sobre
a Política de Concorrência 2010. Entretanto, manter-vos-á informados sobre as questões
que levantaram e, em relação ao n. º 4 do relatório do Parlamento, os serviços da DG COMP
serão instruídos no sentido de vos responder circunstanciadamente.

Presidente.   – Terminaremos com o discurso do relator, o senhor deputado Derk Jan
Eppink, a quem manifestamos, naturalmente, as nossas felicitações, secundando os elogios
que lhe dirigiu a maioria dos seus colegas pelo seu trabalho como autor deste relatório

Derk Jan Eppink,    relator. – (EN) Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Senhor
Comissário, por estar entre nós, em representação do seu colega. Saúdo a iniciativa da
Comissão em matéria de indemnização colectiva, uma iniciativa há muito esperada.
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Também é mencionada no relatório, e creio ser do interesse dos consumidores –, desde
que bem definida e bem legislada, pelo que considero positivo. Começaremos com o Livro
Verde para conhecer as diferentes opiniões. Saúdo este facto.

No sector bancário, temos uma situação muito estranha: auxílios estatais a níveis diferentes
em países diferentes, em fases diferentes. Em alguns países, como Espanha, no sector
bancário, em particular os bancos regionais (cajas), estão em dificuldades, e neste caso, é
necessário o apoio do Banco Central Europeu para a sua sobrevivência - embora o BCE,
como o senhor deputado Philippe Lamberts referiu em 30 segundos, corra o risco de ter
maus activos. Isso transforma o BCE numa espécie de “mau banco” - algo que não
deveríamos ter.

Noutros outros países, os Estados estão a tentar desembaraçar-se do sector bancário, e aqui
existe o perigo das garantias. Creio que não poderá responder a esta questão das garantias
- é um assunto para o Senhor Comissário - mas seria muito injusto para outros bancos que
não conseguiram auxílios estatais se alguns que foram recuperados ou precisassem de
reanimação, de repente obtivessem uma. Portanto, temos aqui de atender à questão da
igualdade de condições.

Por último, refiro a questão do seguimento, pois houve observações das senhoras deputadas
Sophie in 't Veld, Ildikó Gáll e do senhor deputado Reinhard Bütikofer que foram muito
específicas. Elaborámos um relatório no ano passado, elaborámos um outro relatório este
ano e provavelmente elaboraremos um relatório semelhante no próximo ano. Tudo
continua igual. Parece um pouco como um ritual do Vaticano onde tudo se repete
invariavelmente. Creio que temos de analisar o seguimento dado às perguntas que
apresentámos, e proponho que o relator e o relator anterior entrem em contacto com o
Comissário e com o Director-geral da DG COMP para ver o que acontece com o pedido
que fizemos.

Precisamos de um relatório que seja devidamente aplicado em termos de prestação de
informação. Razão por que proponho que tenhamos um seguimento adequado, em que
a senhora deputada Sophie in 't Veld me apoiará seguramente, para apurar a acção da
Comissão neste domínio.

Presidente.   – Muito obrigado, Senhor Deputado Derk Jan Eppink. Tenho a certeza de
que terá reparado na reacção dos seus colegas, pelo que, muito provavelmente, a sua
proposta receberá o apoio necessário.

Está encerrado o debate.

A votação terá lugar hoje, Quinta-feira.

4. Uma política sustentável da UE para o Grande Norte (debate)

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia o relatório (A7-0377/2010) do deputado Michael
Gahler, em nome da Comissão dos Assuntos Externos, sobre uma política comunitária
sustentável para o Extremo Norte (2009/2214(INI)).

Michael Gahler,    relator. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e
Senhores Deputados, representantes dos nossos vizinhos do Árctico que estão a seguir
este debate, na minha qualidade de relator, regozijo-me por poder apresentar-vos hoje o
resultado de mais um ano de trabalho, realizado em cooperação com os relatores-sombra,
outros colegas do EU-Arctic Forum (Plataforma do Parlamento Europeu para as questões
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relacionadas com o Árctico), e diversos especialistas e representantes, alguns deles
provenientes da própria região do Árctico.

Reunimos um amplo consenso e entendemos que se elaborou uma política sustentável
para o Extremo Norte. O relatório analisa o novo significado da região do Árctico e descreve
como a política da UE em relação aos nossos vizinhos do Norte deverá ser organizada do
ponto de vista do Parlamento Europeu. O meu princípio fundamental subjacente a esta
questão é propor uma cooperação com os Estados e Instituições dos nossos vizinhos do
Extremo Norte.

Estamos conscientes da cooperação bilateral e multilateral já em curso com os Estados do
Árctico. Para além das questões relativas ao Árctico, a Noruega e a Islândia já estão
estreitamente associadas ao Espaço Económico Europeu e à cooperação ao abrigo de
Schengen. A UE é já um observador ad hoc no Conselho Árctico, mas gostaria de deixar
claro que para mim seria desejável que a UE recebesse o estatuto de observador permanente.
Muito concretamente, porque quase todos os domínios políticos de relevância para a região
se inserem, em parte, pelo menos, na esfera comunitária. Esta proposta de cooperação é
formulada neste termos, porque nós, na UE, não podemos tomar medidas ou desenvolver
qualquer actividade no Árctico por direito próprio. Estamos em grande parte dependentes
da vontade dos territórios imediatamente adjacentes de cooperarem connosco.

No relatório em apreço, também me concentro na dimensão humana. No que se refere a
todas as áreas políticas específicas que podem ser tratadas em conjunto, as partes envolvidas
não devem nunca perder de vista o facto de as preocupações das pessoas que vivem no
Árctico merecerem a devida a atenção. Refiro-me aos povos indígenas dos países, cujo
modo de vida e subsistência obedecem ao princípio da sustentabilidade, bem como às
outras pessoas que ali vivem.

Aceitamos que esses habitantes da região do Árctico queiram desenvolver o seu habitat,
por outras palavras, não querem ver comprometida a actual situação natural da região,
transformando-a em algo parecido com um parque nacional. É por isso que temos vindo
a trabalhar com parceiros para garantir que a intervenção no ecossistema e habitats naturais
segue sempre os princípios conservacionistas mais elevados possível. A UE, no âmbito da
cooperação, é um parceiro atraente para os Estados do Árctico, pois temos desempenhado
um papel pioneiro em domínios políticos relevantes, como por exemplo a protecção do
ambiente e a luta contra as alterações climáticas. Assim, a questão de o maior mercado
interno do mundo seguir, ou não, uma política ambiental ambiciosa constitui uma diferença
vital para esta região.

A UE é também um parceiro atraente no âmbito da cooperação, porque somos clientes
claramente interessados nos produtos de base fornecidos pelo Árctico - não apenas no
petróleo e gás, mas também minérios raros, por exemplo. Devemos seguir os bons exemplos
existentes, por exemplo, na cooperação entre a Noruega e a Rússia no projecto de Shtokman,
no Mar de Barents. Neste caso, na extracção conjunta desses recursos minerais são aplicados
os mais elevados padrões ambientais noruegueses. Espero que o mesmo se aplique ao
acordo de cooperação celebrado entre a Rússia e a BP, nas últimas semanas, para exploração
do Mar Árctico. No futuro, os nossos satélites de vigilância prestarão grande apoio, tanto
no sector do ambiente como na abertura de novas rotas de navegação, como a Passagem
do Nordeste. A cooperação nesta área permitirá encurtar as rotas marítimas para o Sudeste
Asiático, por exemplo. No que diz respeito à UE, que responde por cerca de 40% da frota
comercial do mundo, este é um factor particularmente importante do ponto de vista
financeiro.
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O nosso Programa Quadro de Investigação oferece um apoio valioso ao desenvolvimento
da cooperação científica entre os diversos Institutos Polares nos seus centros de investigação
no Árctico. Os nossos vizinhos do Extremo Norte sabem que a UE é um parceiro competente
na área da cooperação. No entanto, há espaço para introduzir melhorias no que se refere
à formulação, coordenação e implementação das nossas políticas. Essas melhorias poderão
ser alcançadas, agregando os serviços responsáveis dentro da Comissão sob a Direcção-Geral
dos Assuntos Marítimos e das Pescas e criando um órgão competente no âmbito do SEAE.
Para além disso, um centro de informação sobre o Árctico que reúna e avalie todas as
informações pertinentes também contribuiria para melhorar a nossa base de dados. O
desenvolvimento de mecanismos de co-financiamento e de co-programação circumpolares,
envolvendo todos os parceiros do Extremo Norte, também constituiria um importante
instrumento para uma melhor cooperação, mais eficaz em matéria de investigação e
desenvolvimento.

Estou confiante de que este projecto político forneça melhores linhas de orientação com
vista a uma política da UE para o Árctico mais abrangente e bem sucedida que beneficie
também os nossos vizinhos do Norte

Štefan Füle,    Membro da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, no ano passado, a
Vice-presidente/Alta Representante Catherine Ashton tomou a iniciativa de propor um
debate sobre a região do Árctico. O debate em plenária ajudou-nos a tomar conhecimento
das vossas opiniões e a ilustrar a importância que atribuímos à cooperação com o Árctico,
no quadro das relações externas da União Europeia.

As nossas relações com a região do Árctico situam-se a vários níveis. Em primeiro lugar,
tanto a União como os Estados-Membros têm políticas de investigação activas na região.
Em segundo lugar, praticamos políticas ambientais e marítimas exigentes. Em terceiro
lugar, a nossa diplomacia relativa à luta contra as alterações climáticas aborda a verdadeira
origem das transformações no Árctico. E, em quarto lugar, a nossa actuação continua a
ser favorável aos povos indígenas em todo o mundo, incluindo os que vivem no Árctico.

Embora reconheçamos que o nosso diálogo com todos os povos indígenas das nações
circumpolares do Árctico poderá ser melhorado, o ano de 2010 testemunhou o início de
um processo de interacção profícuo e alargado, que se manterá certamente nos anos
vindouros.

No que respeita ao acesso ao Árctico e à exploração dos seus recursos, devemos estar à
altura da nossa reputação como consumidor responsável de matérias-primas e recursos
energéticos, preconizando os mais elevados padrões de segurança e ambientais.
Paralelamente, procuramos com firmeza que os nossos interesses, inclusive os das nossas
empresas, sejam justamente contemplados.

Regozijamo-nos por ver que esses aspectos são tratados no relatório do Parlamento sobre
uma política comunitária sustentável para o Extremo Norte, a par de boas propostas sobre
os procedimentos futuros. O presente relatório constitui um importante contributo para
o gradual desenvolvimento da política da União Europeia para o Árctico, pelo que gostaria
de agradecer ao senhor deputado Michael Gahler por levar por diante esta iniciativa.

A iniciativa é particularmente louvável, uma vez que o relator e vários outros deputados
ao Parlamento Europeu facilitaram um interessante diálogo com terceiros e com a sociedade
civil do Árctico, no qual participámos activamente. O relatório final inclui todas estas
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perspectivas, o que demonstra o empenho da União Europeia em ouvir, e trabalhar com,
todos as partes interessadas no Árctico.

Estamos a iniciar neste momento uma nova fase do desenvolvimento da política da UE
para o Árctico. O relatório do Parlamento será o terceiro pilar da sua arquitectura de base,
na sequência da Comunicação da Comissão de 2008 e das Conclusões do Conselho de
2009. Estes três textos são coerentes e transmitem uma mensagem responsável e positiva
aos países parceiros do Árctico e aos habitantes da região. Procuramos promover um
Árctico mais seguro e sustentável. Respeitamos as disposições e acordos internacionais, e
gostaríamos de colaborar em prol do seu desenvolvimento e reforço.

Concretamente, gostaria de reconhecer o acordo de delimitação no mar de Barents entre
a Rússia e a Noruega, assinado no ano passado, como ponto de referência para uma
cooperação pacífica a longo prazo na região circumpolar do Árctico.

A União Europeia gostaria de ver um Conselho do Árctico reforçado e eficiente, no qual
as principais decisões sobre o futuro da região sejam aprovadas e implementadas.
Gostaríamos de participar no Conselho do Árctico como observador permanente de forma
a partilhar a nossa sólida experiência em matéria de cooperação regional e internacional,
e estamos especialmente gratos pelo apoio do Parlamento Europeu a este esforço.

O relatório sobre uma política comunitária sustentável para o Extremo Norte dará ao
Serviço Europeu de Acção Externa e à Comissão um forte incentivo à nossa acção externa
para a região do Árctico. Considero que a sua mensagem e abordagem são oportunas e
adequadas.

O relatório do Parlamento para o Extremo Norte também informará sobre o nosso relatório
de progressos sobre a política da UE para o Árctico, cuja entrega o Conselho nos solicitou
para o final do ano. O nosso relatório dirigir-se-á às duas instituições, Conselho e
Parlamento, e será, esperamos, a contento de ambos.

Inese Vaidere,    em nome do Grupo PPE. – (LV) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados em primeiro lugar gostaria de agradecer ao senhor deputado Michael Gahler
o seu relatório cuidadosamente preparado. Apraz-me que a política da União Europeia
para o Extremo Norte seja uma das áreas a que a União Europeia se dedicou, de alguma
forma, em tempo útil. Recursos significativamente ricos - cerca de um quarto dos recursos
em petróleo e gás por explorar no mundo e ainda dos recursos biogenéticos e haliêuticos,
além de minerais – podem ser encontrados no Árctico. Também oferece novas
oportunidades de transporte marítimo. O degelo da calota de gelo permitiu uma rota
marítima cerca de 40% mais curta para os países da Ásia. O potencial do Árctico é
impressionante. É por isso que deve ser cuidado de forma responsável. Tanto a exploração
irresponsável dos recursos como fluxos de transporte insensatos podem ter graves
consequências ecológicas. Ao mesmo tempo, há que reconhecer que a exploração das
riquezas do Árctico pode abrir novas possibilidades para a solução não dos problemas
energéticos como também os associados às matérias-primas e aos produtos alimentares.
Há uma forte competição entre as grandes potências do mundo sobre quem terá a parte
de leão na gestão e exploração desses recursos. Apesar de viverem no Árctico cerca de 3,7
milhões de pessoas, o que representa várias dezenas de povos indígenas, esta região pode,
no entanto, ser considerada, em certa medida, como pertença comum do mundo. Por
enquanto, as Nações Unidas não confirmaram a atribuição de quaisquer privilégios sobre
o Árctico a uma nação e, esperemos, que não o façam no futuro. É precisamente por isso
que a nossa política tem de ser responsável. A União Europeia não só deve desenvolver
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uma estratégia específica e coordenada em todos os domínios associados ao Extremo Norte,
como acordar o financiamento para essa política e as respectivas fontes. As alterações
climáticas, o bem-estar e o desenvolvimento da população local, assim como as questões
de segurança energética devem também ser tidas em conta. A fim de implementar esta
política, o estatuto de observador permanente no Conselho Árctico seria importante.
Embora não tenhamos fronteiras marítimas directas com o Árctico, a União Europeia pode
ocupar uma posição de liderança na exploração da região, quer em relação aos seus recursos
e novas rotas de navegação, quer no que respeita a garantir um elevado padrão de segurança
ambiental. Obrigada.

Liisa Jaakonsaari,    em nome do Grupo S&D. – (FI) Senhor Presidente, para começar, os
meus sinceros agradecimentos ao relator, o senhor deputado Gahler, pela sua construtiva
colaboração. Quem melhor reconheceu este atributo foi o Senhor Comissário Štefan Füle,
quando afirmou que este relatório se tornaria o terceiro pilar da política da UE para o
Árctico.

Não é de admirar que a política para o Árctico comece a ser uma questão central para a
política internacional, uma vez que, tal como a deputada que interveio antes de mim disse,
a região do Árctico possui um terço dos recursos naturais, ainda por explorar, do mundo:
minérios, gás e petróleo. As alterações climáticas e a concorrência em torno desses recursos
naturais são questões que estão interligadas, mas o que está realmente a determinar a
tendência é, obviamente, a economia global. Felizmente, os desenvolvimentos na região
do Árctico têm sido estáveis e baseados numa vontade de cooperar.

No futuro, a política para o Árctico será um teste para saber se, em conjunto, podemos
aumentar a estabilidade ou, ao invés, causar novos conflitos. É importante que os recursos
naturais sejam explorados de forma responsável e cuidadosa, para evitar o fenómeno da
“corrida do ouro” e catástrofes como a que ocorreu no Golfo do México.

É importante ter um relatório equilibrado, assim como é importante a mensagem
transmitida de que o Conselho do Árctico deverá ser reforçado e a posição da União
Europeia neste órgão consolidada através da sua qualidade de observador. Contudo, não
deveríamos limitar-nos a disputar a nossa participação, mas sim exercer a diplomacia,
negociar, desenvolver uma cooperação política sólida e, sobretudo, estar na linha da frente
no que respeita à avaliação do impacto ambiental. Na minha opinião, é excelente que o
relatório mencione a importância de um Centro Europeu de Informações sobre o Árctico
e refira também a Universidade da Lapónia em Rovaniemi, na Finlândia, como um bom
lugar para a sua localização.

Anneli Jäätteenmäki,    em nome do Grupo ALDE. – (FI) Senhor Presidente, gostaria de
expressar os meus sinceros agradecimentos ao relator, o senhor deputado Michael Gahler,
bem como a todos os relatores-sombra. Creio que fizemos um excelente trabalho em
conjunto, e pensamos ser importante que o relatório de iniciativa seja aprovado e que se
elabore uma proposta com base no mesmo.

O relatório defende fortemente a ideia de grandes investimentos no futuro, permitindo às
populações da região do Árctico sobreviverem lá, e de investimentos que viabilizem boas
condições ambientais, de emprego e transportes. Também considero que a visão que
preconiza relativamente à necessidade de reconhecer a posição dos povos indígenas,
especialmente os Sami, se reveste de particular importância. Os Sami são o único povo
indígena da Europa, e a UE, isto é, a Comissão, o Parlamento e o Conselho, devem cooperar
igualmente com eles.
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O relatório também reconhece o estatuto do Conselho do Árctico, onde, como o Comissário
Füle inclusive disse, a UE estava disposta a reforçar a sua posição. Fiquei, no entanto,
profundamente decepcionada com a avaliação do Comissário Füle, a saber, que a cooperação
na região do Árctico estava a progredir gradualmente. Como é óbvio, a UE deve mostrar-se
dinâmica; é necessário realizar investimentos e querer reforçar a cooperação no Árctico.
Não nos devemos permitir progredir gradualmente, quase como se estivéssemos usando
só uma mão: essa deverá ser uma das prioridades.

Por último, gostaria de dizer que me apraz igualmente a ideia do investimento na
investigação na região do Árctico, e de o relatório mencionar a Universidade da Lapónia
como um centro possível para essa investigação. A Universidade da Lapónia tem o mérito
de ser a única universidade, a única entidade que tem realmente trabalhado para assegurar
a criação de um centro nesses moldes, e dedicou muito tempo e esforços nesse sentido.

Indrek Tarand,    em nome do Grupo Verts/ALE. – (EN) Senhor Presidente, em primeiro
lugar, gostaria de expressar minha gratidão, as minhas sinceras felicitações e elogios ao
relator e relatores-sombra pela boa cooperação e compreensão de que deram mostras.
Gostaria também de agradecer aos meus colegas do Grupo dos Verdes a sua cooperação
e contribuição.

Podemos finalmente dizer que conseguimos elaborar um documento capaz, permitindo-nos,
a nós União Europeia, actuar em moldes bem razoáveis, tendo em conta os interesses de
todos os intervenientes. Apesar de os Verdes pensarem, e bem, que deveríamos ser mais
radicais, regozijamo-nos ainda assim pelo facto de o relatório em apreço ter em conta as
nossas preocupações e receios, como por exemplo as propostas que fizemos ao relator
sobre a necessidade de uma abordagem a qualquer desenvolvimento futuro do Árctico
assente na precaução e cientificamente sólida, atendendo a que os dados científicos
demonstram claramente que o ecossistema do Árctico sofre actualmente alterações
profundas relacionadas com o clima.

Razão por que exortamos à realização de novos estudos científicos, no âmbito de um
acordo multilateral a celebrar, para instruir o entendimento internacional e as decisões
relativamente ao ecossistema do Árctico, antes de se apostar em quaisquer novos
desenvolvimentos importantes. Agradecemos aos outros Grupos por terem aceite isso.
Este é um exemplo de como apresentar as coisas de uma forma consensual face à grande
variedade dos nossos eleitorados. Há alguns cépticos nesta sala que afirmaram que a região
do Árctico não merece a nossa atenção, mas a verdade é que merece, concretamente, com
a possibilidade de Islândia se tornar o 28.º membro da UE.

O Árctico é “bom”. Não por causa das alterações climáticas e do consequente aquecimento
do habitualmente frio Extremo Norte. O Árctico também é “bom” por causa das
possibilidades lucrativas que se desenham, ainda que acarretem problemas extremamente
complexos e difíceis. Daí que considere que os políticos que resolvem problemas de forma
responsável e politicamente subtil são “bons” políticos, como são todos aqueles que votarem
a favor do relatório do senhor deputado Michael Gahler.

Konrad Szymański,    em nome do Grupo ECR. – (PL) Senhor Presidente, o Árctico está
definitivamente a mudar. Os resultados mais evidentes destas mudanças são a possibilidade
de criar novas rotas de transporte e de comércio, bem como a possibilidade, claramente à
vista, de explorar recursos naturais e extrair petróleo e gás. As reacções a estas mudanças
no mundo são caóticas. Por um lado, temos o acordo de delimitação entre a Rússia e a
Noruega no Mar de Barents, enquanto, por outro lado, temos a Rússia a tentar praticar
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uma política do “facto consumado”. Creio que cabe à União Europeia e à Comunidade
Internacional o desempenho de um importante papel. Esta perspectiva foi realçada, e de
forma bem expressa, no relatório. A segunda questão para que chamámos a atenção
prende-se com a necessidade de obter a garantia de um acesso igual e não discriminatório
às rotas de transporte. Nem considerações de natureza regulamentar, nem financeira devem
constituir um obstáculo a condições de igualdade no acesso às rotas. Tudo isso foi bem
manifesto no relatório. Por conseguinte, apraz-nos dar o nosso apoio ao relatório na sua
votação.

Sabine Lösing,    em nome do Grupo GUE/NGL. – (DE) Senhor Presidente, os meus
agradecimentos ao senhor deputado Michael Gahler pelo seu relatório. Resulta claramente
deste relatório que há um enorme interesse nos recursos naturais da região do Árctico. Em
consequência das alterações climáticas, o petróleo, o gás e outros recursos podem ser
extraídos cada vez com mais facilidade. A questão da melhor utilização das rotas marítimas
já foi discutida.

A consequência lógica disto é o aumento da poluição na região. O desenvolvimento
industrial - em particular, através da extracção de petróleo e gás, a expansão da pesca
comercial e aumento do tráfego marítimo – conduzirá necessariamente à perturbação, ou
talvez mesmo à destruição desse ecossistema extremamente sensível, com consequências
devastadoras.

Infelizmente, este relatório trata de generalidades e não avança com qualquer estratégia
eficaz para combater esses perigos. Uma questão que não é mencionada é o facto de a UE
não estar sozinha no reconhecimento da crescente importância geo-estratégica do Árctico.
Os Estados fronteiriços da Rússia e os membros da NATO, EUA, Canadá, Dinamarca e
Noruega, já começaram a militarização da região do Árctico e pretendem proteger os seus
interesses.

As alterações climáticas levaram a esta situação no Árctico. Precisamos de impedir a
evolução catastrófica desta mudança, algo que só pode ser conseguido por via de uma
rápida transição para as fontes de energia renovável. No entanto, esta estratégia assenta
numa perspectiva diametralmente oposta.

Nós, o Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia - Esquerda Verde Nórdica,
defendemos vivamente que não se deverá permitir que o Árctico passe a ser o próximo
“ponto quente” geopolítico. Em conjunto com várias organizações ambientalistas, apelamos
a uma moratória sobre os novos projectos de extracção de petróleo no Árctico. Deverá
acordar-se um Tratado – semelhante ao Tratado da Antártida - que proíba a extracção de
recursos minerais na região. Por último mas não menos importante, exortamos à imediata
desmilitarização da região e, por conseguinte, ao estabelecimento do Árctico como uma
zona desmilitarizada.

Porque o meu grupo e eu não podemos apoiar os resultados do relatório de iniciativa
apresentado, o Grupo GUE/NGL apresentou um relatório alternativo.

(A oradora concorda em responder a uma pergunta apresentada segundo o procedimento “cartão
azul” nos termos do n.º 8 do artigo 149.º do Regimento)

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Senhor Presidente, gostaria de perguntar como pode a
representante do Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia - Esquerda Verde Nórdica
entender que é viável acordar qualquer espécie de moratória, quando nenhum dos actores
ou países da região a quer. Como é que os povos indígenas encarariam ser a União Europeia
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a dizer-lhes, numa posição de superioridade, o que fazer? O Parlamento já cometeu um
pecado, a saber, a proibição da venda de produtos derivados da foca, que os incomodou
grandemente. Porque havemos de os aborrecer ainda mais? Neste momento, o que é
necessário é diplomacia e cooperação.

Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Senhor Presidente, não sou a favor dessa posição e,
como é óbvio não é possível impô-la a partir do topo. Contudo, a questão mantém-se:
Quem foi consultado? Quais os Estados envolvidos? Quais os povos indígenas afectados?
Procedeu-se a alguma consulta junto das pessoas que podem beneficiar com a situação,
ou junto das que podem perder os seus meios de subsistência? Creio que é preciso mais
diálogo. As conversações realizadas até à data não são suficientes. Temos de tentar que
esse diálogo seja o mais alargado possível, consultando também sectores mais alargados
da sociedade, incluindo, creio eu, os povos indígenas, em particular.

Bastiaan Belder,    em nome do Grupo EFD. – (NL) Senhor Presidente, em primeiro lugar,
gostaria de manifestar o meu profundo apreço pelo excelente trabalho desenvolvido pelo
relator, Michael Gahler.

O Árctico tem uma importância estratégica, especialmente agora que o aquecimento da
região parece ter aberto novas oportunidades em termos de transporte e extracção de
recursos. É também uma zona em que o ambiente é muito frágil, principalmente em
resultado da poluição da Europa, América do Norte, Rússia e China. O facto de as
reivindicações nacionais relativas ao Árctico não serem sempre claras traduz-se num factor
de complexidade. Embora a UE não tenha acesso ao litoral do Árctico antes da adesão da
Islândia, a UE tem Estados-Membros na região do Árctico.

Por conseguinte, apoio, uma estratégia da UE para as regiões do Árctico que posicione
claramente a UE em pé de igualdade com outras grandes potências, nomeadamente a
Rússia, que está sem dúvida apostada em explorar esta região do ponto de vista económico.
Se as actividades económicas aumentarem nos próximos anos, será pois importante que
asseguremos um equilíbrio adequado entre o meio ambiente e a economia e, ao fazê-lo,
que envolvamos a população local. Assegurar o estatuto de observador para a UE no
Conselho Árctico será um passo na direcção certa.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Senhor Presidente, como sabemos, os incontáveis recursos
minerais do Árctico fizeram da região objecto de disputa acalorada. Estima-se que 90 mil
milhões só de barris de petróleo jazem inexplorados sob o gelo. Inevitavelmente, há uma
certa sensação de desconforto ao pensar que, de todas as empresas, a British Petroleum
que causou a catástrofe por derrame de petróleo no Golfo do México no ano passado, seja
agora autorizada a extrair recursos neste ambiente natural sensível, onde as condições são
muito mais extremas do que no Golfo.

Afinal de contas, o facto é que a região do Árctico já é o local onde se depositam as emissões
de mercúrio do mundo. No entanto, tendo em vista a procura mundial de energia, é
provavelmente irrealista esperar uma decisão no sentido de renunciar aos recursos de
petróleo do Árctico. Esperemos pois que a União Europeia, no desempenho do seu papel
no Conselho Árctico, garanta a aplicação de melhores normas de segurança, de modo a
que a vida selvagem do Árctico não sofra o mesmo destino horrível da do Golfo do México
na sequência do recente derrame de petróleo.

Além disso, na perspectiva da UE, o Árctico é também de importância fundamental para
o desenvolvimento de novas rotas comerciais no mundo. Se fosse realmente possível abrir
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uma nova rota marítima entre Europa, Ásia e América do Norte, isso contornaria desde
logo o problema da pirataria na Somália, poupando simultaneamente à UE avultadas
verbas, pois a missão Atalanta deixaria de ser necessária. Claro está, assumindo que as
populações indígenas Inuit não serão levadas a recorrer a medidas desesperadas, como a
pirataria, em resultado da perda dos seus meios de subsistência. Este aspecto terá de estar
presente, tanto no planeamento das rotas marítimas como na perfuração para extracção
de petróleo

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Senhor Presidente, obviamente que também eu
gostaria de agradecer ao senhor deputado Michael Gahler a sua excelente proposta de
resolução bem como a profícua cooperação que se estabeleceu.

Para mim, a questão mais importante na elaboração deste relatório prendeu-se com a
crescente importância dada à investigação e acompanhamento das alterações climáticas,
uma vez que a informação adquirida é fundamental na tomada de decisões políticas e
económicas. Parece que as questões económicas associadas à pesca, transportes e recursos
naturais são o principal objecto do interesse da União Europeia. É uma pena, porque não
há dúvida de que a ciência nos permite avaliar qual a influência que as mudanças económicas
têm sobre o meio ambiente na região. Uma influência que é significativamente maior do
que noutras regiões. O que é exactamente essa influência? Só os peritos podem dizer-nos.

Infelizmente, a abertura à investigação no Árctico está a ser cada vez mais dificultada pelos
Estados que têm acesso ao Oceano Árctico. Mesmo nas áreas abrangidas pelos pactos e
tratados internacionais, nos últimos dois ou três anos, tem-se verificado uma redução
significativa da liberdade ao nível da actividade de investigação, muitas vezes sob o pretexto
de proteger o meio ambiente. Os processos climáticos e oceânicos no Árctico têm um
considerável efeito sobre as alterações climáticas e o meio ambiente, pelo que a liberdade
de investigação é extremamente importante para entender o que se passa, não só no Árctico
em si, mas, mais importante ainda, onde nós estamos. Além disso, o trabalho já desenvolvido
sobre estas questões por cientistas de países que não pertencem à região do Árctico e o
dinheiro despendido, dão-nos o direito a fazer ouvir a nossa voz sobre questões relativas
à região no Pólo Norte.

Diana Wallis (ALDE).   – (EN) Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado
Michael Gahler o seu relatório muito cuidadoso e pormenorizado, e mesmo a sua vontade
de alcançar um compromisso. No entanto, temo que tenhamos armado a árvore de Natal
- ainda que depois do -Natal - dos desejos, e dos desejos que obscurecem a questão política
principal.

Os nossos debates anteriores sobre a política para o Árctico nesta Assembleia conduziram,
efectivamente, à Comunicação da Comissão. Insistimos pois muito claramente na protecção
coerente do frágil ambiente do Árctico - na protecção deste último ermo, que é agora uma
questão acesa em termos ambientes.

Ao que parece houve uma mudança muito subtil - uma inflexão - no nosso pensamento
relativamente à segurança: segurança do abastecimento energético e segurança na utilização
de recursos. Isto foi confirmado pelo acordo neste fim-de-semana entre a Rosneft e a BP -
BP Deepwater.

Como a Comissão e outros comentadores referiram variadíssimas vezes, há muitas, muitas
lacunas no plano da regulamentação no Árctico. A pegada ecológica da UE não é leve.
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A regulamentação é fragmentada e dispersa. O campo está aberto às empresas
multinacionais. Podemos fazer melhor. Já antes dissemos que queríamos fazer melhor.
Defendíamos uma abordagem mais coerente. Pergunto-me o que mudou, e creio que os
nossos cidadãos deveriam perguntar o mesmo.

Struan Stevenson (ECR).   – (EN) Senhor Presidente, também eu felicito o senhor deputado
Michael Gahler pelo seu equilibrado e excelente relatório. Apesar da problemática inerente
ao ambiente no Árctico, o aumento do preço do petróleo estimulou o interesse internacional
pela perfuração nessa zona. Todos sabemos que o petróleo foi produzido pela primeira
vez em 1968 a partir de Prudhoe Bay, na Vertente Norte do Alasca, mas a verdade é que
muitas áreas do Árctico estão ainda por explorar.

Um estudo geológico norte-americano de 2008 considerou que as áreas a norte do Círculo
Polar Árctico têm 90 mil milhões de barris de petróleo ainda não descoberto – petróleo
tecnicamente explorável - e 44 mil milhões de barris de gás natural líquido. Ora, isto
representa entre 13% a 20% de todo o petróleo não descoberto no mundo. Escusado será
dizer que a extracção de tanto petróleo terá um enorme impacto no Árctico e poderá causar
catástrofes ecológicas à escala mundial, pelo que devemos perguntar-nos se é sensato
embarcar num projecto como este, numa altura em que desenvolvemos esforços específicos
para reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis e, em última análise, e almejar a
uma sociedade livre de CO2.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Senhor Presidente, por algum motivo, a
leitura da Comunicação da Comissão sobre o Árctico faz-me lembrar um gato a lamber
beiços na perspectiva de um pires de leite. O aquecimento global e o degelo no Pólo Norte
abrem seguramente novas oportunidades: recursos naturais, petróleo, pescas e novas rotas
marítimas, e assim por diante. Todos ouvimos isto! No entanto, penso que é importante
que a UE não fique tão animada, já que não possui qualquer faixa costeira no Oceano
Árctico. Enquanto dinamarquês, afigura-se-me absolutamente patético o facto de a
Dinamarca estar a ser usada como uma das justificações para as ligações da UE com o
Árctico. Ora, em boa verdade, a única ligação da Dinamarca com o Árctico é através da
Gronelândia, a qual, num referendo realizado há 26 anos, decidiu abandonar a União
Europeia.

Da mesma forma, a UE também não deve esperar muito em relação à Islândia. A decisão
sobre a adesão da Islândia deve ser tomada apenas e só pelo povo islandês, sem pressões
da UE. Nada indica que exista uma maioria favorável à adesão à UE.

Assim, em vez de nos vermos como uma possível potência na região do Árctico, a UE
deveria, talvez, reconhecer a sua localização geográfica e, sim, trabalhar para estabelecer
boas relações de vizinhança com os países que efectivamente se situam no Árctico. Isso
inclui os nossos amigos dos países ocidentais nórdicos, Noruega, Islândia, Gronelândia e
Ilhas Faroé. Deverá caber ao Parlamento Europeu, em particular, garantir que assim seja.

Timo Soini (EFD).   – (FI) Senhor Presidente, esta é uma questão importante e, como a
Finlândia está situada no Norte, estou familiarizado com estes assuntos. Por uma vez,
concordo com os meus colegas finlandeses em que eles, na Lapónia, e na Universidade da
Lapónia em Rovaniemi, conhecem bem estas matérias. Também estou de acordo no que
respeita à situação dos povos indígenas.

Votarei favoravelmente o relatório em análise, embora a minha maior crítica se prenda
com as afirmações a propósito das alterações climáticas, segundo as quais deveríamos ter
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um acordo baseado, como se alega, nos pontos de vista da UE. O regime de comércio de
emissões na UE falhou por completo. Em 2008, veio a lume a existência de abusos, fraudes
com o IVA e numerosas outras burlas da ordem dos 5 mil milhões de euros. Acresce que
estas situações têm vindo sistematicamente a aumentar. O comércio de emissões pura e
simplesmente não funciona, e é prejudicial. Em seu lugar, necessitamos de um sistema de
emissões específico, como existe com os veículos automóveis, em que se pode medir quem
está a emitir e o que é emitido, em vez de enveredarmos por um comércio internacional
de indulgências em que se pode comprar o direito a poluir. Este é um assunto importante.

A questão do Árctico também é importante, embora, quando penso nas medidas
recentemente tomadas pela UE, fico sem saber muito bem como é que ela vai evoluir. As
coisas em que a UE intervém não vão necessariamente para a frente. O colega dinamarquês
falou com sensatez sobre os países que ali estão situados. São países com direitos soberanos,
que eles podem exercer para tomar decisões sobre os seus próprios assuntos.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Senhor Presidente, gostaria de começar por felicitar o
meu colega Michael Gahler pelo excelente relatório que nos apresentou. É um relatório
que incentiva o Conselho e a Comissão a definirem uma política específica da UE para o
Árctico, salientando em simultâneo que uma futura adesão da Islândia à União Europeia
transformaria a União numa entidade costeira árctica.

Na qualidade de relator deste Parlamento para a Islândia, cumpre-me assinalar que as
prioridades deste país em relação ao Árctico são compatíveis com as da União Europeia.
São elas, primeiro, o reforço do papel político e administrativo do Conselho do Árctico,
segundo, assegurar o desenvolvimento sustentável da região, e, por último, quero recordar
a importância de apoiar os direitos das populações indígenas. Também o facto de tanto a
Islândia como a União Europeia estarem neste momento a proceder à definição de uma
estratégia para o Árctico poderá constituir uma oportunidade para coordenar ambas as
políticas, entre outros aspectos, no que respeita à solicitação da União Europeia no sentido
de obter o estatuto de observador permanente no Conselho do Árctico.

A terminar, gostaria de afirmar que a UE pode evidentemente contribuir para uma
governação multilateral efectiva no Extremo Norte. Gostaria igualmente de dizer ao senhor
deputado Søndergaard que escutei atentamente o que ele aqui disse sobre a maioria na
Islândia. Creio que estamos perante um processo que vai levar tempo e poderá passar por
numerosas mudanças. Em minha opinião, estamos em posição de encorajar um processo
de pré-adesão responsável e um debate essencialmente equilibrado naquele país sobre a
União Europeia.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Senhor Presidente, começo por felicitar o meu
colega, senhor deputado Gahler, que, apesar de ser do Sul da Alemanha, deu mostras de
um profundo conhecimento e apreço pelo Árctico e o Extremo Norte. Alguns colegas
afirmaram que os países da região devem lidar individualmente com os problemas à medida
que forem surgindo e que não há ali necessidade de tanta coordenação. Rejeito
categoricamente tal opinião. É precisamente a União Europeia, que é quem mais experiência
tem de trabalho em conjunto e de entrar a fundo em território ainda inexplorado, que deve
desempenhar um papel de relevo naquela região. Afinal, é claro que teremos, das duas
uma, ou confrontação, uma luta incerta e conflitos, ou uma cooperação pacífica e uma
região que poderá ser um exemplo para outros países em todo o mundo. Há uma outra
dimensão a ter em conta – o lucro e as vantagens económicas, ou o ambiente e a
conservação. Creio que a União Europeia, que sempre assumiu a dianteira na luta contra
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as alterações climáticas, deverá, no âmbito da harmonização das duas abordagens, continuar
a colocar a tónica na segunda vertente.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Senhor Presidente, na Região do Árctico estão
a verificar-se mudanças significativas em resultado das alterações climáticas e do
consequente derretimento do gelo e da neve. Novas rotas marítimas estão a ser abertas,
existem novas zonas de pesca disponíveis e há mais e melhores oportunidades para a
exploração viável de petróleo e gás na região.

(EN) A UE está a ter um papel activo nas questões do Árctico. Por exemplo, a UE dá um
contributo importante para o financiamento da investigação e do desenvolvimento na
região através do seu Sétimo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento. O
Parlamento Europeu participa activamente no diálogo em curso com os representantes da
Região do Árctico através da Comissão Permanente dos Parlamentares do Árctico,
importante organismo em que, na qualidade de presidente da Delegação SINEEE, represento
o Parlamento Europeu.

Em Setembro, o Parlamento organizou pela primeira vez a reunião bianual da comissão
permanente. A conferência, coroada de êxito, permitiu ao Parlamento Europeu aprofundar
e reforçar as suas relações com as nações do Árctico.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Senhor Presidente, também não intervenho como deputada
que habite na região do Circulo Polar Árctico. Queria apenas alertar todos para o facto de
que o Pólo Norte não apenas contém um património económico e um património
energético, mas constitui também um dos maiores exemplos do nosso património natural.
Como tal, é da maior importância que as empresas que vão levar a cabo explorações e
perfurações na região não vão para lá com o espírito de ganância do lucro dos garimpeiros
do passado, mas antes com o sentido de responsabilidade europeia que ganhou forma no
século XX e no princípio deste século. Não esqueçamos que os trabalhos, ali, terão de ser
realizados em condições climatéricas extremamente severas e mediante o recurso a novas
tecnologias. É da maior importância não fazermos concessões a este nível e impormos a
estas empresas regras, normas e exigências que permitam gerir tecnicamente estas questões
segundo os mais modernos padrões tecnológicos, ao mesmo tempo que devem existir
meios financeiros disponíveis para prevenir qualquer tipo de catástrofe natural, como a
que ocorreu com a plataforma Deep Horizon. É extremamente importante atermo-nos à
ordem correcta: planeta, pessoas e produto …

(EN) planeta, pessoas e produto. O produto neste caso são, obviamente, as reservas de
petróleo e gás. Muito obrigada pela vossa atenção e parabéns ao relator.

Birgit Schnieber-Jastram (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras
e Senhores, também eu gostaria de agradecer ao relator, senhor deputado Gahler, e a todos
os relatores-sombra. É bem verdadeira a afirmação de que a UE necessita de se adaptar
continuamente a novas realidades e de lidar com as mudanças na balança do poder político.
Em relação à política para o Árctico, isso significa que temos de compreender que os países
do Árctico pretendem eles próprios desenvolver a região, embora estejam abertos a
cooperação. Não estão interessados em novos tratados, mas aspiram a um maior
aprofundamento dos tratados regulamentares em vigor.

As alterações climáticas e as novas rotas de navegação não apenas suscitam riscos mas
também oferecem novas oportunidades. Em relação ao Árctico, significa isto que a UE tem
a oportunidade de participar numa cooperação e um desenvolvimento acrescidos. Afinal
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de contas, ninguém pode combater os efeitos das alterações climáticas por si só, tal como
ninguém consegue por si só desenvolver o potencial da Região do Árctico. Acresce que a
União Europeia tem um sólido interesse no desenvolvimento seguro …

(O Presidente retira a palavra à oradora)

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Senhor Presidente, as riquezas do Árctico não se limitam aos
seus enormes recursos energéticos e a novas rotas de navegação: estão também nos seus
povos indígenas. A região do Árctico, efectivamente, não é um museu, mas sim o berço
de três milhões e meio de pessoas. É por isso que estas têm de ser escutadas. Ninguém tem
o direito de violar e pilhar aquela região.

No futuro, iremos obviamente ver ali muitas minas, indústrias, navios, e com eles uma
ameaça crescente de catástrofes naturais. Necessitamos de nos preparar de forma
responsável para essa eventualidade. Recuperar ali o ambiente natural, que é particularmente
vulnerável na região, é uma tarefa árdua.

A investigação recente na Universidade da Lapónia demonstra que, curiosamente, a UE já
detém muito poder na região do Árctico. Essa a razão por que deveria se mais activa e
responsável. Deveria investir na região em termos financeiros e de forma tangível. Também
isto dependerá da eventual futura adesão da Islândia à União. Pessoalmente, subscrevo a
opinião de que a Universidade da Lapónia em Rovaniemi é o local mais indicado para um
Centro de Informações sobre o Árctico.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Senhor Presidente, Senhor Comissário, começo por felicitar
o relator pela elaboração de um relatório excelente e equilibrado. O interesse global pelas
regiões do Norte tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, atingindo, como
foi dito, novos níveis. É de importância vital, pois, que também a União Europeia tome
parte activa neste processo e que, além disso, procure activamente adquirir o estatuto de
observador permanente no Conselho do Árctico.

Como já aqui foi mencionado, estas regiões possuem enormes potencialidades no que
respeita, por exemplo, aos seus recursos naturais. Precisamos de uma visão global e de
cooperação mas também de investimento financeiro, de modo que os povos que habitam
a região possam explorar em moldes sustentáveis o que ela tiver para oferecer.

À semelhança de muitos dos meus colegas, também eu me congratulo deveras com o facto
de o relatório aludir em especial à possibilidade de criação de um Centro Europeu de
Informações sobre o Árctico, aos conhecimentos e experiência da Universidade da Lapónia
e aos meios excelentes de que a mesma dispõe.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Senhor Presidente, não tenho a menor dúvida de
que o assunto que hoje estamos a debater é muito importante, e a meu ver iremos assistir,
este século, a uma luta – entre nações, entre governos – para obter benefícios com o Árctico.
Nesse aspecto, pois, concordo que é importante hoje estarmos a debater esta questão. Em
que baseio tal conclusão? Vemos que a China está neste momento a construir, pasme-se,
um quebra-gelo. Vemos que toda uma série de nações que não fazem fronteira com os
mares do Norte se querem tornar membros do Conselho do Árctico, e apraz-me que
também a União Europeia tenha essa pretensão e venha futuramente a ter esse estatuto.
Há dois aspectos, porém, para os quais gostaria de chamar a tenção. O primeiro, em minha
opinião, é que a Comissão deve tomar o cuidado, e dirijo-lhe uma recomendação nesse
sentido, de velar por que a região, no futuro, não se torne militarizada, pois já …
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Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Senhor Presidente, o presente relatório contém belas
palavras sobre as preocupações climáticas e considerações em matéria de ambiente mas,
em boa verdade, do que se trata é da luta da UE pelos recursos do Árctico. Fala-se no
relatório das quantidades de petróleo, gás, minerais, florestas e peixe que a UE poderá
previsivelmente explorar num futuro próximo. Afirma-se que a UE possui amplas áreas
terrestres na Finlândia e na Suécia mas não se diz que são territórios da Suécia e da Finlândia.
Alega-se igualmente que a União tem competências exclusivas no plano da conservação
dos recursos biológicos marinhos. Não estou certa de que os Inuits na Gronelândia, Rússia
e Canadá concordem com tal afirmação.

Lá por o Árctico ser uma região escassamente povoada, não significa que qualquer um lá
possa chegar e servir-se a seu bel-prazer. A região não suporta o turismo em massa, nem
a pesca excessiva nem a pilhagem dos recursos naturais em grande escala. A região do
Árctico é uma região extremamente sensível, com uma tradição de cooperação, e a maioria
dos países do Árctico pura e simplesmente não são membros da União Europeia. Aliás, a
Gronelândia optou por se retirar da UE, como o senhor deputado Søndergaard acaba de
referir.

PRESIDÊNCIA: DURANT
Vice-presidente

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Senhora Presidente, os meus agradecimentos ao senhor
deputado Gahler por uma excelente iniciativa e um excelente relatório. Em minha opinião,
trata-se de um documento equilibrado, que tem em consideração quer os que pretendem
explorar os recursos naturais, quer os que estão seriamente preocupados com os efeitos
dessa exploração em temos de alterações climáticas.

Creio que a melhor forma de assegurar a protecção do Árctico seria através de um acordo
global sobre o clima mas, entretanto, haverá que conceber soluções a mais curto prazo
para travar o aquecimento do Árctico. Gostaria de ver o Parlamento Europeu a reconhecer
que as emissões de carbono negro estão a contribuir, em larga medida, para o aquecimento
do Árctico. Nesse sentido, solicitaria à Comissão que introduzisse as necessárias alterações
na directiva relativa ao estabelecimento de valores-limite nacionais de emissão de
determinados poluentes atmosféricos, de modo a incluir igualmente as emissões de carbono
negro.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Senhora Presidente, concordo com o que aqui foi dito por
numerosos colegas, nomeadamente a senhora deputada Herczog e o senhor deputado
Repo, que chamaram a atenção para a importância desta região do ponto de vista ambiental
e para a importância de proteger os direitos das populações indígenas. Estamos a falar de
uma região inexplorada e muito longínqua. Contudo, há povos que ali habitam, povos que
têm a sua própria cultura. O ambiente naquela região é extremamente importante. É uma
região crucial em termos do combate e da adaptação às alterações climáticas. Fico realmente
triste quando vejo a União Europeia a participar nesta corrida para ver quem será o primeiro
a explorar as reservas de petróleo na região, agora que o gelo está a derreter. O facto de
outros estarem a comportar-se dessa forma não justifica que também o façamos. A nossa
voz deve sempre exprimir os nossos valores e a nossa acção deve ser sempre no sentido
de proteger aqueles recursos e alcançar uma economia com baixas emissões de CO2.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).   – (CS) Senhora Presidente, há três questões principais
que se colocam em relação ao Árctico. A primeira é a questão da energia. Já aqui se falou
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das reservas de petróleo e gás e, no futuro, haverá também metano, pois no permafrost
existe o equivalente a 300 anos de reservas de metano utilizável. Os organismos da UE,
entretanto, não se têm debruçado minimamente sobre o assunto.

A segunda questão prende-se com os transportes. A abertura da rota marítima do Norte
permitirá encurtar o trajecto até ao Médio Oriente. De Hamburgo a Seul a viagem demorará
21 dias. Esta possibilidade, a concretizar-se, permitirá reduzir grandemente os custos e
contribuirá para o estreitamento dos contactos entre ambas as regiões.

A terceira questão tem a ver com o ambiente. Com efeito, a exploração dos recursos
energéticos e o aumento dos volumes de transporte redundarão numa série de riscos
ambientais para a região. Em minha opinião, seria bom elaborar um plano ...

(O Presidente retira a palavra ao orador)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Senhora Presidente, gostaria de felicitar
o relator, senhor deputado Gahler, por ter proposto a elaboração de um relatório do
Parlamento Europeu extremamente importante e necessário sobre o Grande Norte e ter
respondido, com propostas muito específicas e abrangentes, à recomendação da Comissão
Europeia no sentido da formulação de uma política da UE para o Árctico. Propostas essas
que vão desde a inclusão dos habitantes locais no diálogo e nos esforços para a estabilidade
e a segurança da região a projectos para o futuro, não esquecendo as dimensões ambiental
e da luta contra as alterações climáticas. Um quinto dos recursos inexplorados do mundo
encontra-se precisamente naquela região. A concorrência irresponsável pelo acesso aos
recursos naturais do Árctico é deveras indesejável mas é uma realidade. Importa, pois,
alargar o diálogo por forma a que a região do Árctico não se transforme em palco de uma
luta competitiva entre países e entre companhias petrolíferas, cujas vítimas seriam, acima
de tudo, os habitantes locais e o ecossistema particularmente sensível do Árctico. O relatório
afirma que, na região do Árctico, onde os efeitos das alterações climáticas são especialmente
visíveis, os projectos de perfuração petrolífera aumentarão com o tempo. Creio, pois, que
é correcto e particularmente importante assinalar que uma avaliação de impacto ambiental
…

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Senhora Presidente, considero positivo o facto de a União
Europeia estar a desenvolver políticas e estratégias para grandes regiões, como a região do
Báltico, a do Danúbio e a minha própria região do Atlântico, e hoje estar a debater a região
do Grande Norte.

No entanto, na nossa abordagem em relação ao Extremo Norte, importa que sejamos vistos
como senso diplomáticos, não didácticos; como sendo cooperantes, não coercivos; e como
sendo defensores de uma exploração sustentável, não abusiva, dos recursos. Atendendo à
importância dos povos indígenas, são eles que devem ser tidos prioritariamente em atenção.
Há por aí empresas e países gananciosos que estão de olho no Norte, devido aos seus
recursos em termos de combustíveis fósseis, pescas e, provavelmente, possibilidades de
transporte marítimo. A União Europeia, por força dos seus tratados e da sua razão de ser,
não está em posição de impor um equilíbrio.

Um outro ponto que gostaria de abordar é o seguinte: como membro da Delegação para
as relações com o Canadá, creio que poderíamos estabelecer com o Canadá e outros países
de idêntica postura uma abordagem colegial, a fim de garantir "jogo limpo" em relação ao
Grande Norte e, sobretudo, aos seus povos indígenas.
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Franz Obermayr (NI).   – (DE) Senhora Presidente, a pilhagem de matérias-primas, os
interesses estratégicos, as alterações climáticas e, não menos importante, o turismo crescente
estão a levar à destruição este ecossistema sensível. O ecossistema do Extremo Norte é
relativamente auto-sustentável e, por conseguinte, de uma extrema sensibilidade. Por esta
razão, é importante estabelecer um ponto de equilíbrio entre a exploração dos recursos,
por um lado, e a protecção máxima deste sistema sensível, por outro. Todavia, isto não
será possível sem impor restrições em relação à extracção de matérias-primas e aos métodos
utilizados para o efeito, a par de regras mais rigorosas em matéria de turismo e navegação
comercial.

A notícia de que uma das maiores companhias petrolíferas, a BP, e a empresa estatal russa
Rosneft traçaram conjuntamente planos para a extracção de petróleo e gás na região não
parecem apontar no sentido da extracção prudente das matérias-primas – muito pelo
contrário!

É evidente, portanto, que a protecção do Árctico é uma questão que está para além dos
interesses estratégicos e económicos individuais dos Estados-Membros e deve constituir
uma preocupação fulcral da União Europeia.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Senhora Presidente, desejo agradecer ao relator, senhor
deputado Gahler, e aos relatores-sombra o excelente relatório que nos apresentaram, que
aborda de forma equilibrada uma diversidade de questões. São elas, entre outras, o potencial
da região do Árctico, os seus vastos recursos naturais, matérias-primas e recursos
energéticos, as novas possibilidades em termos de turismo e rotas de navegação, mas
também, por outro lado, a vulnerabilidade do ambiente do Árctico e os direitos dos seus
povos indígenas. Em relação ao Norte teremos de ter, efectivamente, um comportamento
muito responsável e uma boa estratégia para o Árctico.

Subscrevo as palavras dos meus colegas finlandeses que manifestaram a sua satisfação pelo
facto de, no relatório, ser encarada positivamente a iniciativa da Universidade da Lapónia
no sentido da criação, nas suas instalações, de um Centro Europeu de Informações sobre
o Árctico. Aguardo com expectativa o relatório da Comissão sobre a política para o Árctico,
conforme prometido pelo Senhor Comissário Füle.

Štefan Füle,    Membro da Comissão. – (EN) Senhora Presidente, este foi sem dúvida um
debate interessante, que mostrou quantos assuntos importantes são abrangidos pela
cooperação no Árctico e quão diversificadas são as sensibilidades na nossa sociedade
quando se debate o futuro da região do Árctico. Se me permitem, gostaria de me debruçar
sobre cinco pontos específicos suscitados no debate desta manhã.

Em primeiro lugar, o Centro Europeu de Informações sobre o Árctico. Tanto a comunicação
da Comissão de 2008 como as conclusões do Conselho de 2009 convidam a Comissão a
estudar a possibilidade de criar um novo Centro de informações sobre o Árctico. Estamos
a analisar exaustivamente as várias possibilidades existentes na União Europeia, incluindo
o centro em Rovaniemi, na Lapónia finlandesa, e acima de tudo as atribuições que deveria
ter um tal centro.

Em segundo lugar, de entre todas as partes com interesses em relação ao Árctico, a União
Europeia é a única que reconheceu à partida que, enquanto entidade industrializada, é
responsável, a par de outras regiões industrializadas, pelas transformações que estão a
ocorrer no Árctico. A comunicação da Comissão privilegia a protecção do ambiente,
aspecto cuja proeminência foi mantida nas Conclusões do Conselho de 2009.
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Em terceiro lugar, temos orgulho nos cidadãos Sami da União Europeia, e estamos
orgulhosos das diferentes disposições contidas nos tratados da UE e na política regional
da UE que dizem respeito ao povo Sami. No âmbito da nossa cooperação transfronteiras,
do Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos e dos programas
conexos, damos apoio ao povo Sami no Noroeste da Rússia e a outros povos indígenas na
região do Mar de Barents.

Em quarto lugar, a União Europeia e os seus Estados-Membros são uma força motriz no
mundo para a investigação no Árctico, e temos orgulho nisso. Este foi um dos domínios
abrangidos pelo programa-quadro. Globalmente, através dos quinto, sexto e sétimo
programas-quadro, a União Europeia está a investir 200 milhões de euros neste domínio.
Contudo, tentar ser o líder proeminente e unilateral do conjunto das políticas e estratégias
para o Árctico, não sendo uma entidade costeira do Árctico, não será a política mais sensata
a seguir.

Em quinto lugar, a Comissão adoptou em 2010 uma comunicação sobre as operações de
perfuração offshore, a qual deve nortear as nossas acções nesse domínio em todo o mundo,
incluindo na região do Árctico. A comunicação defende uma abordagem prudente, que
adoptaremos igualmente em relação ao Árctico. Trata-se de uma abordagem inteiramente
consentânea com os princípios da UE de protecção do Árctico e que exorta à aplicação
intransigente das mais elevadas normas ambientais.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o relatório do Parlamento Europeu
sobre o Extremo Norte oferece uma panorâmica das actividades, responsabilidades e
interesses da UE na região do Árctico. O relatório também consolida a abordagem
equilibrada da UE em relação ao Árctico, ao conciliar os objectivos da sua protecção e do
seu desenvolvimento sustentável. Estamos convictos de que são metas ao nosso alcance e
que a União Europeia se tornará uma referência incontornável e positiva no quadro da
cooperação circumpolar.

Michael Gahler,    relator. – (DE) Senhora Presidente, também eu desejo agradecer a todos
os que intervieram no debate. Senhor Comissário, quando fiz referência a uma política em
relação aos nossos vizinhos no Extremo Norte, não quis sugerir que haveria da parte de V.
Exa. uma disputa de autoridade com a Senhora Baronesa Ashton. Queria deixar isto bem
claro.

Quase todas as intervenções que aqui escutámos deixaram claro um aspecto: o desafio que
temos pela frente é demonstrar através das nossas políticas que os diferentes interesses e
actividades são conciliáveis ou terão de passar a sê-lo.

Creio que isto pode ser observado, por exemplo, no microcosmo da Noruega: os
noruegueses têm uma actividade pesqueira, fazem a exploração de petróleo e gás, põem
em prática as mais elevadas normas ambientais em terra e no mar, e desenvolvem as suas
regiões mais setentrionais em prol das pessoas que aí habitam. Se conseguirmos aplicar
estes princípios à região Árctica no seu conjunto através da cooperação com as comunidades
locais, tornar-nos-emos um exemplo a seguir em relação a outras regiões sensíveis. O que
mudou no cenário político é o facto de não acreditarmos que possamos levar os outros a
cumprir com os nossos desejos, antes teremos de aceitar o desafio de conseguir todos os
nossos objectivos em simultâneo: necessitamos de elevadas normas em matéria de protecção
ambiental, de um duro combate ás alterações climáticas, de uma política de pesca
sustentável, do desenvolvimento de rotas marítimas seguras e de um desenvolvimento
aceitável para as comunidades locais. Se procurarmos trabalhar em conjunto para fixar
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estas metas e depois alcançá-las, então, sim, conseguiremos algo de importante em
cooperação com os nossos parceiros, a bem da região e para nosso próprio bem.

Gostaria, uma vez mais, de agradecer em particular aos relatores-sombra. Aguardo com
expectativa a continuação do debate, com base no presente relatório. A votação não deveria
significar o encerramento deste assunto.

Presidente.   – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar mais tarde.

5. Composição das comissões e das delegações: ver Acta

6. Uma estratégia da UE para o Mar Negro (debate)

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia o relatório (A7-0378/2010) do deputado
Ungureanu, em nome da Comissão dos Assuntos Externos, sobre uma estratégia da UE
para o Mar Negro (2010/2087(INI)).

Traian Ungureanu,    relator. – (EN) Senhora Presidente, faz exactamente três anos que o
Parlamento Europeu apoiou a criação da Sinergia do Mar Negro. Foi o primeiro passo
rumo a uma política coerente para uma das zonas mais sensíveis da Europa, e foi um passo
na direcção certa, pois o Mar Negro é hoje amplamente analisado – e temido – como espaço
de convergência de esperanças, forças e ambições políticas, estratégicas e de segurança.

A nossa política para a região pode hoje ser objecto de um maior aprofundamento. Este
Parlamento pode desempenhar um papel crucial no reforço das políticas da UE, de modo
que estas se convertam numa estratégia da UE plenamente amadurecida. É esta, com efeito,
a principal ideia subjacente ao relatório que elaborei com o apoio dos meus colegas da
Comissão dos Assuntos Externos e do Parlamento no seu conjunto.

Mas porquê um novo relatório sobre o Mar Negro, e porquê uma estratégia da UE para o
Mar Negro? Alguns dirão que o Mar Negro é um mar pequeno. É-o, na verdade, mas se
trocarmos o mapa da região por um mapa estratégico, o Mar Negro torna-se enorme. Há
ainda um outro factor: o Mar Negro está cada vez mais negro.

Desde a adesão da Roménia e da Bulgária à União Europeia, o Mar Negro tornou-se
parcialmente um mar interior da UE. Contudo, os desenvolvimentos na região são
frequentemente imprevisíveis: as tensões acumulam-se e os mal-entendidos abundam.
Uma análise sumária da região do mar Negro leva à conclusão de que os desafios negativos
nesta zona persistem, ou estão mesmo a adquirir maior intensidade. A guerra entre a Rússia
e a Geórgia em 2008, os conflitos por resolver, ditos "congelados", e a preocupante
deterioração das regras democráticas na Ucrânia e na Rússia são, todos eles,
desenvolvimentos muito graves e exemplos vivos dos riscos para a segurança existentes
na zona.

Ao analisarmos os actuais resultados do envolvimento da UE na região, estes afiguram-se,
no mínimo, ambivalentes. A abordagem estratégica da UE em relação ao Mar Negro carece
de mecanismos de monitorização, avaliação e acompanhamento. A região do Mar Negro
não tem suficiente visibilidade nos debates em Bruxelas, e o financiamento da UE destinado
à região é fragmentado e complexo.
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Baseando-se embora nos méritos da Sinergia do Mar Negro, que adoptámos há três anos,
uma nova estratégia comunitária para o Mar Negro deveria pôr em vigor um enquadramento
político mais forte e instrumentos concretos. Se me permitem, focarei apenas duas das
recomendações contidas no relatório. A primeira tem a ver com a necessidade de recursos
adequados: se pretende desempenhar um papel-chave na região do Mar Negro, a UE tem
de dotar a sua estratégia de recursos adequados, tanto financeiros como humanos. A criação
de uma rubrica separada no orçamento da UE para a Estratégia do Mar Negro é fundamental.
A segunda recomendação prende-se com a elaboração de um plano de acção da UE com
objectivos e tarefas claros, incluindo a realização de reuniões ministeriais regulares entre
a UE e os países da região do Mar Negro.

A Estratégia da UE para o Mar Negro não deve subestimar, nem sobrestimar, nenhum
Estado da região. Os princípios da plena inclusão e da apropriação regional devem
reflectir-se num papel importante para a Turquia e a Rússia, mas também para todos os
parceiros regionais, no êxito da cooperação regional.

A terminar, gostaria de agradecer a todos os meus colegas os seus contributos muito
positivos para a versão final do presente relatório. Creio que é do consenso geral que este
Parlamento espera que a Comissão e o Conselho transformem este relatório em realidade.
O envolvimento estratégico e benéfico da UE na região do Mar Negro deve tornar-se
efectivo.

Štefan Füle,    Membro da Comissão. – (EN) Senhora Presidente, muito me apraz que a região
do Mar Negro ocupe um lugar cimeiro na agenda do Parlamento Europeu. Esta região é
importante para a União Europeia, e devemos centrar-nos nela para reflectir até que ponto
ela é sensível para nós.

Desejo felicitar e agradecer ao relator da Comissão dos Assuntos Externos, senhor deputado
Ungureanu, por um relatório excelente e muito concreto. O relatório e as suas
recomendações são interessantes e inovadores em relação às inúmeras questões abordadas.

Desde o último alargamento que o Mar Negro é também um mar da UE. Temos
responsabilidades para com aquela região, tal como as temos em relação a todas as bacias
com que fazemos fronteira. Temos de assumir esta responsabilidade de forma resoluta.

Já dispomos de uma iniciativa dirigida a esta região e que faz parte integrante da política
europeia de vizinhança europeia: a Sinergia do Mar Negro. Contudo, temos de reconhecer
que a sua execução se revelou muito mais difícil do que supúnhamos. Nem tudo o que
queremos fazer está a ser acolhido com entusiasmo, por todos, na região.

Precisamente por estas razões, o Parlamento optou por uma abordagem assente na
apropriação regional e na promoção do diálogo. Creio que esta é agora a abordagem
correcta que devemos seguir, mas estes compromissos só poderão ser credíveis se e quando
levarem melhorias concretas às populações da região.

Assim, o relatório sobre o desenvolvimento de uma nova estratégia da União Europeia
para o Mar Negro representa o nosso compromisso com a região e com os nossos
Estados-Membros que pertencem àquela região, oferecendo-lhes todo o nosso apoio na
resposta aos desafios ligados à sua situação geográfica específica.

Entendemos que uma estratégia para a região do Mar Negro não deve ser interpretada
como uma substituição dos esforços existentes, entre os quais a Sinergia do Mar Negro.
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Deve, sim, ser um quadro abrangente onde podem ser encontradas orientações para todas
as actividades da União Europeia na região.

A estratégia do Mar Negro pode constituir uma ocasião ideal para rever os nossos interesses
na região, incluindo os interesses estratégicos, políticos e económicos, e discutir qual a
melhor forma de os concretizar. O Parlamento identificou os domínios adequados em que
a estratégia deve ser desenvolvida, a saber, a governação, a segurança e a energia, os
transportes, o ambiente, o comércio, o desenvolvimento económico local e o
desenvolvimento social e humano.

Desenvolver esta estratégia poderá também traduzir-se numa oportunidade para acrescentar
uma vertente marítima às actividades em curso na região. A Comissão está presentemente
a desenvolver um conjunto de medidas abrangente que contemplará as iniciativas no
domínio da política marítima, a gestão dos recursos naturais e a luta contra as actividades
de pesca ilegais.

Podemos retirar o nosso saber-fazer de outras estratégias, como a estratégia da UE para o
Mar Báltico e a estratégia da UE para o Danúbio. Aliás, a estratégia do Danúbio exigirá
óbvias interacções com o Mar Negro. Em todo o caso, temos consciência de que cada bacia
europeia é diferente das outras. Como tal, devemos assegurar que todas as futuras estratégias
da UE sejam adaptadas às características sectoriais próprias de cada uma delas, ao seu
desenvolvimento socioeconómico, ao seu ambiente e aos seus recursos em matéria de
energia e infra-estruturas e naturais.

O relatório sobre o desenvolvimento de uma estratégia da UE para a região do Mar Negro
oferece uma panorâmica dos desafios que a região terá futuramente pela frente, mas será
igualmente relevante no estabelecimento de canais sólidos com os parceiros estatais na
região, a fim de assegurar a aplicação sem atritos e efectiva da estratégia. Temos de aproveitar
esta oportunidade para consultar extensamente todas as partes interessadas, a começar
pelos nossos próprios parceiros na região e com a participação do Parlamento.

Uma vez mais, este é um relatório que acolhemos com satisfação e cujas recomendações
teremos todo o interesse em seguir. O Serviço Europeu de Acção Externa e os competentes
serviços da Comissão envidarão todos os esforços para elaborar uma estratégia para o Mar
Negro, em relação à qual solicitarmos o vosso apoio e o do Conselho.

Metin Kazak,    relator de parecer da Comissão do Comércio Internacional. – (BG) Senhora
Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, felicito o senhor deputado
Ungureanu e, na qualidade de relator de parecer da Comissão do Comércio Internacional,
congratulo-me com o facto de algumas das nossas propostas terem sido incluídas no corpo
do relatório.

Muito me apraz que, como já aqui foi referido, após a adesão da Roménia e da Bulgária à
UE, em 2007, o Mar Negro se tenha tornado, em termos figurativos, um mar "europeu"
que necessita de uma estratégia europeia global, a qual implica bastantes recursos
administrativos e financeiros bem como a devida coordenação e responsabilização.

Uma tarefa essencial é a de incorporar uma abordagem programática na nova estratégia.
Importa atribuir particular atenção a domínios de interesse comum, como o ambiente, a
energia, os transportes e as infra-estruturas, todos eles de importância decisiva para o
desenvolvimento sustentável da região.
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É igualmente necessária uma cooperação intensa a nível parlamentar, por exemplo, com
organizações como a Assembleia Parlamentar para a Cooperação Económica do Mar Negro
e a OMC, e com o Banco de Comércio e Desenvolvimento do Mar Negro. Por último, creio
que devemos igualmente ponderar outras iniciativas regionais, mas sem deixar que a
estratégia as afunde.

Silvia-Adriana Ţicău,    relatora de parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
– (RO) Senhora Presidente, a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia apoia a
plena integração regulamentar e do mercado com base na legislação da UE em matéria
ambiental e energética e encoraja a participação dos países da região do Mar Negro no
Tratado da Carta da Energia, bem como a assistência da UE, do BEI e do BERD à
modernização das infra-estruturas energéticas daquela região.

Salientamos o valor acrescentado europeu e a importância do corredor meridional de
transporte de gás enquanto meio para reforçar a segurança de aprovisionamento da UE.
Projectos como o gasoduto Nabucco, que representa um projecto prioritário para a UE,
em conjunto com o Gasoduto Trans-Adriático, o Oleoduto Pan-Europeu, o Interconector
Turquia-Grécia-Itália e o Interconector Azerbaijão-Geórgia-Roménia, confirmam a
importância vital do empenho da UE na Região do Mar Negro, mas também as novas
necessidades de aumento da cooperação entre os países da região. Destacamos a importância
de estabelecer uma rede regional de educação e investigação na região do Mar Negro, bem
como a sua conexão com GEANT, e exortamos a Comissão a dar continuidade ao apoio
a projectos de investigação na região.

Termino, Senhora Presidente, com um apelo à Comissão para que formule uma estratégia
da União Europeia para a região, juntamente com um plano de acção. Frisamos a necessidade
de estabelecer uma ligação entre esta e a estratégia da UE para a região do Danúbio.

Victor Boştinaru,    relator de parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional. – (EN) Senhora
Presidente, Senhor Comissário, é evidente a importância da região do Mar Negro para a
UE do ponto de vista dos transportes, da energia, da estabilidade, da segurança e do
ambiente. Daí que a estratégia da UE para esta região vá certamente ter um impacto muito
positivo na própria região e na UE como um todo.

A Comissão do Desenvolvimento Regional acredita que esta estratégia poderá trazer à
região crescimento e desenvolvimento sustentável. Mas também é de opinião que, para a
estratégia ser plenamente eficaz, será necessário que nela participem todos os Estados da
região, quer sejam ou não Estados-Membros da UE. A estratégia exige que as acções sejam
coordenadas – mas como poderia essa coordenação existir sem a devida participação de
todos os países? A coordenação é certamente necessária com a estratégia para o Danúbio,
que, supostamente, em breve se tornará uma das principais prioridades da Presidência
húngara.

O recurso a uma abordagem integrada e a cooperação transfronteiras entre as regiões
devem ser promovidos em todos os domínios abrangidos pela estratégia, com destaque
para os transportes, a energia e o ambiente.

Elmar Brok,    em nome do Grupo PPE. – (DE) Senhora Presidente, Senhor Comissário,
Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer ao relator o seu excelente trabalho,
em que reuniu numerosas ideias de uma forma abrangente, algo que nos ajudará nos nossos
esforços futuros.
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Devemos compreender que esta cooperação na região do Mar Negro não deve ser
confundida com a Parceria Oriental nem com as nossas relações estratégicas com a Turquia
e a Rússia. Essas são questões distintas, que esta cooperação não substitui. Por outro lado,
considero imensamente estimulante o facto de ser possível congregar estes grupos
divergentes em torno de determinados assuntos, por forma a produzir uma política coerente
que é do nosso próprio interesse, além de ajudar também os países em questão. Uma tal
cooperação poderá eventualmente ajudar a reunir interesses políticos e económicos opostos,
de modo que futuros conflitos sejam menos dramáticos e perigosos e que, por exemplo,
o nosso trabalho na Parceria Oriental não seja interpretado como sendo dirigido a um
indivíduo em particular, mas antes que tudo seja entendido como sendo complementar.
Contudo, tratando-se da perspectiva europeia, esta posição de cooperação não nos deve
impedir de esperar que a Parceria Oriental com estes países produza resultados diferentes
dos das estratégias de desenvolvimento com a Rússia, por exemplo. Deve-nos ser permitido
fazer tais distinções, e o Senhor Comissário está certamente ciente de que deve ser esse o
caso. Todavia, por essa razão, a cooperação do Mar Negro é no interesse da União Europeia,
no interesse da Rússia, no interesse da Turquia e no interesse dos restantes países da região
– a maioria dos quais é membro da Parceria Oriental. Suponho que isto contribuirá de
forma significativa para a estabilidade económica e política da Europa, e faço votos de que
possamos trabalhar em estreita colaboração com o Senhor Comissário, a fim de levar este
objectivo por diante.

Ioan Mircea Paşcu,    em nome do Grupo S&D. – (EN) Senhora Presidente, o Mar Negro é
uma porta de entrada e de saída da Europa, devendo, portanto, ser tratado como tal. Não
é um local distante de somenos importância que, de quando em quando, desperta a nossa
atenção.

A verdade é que esta região já motivou a inscrição – e continuará a fazê-lo – de alguns
assuntos na nossa ordem do dia, quer pela interrupção do trânsito do gás, como aconteceu
em 2006 e 2008, quer pela guerra na Geórgia em 2008. Todavia, não obstante as evidências
e a sua reconhecida importância, a região do Mar Negro não goza ainda da atenção que
merece por parte da União Europeia – uma União Europeia que, de certa forma, foi obrigada
a enfrentar estes problemas com a adesão da Bulgária e da Roménia em 2007.

A Sinergia do Mar Negro, elaborada pouco depois da admissão daqueles dois países, parece,
em retrospectiva, um documento feito à pressa, com o objectivo de preencher um “lugar
vazio” ou tapar um “buraco negro” – como preferirem – que a UE teve de enfrentar quase
de um dia para o outro. Sintoma disso é o facto de nada de relevante ter acontecido desde
a primeira revisão da iniciativa em 2008 – e não estamos assim tão avançados na sua
aplicação como se refere no relatório.

A meu ver, a situação fica a dever-se a duas razões principais. Em primeiro lugar, há um
aparente desinteresse e relutância da parte dos Estados-Membros da UE em abordar com
determinação esta região, e, havendo agora menos dinheiro, a disponibilidade para o fazer
é ainda menor.

Em segundo lugar, o pressuposto inicial subjacente à sinergia, a saber, que a região deveria
tornar-se mais coerente e cooperante para poder receber atenção e apoio material da UE,
ignorou o simples facto de que, há apenas 20 anos, era uma região completamente diferente.
Esperar que uma região tão complexa e díspar adquira coerência e ganhe uma identidade
individual em tão pouco tempo é uma expectativa irrealista ou, custa-me dizê-lo,
mal-intencionada. Talvez a situação melhore no contexto da revisão da Parceria Oriental.
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Ivo Vajgl,    em nome do Grupo ALDE. – (SL) Senhora Presidente, o relatório que o meu
colega, o senhor deputado Traian Ungureanu, elaborou com tanto empenho, abrindo
caminho à cooperação, e pelo qual lhe agradeço, volta a chamar a nossa atenção para uma
região caracterizada pela diversidade: a diversidade de sistemas políticos, tradições culturais,
religiões, estatutos, ambição na aproximação à União Europeia, nível de desenvolvimento
económico, disponibilidade de recursos naturais, bem como, obviamente, a nova situação
que emergiu por, hoje, três Estados-Membros da União Europeia fazerem parte da região
que estamos a debater.

Para nós, a região do Mar Negro assume um interesse particular pela sua posição
geoestratégica, que traz consigo ou valor acrescentado, ou riscos sérios para os nossos
interesses em matéria de segurança. Neste contexto, gostaria de salientar, em especial, a
segurança energética e a garantia de um abastecimento sustentável de energia à União
Europeia, infra-estruturas e oportunidades para exercermos influência na resolução de
conflitos e questões pendentes na região, bem como o desenvolvimento de parcerias com
a Rússia e a Turquia. Tudo isto pode ser alcançado com um empenhamento mais forte dos
países da região e com a participação de todos os Estados-Membros da União Europeia e
de outras organizações e redes presentes na região, designadamente redes de organizações
da sociedade civil – são precisamente estas que exigem a nossa especial atenção e
reconhecimento.

Para isso, não precisamos de novas instituições; precisamos, sim, de garantir um
financiamento regular e um maior empenho político. Senhor Comissário, confio que será
capaz de dar bom uso a este relatório e aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar
com V. Exa.

Werner Schulz,    em nome do Grupo Verts/ALE. – (DE) Senhora Presidente, Senhor
Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, se quisermos que a região do Mar Negro se
transforme numa zona de estabilidade, segurança, democracia e prosperidade e se quisermos
que sejam dadas respostas a estas oportunidades e desafios, é imperativo dispor de uma
estratégia mais abrangente. Esta resolução cumpre esse objectivo e tem, por conseguinte,
o apoio do meu Grupo. Isso acontece também porque várias das nossas propostas foram
integradas, designadamente, a abordagem dos conflitos não resolvidos na região, uma
maior cooperação com a sociedade civil, o apoio a projectos que incentivem o contacto
directo entre as populações e a promoção de pequenos projectos no contexto da cooperação
transfronteiriça.

Pretendemos igualmente ver uma política de energia sustentável, uma maior eficiência
energética e o estabelecimento de redes universitárias e estudantis. No entanto, não posso
deixar de criticar a ausência de uma posição coerente relativamente à questão das
infra-estruturas energéticas na região – a este propósito, cumpre referir os projectos Nabucco
e South Stream. Não consigo compreender por que foi rejeitado o nosso apelo a uma
monitorização mais rigorosa das plataformas petrolíferas no Mar Negro, aspecto
absolutamente essencial, na sequência do desastre no Golfo do México. Por este motivo
apresentamos, hoje, de novo esta alteração.

Paweł Robert Kowal,    em nome do Grupo ECR. – (PL) Senhora Presidente, Senhor
Comissário, considero que o documento elaborado merece o nosso apoio e, como tal,
subscrevo-o em nome do meu Grupo. Gostaria de salientar que, hoje, se impõe uma
reavaliação da Sinergia do Mar Negro. Nem sempre as boas intenções se traduziram numa
utilização eficaz da Sinergia, e é muito positivo que o relator saliente este facto. Por
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conseguinte, considero que a tarefa mais importante que hoje incumbe ao Senhor
Comissário Štefan Füle é coordenar as nossas iniciativas nesta região da Europa, de modo
a demonstrar que a nossa prioridade é a Política de Vizinhança e que, neste contexto, as
restantes questões devem passar para segundo plano. Creio que esta forma de pensar
garantirá a eficácia da Sinergia do Mar Negro no futuro, em especial no domínio energético.
A Sinergia também poderá constituir um bom instrumento quando, por exemplo, falamos
em apoiar a Geórgia nas transformações democráticas e económicas por que tem passado
nos últimos anos. No entanto, hoje, o passo inicial e fundamental é organizar iniciativas
nesta parte da Europa, de que não só nos orgulhemos mas que também sejam realmente
eficazes na consecução de alguns objectivos específicos.

David Campbell Bannerman,    em nome do Grupo EFD. – (EN) Senhora Presidente, ao
debater aqui a região do Mar Negro, a palavra que me vem à mente é “cautela”. Tudo aqui
deve ser feito com cautela.

A região do Mar Negro é considerada o “quintal” da Rússia, que mantém a sua frota
estacionada na Crimeia, em Sebastopol, perto dos campos de batalha sangrentos da Guerra
da Crimeia. Assistimos ao conflito infeliz que se desenrolou na Geórgia, onde existiu culpa
de ambos os lados. Estivesse a Geórgia integrada na NATO, as consequências poderiam
ter sido desastrosas. Embora apoie a independência da Geórgia, não considero sensato que
se espicace o urso russo no seu próprio covil.

Temos, depois, a Turquia, que a União Europeia anda a empatar oferecendo-lhe a adesão,
quando, na realidade, sabe que alguns Estados-Membros, como França, vetarão um pedido
dessa natureza. Apenas 4% da massa terrestre da Turquia pertence à Europa. Por
conseguinte, o país não deverá pertencer à União Europeia. Porém, existe um perigo real
em andar a iludir a Turquia. O sentimento de decepção poderá empurrar o país para as
mãos dos extremistas islâmicos.

Por último, subjacente a toda a esta situação está o facto de o Mar Negro ser o eixo central
do petróleo e do gás do Cáspio, que são votais. Não efectivamente necessárias todas as
cautelas.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Senhora Presidente, gostaria de fazer coro com a maior
parte das opiniões expressas nesta Assembleia e felicitar o relator pelos resultados alcançados
com o seu relatório. O Pontus Euxinus, como se chamava o Mar Negro na antiguidade,
sempre teve uma grande relevância geoestratégica e económica para a Europa. E ainda
continua a ter no presente.

Por essa razão, é extremamente importante que esta estratégia se traduza em acções
concretas, porque não é a primeira vez que debatemos esta questão, e ainda me lembro
de, recentemente, termos realizado um debate semelhante. Como tal, gostaria de salientar
o que tem sido dito pelos membros do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e
Democratas no Parlamento Europeu e de manifestar o meu apoio, em particular, ao número
no qual se solicita a criação de uma rubrica orçamental específica para a Estratégia do Mar
Negro.

Assim, exorto a Comissão a agir. Só com um financiamento adequado seremos capazes
de traduzir as palavras hoje pronunciadas nesta Assembleia em actos que produzam um
impacto para os cidadãos europeus.

Iuliu Winkler (PPE).   – (EN) Senhora Presidente, gostaria de começar por felicitar o senhor
deputado Traian Ungureanu pela sua iniciativa de elaborar este relatório sobre o Mar Negro.
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Também me congratulo com o assentimento manifestado por vários oradores anteriores,
e meus distintos colegas, que se comprometeram a promover uma nova visão europeia
para a região do Mar Negro.

De facto, o Mar Negro tornou-se parcialmente um mar interior da União Europeia. A sua
importância geoestratégica é inegável, atendendo à estabilidade regional, aos processos de
democratização e às questões comerciais, económicas e de segurança energética conexas.
Estou convicto de que deveríamos ser nós, a UE, a beneficiar do potencial da região do Mar
Negro, e não outros.

Para alcançar esse objectivo, a União Europeia tem de confiar mais nos Estados-Membros
da região, tem de desistir de fica presa ao passado e tem de dar provas de maior dinamismo,
liderança e visão. Sem entrar nas questões relacionadas com o processo de alargamento,
gostaria de dirigir uma mensagem a todos os que são cépticos relativamente ao Mar Negro.
Qualquer abrandamento do processo de integração da região na UE terá um efeito de
retrocesso na evolução democrática regional. O risco é a instabilidade a médio e longo
prazos, cujas implicações seriam difíceis de avaliar e mais ainda de gerir para a União
Europeia.

Em conclusão, a UE precisa do seu Mar Negro interior, sendo necessária uma estratégia
integrada para esta região. A estratégia para o Mar Negro deveria ser elaborada pela
Comissão com base nas recomendações produzidas pelo relator. Por isso, hoje, este
Parlamento deveria dar o seu total apoio à estratégia.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Senhora Presidente, estamos hoje a debater um relatório
muito importante sobre uma região específica próxima da União Europeia: o Mar Negro.
É uma região que reúne Estados-Membros da União e países importantes para a cooperação
regional. Daí que exista uma necessidade comum de salvaguardar a existência de uma zona
de paz, democracia, segurança e estabilidade em torno do Mar Negro.

Temos um quadro estável de cooperação através da Sinergia do Mar Negro, lançada há
algum tempo, mas sem resultados tangíveis. A sua implementação bem sucedida através
da acção de todos os países participantes reforçará ainda mais as nossas relações assentes
em valores comuns. É importante que complemente a Política Europeia de Vizinhança e
a Parceria Oriental já instituídas.

A estabilidade e a segurança em torno do Mar Negro têm um impacto directo na Europa.
Consequentemente, a União Europeia partilha da responsabilidade de apoiar a resolução
pacífica de conflitos e aumentar a confiança. Esta região é importante para a União, em
particular, pelas ligações existentes em matéria de energia e transportes. O reforço da
democracia e um regime forte assento no Estado de direito facilitarão as trocas comerciais,
os investimentos e a livre circulação de pessoas.

Apoio em absoluto a opinião de que deveria ser criada uma rubrica orçamental específica
para a Sinergia do Mar Negro, o que poderia dar uma ajuda eficaz à modernização da região.
Compete-nos, a nós, utilizar as nossas políticas para aproximar ainda mais estes países da
Europa, para mútuo benefício de todos os envolvidos.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – (EN) Senhora Presidente, desde 2007 que a importância
da região do Mar Negro foi reconhecida, mas o impacto da nossa abordagem tem sido, no
mínimo, modesto: nenhum projecto concreto, nenhum resultado concreto. Precisamos
de um plano de acção realista e financeiramente sólido, com objectivos claros, medidas
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prioritárias e parâmetros de referência, bem como uma melhor divisão de tarefas e
coordenação com a Parceria Oriental e a estratégia para o Danúbio.

É preciso que lancemos a parceria em matéria de energia e transportes a par da parceria
ambiental. Só com uma abordagem baseada em projectos, centrada em projectos específicos
de pequena escala, poderemos ultrapassar a questão da grande diversidade e complexidade
de interesses na região. Precisamos, igualmente, deixar para trás a nossa abordagem
fragmentada em termos de financiamento. Até agora, dispusemos de vários instrumentos
financeiros e de pouca visibilidade. Por esse motivo, deveríamos tornar o programa
operacional conjunto do Mar Negro o nosso instrumento central para a implementação
da estratégia do Mar Negro, utilizando-o como capital de arranque para atrair instituições
dispostas a investir na região e promovendo, assim, a cooperação.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Senhora Presidente, o ritmo compassado da implementação
do projecto, a inexistência de planos de acção, de relatórios de avaliação e de reuniões de
alto nível, o risco de duplicação com a Parceria Oriental e muitos outros problemas
sugerem-nos que a decisão dos Estados-Membros de assumirem a liderança na aplicação
da estratégia do Mar Negro foi irreflectida. Parece-me, pois, que a Comissão Europeia
deveria passar a desempenhar um papel mais significativo, na qualidade de secretariado e
mediador desta estratégia para o Mar Negro.

Também estou profundamente convicto de que esta estratégia, à semelhança de outras
estratégias macroregionais, deveria manter a neutralidade em termos orçamentais,
institucionais e legislativos; por outras palavras, não deveria envolver a despesa de mais
recursos adicionais, a criação de novas instituições, nem a redacção de novos actos
legislativos.

Não é de novos programas operacionais ou de rubricas orçamentais específicas que
carecemos, mas sim de nos concentrarmos na execução de projectos específicos com
interesse real para os Estados implicados.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Senhora Presidente, Senhor Comissário, é
actualmente uma mera formalidade destacar a importância estratégica do Mar Negro para
a União Europeia. Como poderia ser de outra forma, agora que, com a adesão da Bulgária
e da Roménia, aquele se tornou praticamente um mar interior no espaço da União Europeia?
Energia, segurança, estabilidade e, claro, democracia são matérias que, para nós, se revestem
de uma importância primordial nesta região.

Desde 2007, quando iniciámos a nossa política na região, crucial de vários pontos de vista,
foram realizados alguns progressos e alcançados alguns êxitos. No entanto, infelizmente,
há também a registar alguns atrasos, abordagens fragmentadas e períodos de inércia. É
lamentável que, desde 2008, não se tenha organizado qualquer reunião ministerial nesta
matéria. Trata-se de uma situação que fica muito aquém das nossas ambições iniciais e,
atendendo à importância geoestratégica, geopolítica e económica da região, só nos resta
um caminho: reforçar a nossa política e a nossa acção no Mar Negro.

Por conseguinte, apoio sem reservas a proposta do relator, o senhor deputado Traian
Ungureanu, de actualização da política europeia no Mar Negro, transformando-a numa
estratégia integrada, apoiada por uma rubrica orçamental separada. Neste contexto, e na
qualidade de membro da Comissão dos Transportes e do Turismo, gostaria de destacar a
importância destes dois sectores, que devem, obrigatoriamente, fazer parte de uma estratégia
europeia para o Mar Negro.
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Por último, é por demais evidente o contributo essencial que a Política Marítima Integrada
da UE também poderia dar para o desenvolvimento uniforme e viável da região do Mar
Negro. É algo que tem de ser feito já. O alargamento, pelo contrário, é uma questão diferente,
que exige uma análise extensa e cuidadosa.

Evgeni Kirilov (S&D).   – (EN) Senhora Presidente, com a adesão da Bulgária e da Roménia,
a região do Mar Negro tornou-se uma região vizinha da União Europeia. É uma ponte
estratégica que liga a Europa ao Mar Cáspio e à Ásia Central. A sua importância geopolítica
e económica para a UE tem vindo constantemente a aumentar em termos de segurança,
estabilidade e energia. Por conseguinte, a União deveria reforçar a sua presença, desenvolver
políticas activas e encontrar soluções duradouras para os problemas que existem na região.

Não são apenas os países do litoral que deixam transparecer um grande interesse na
cooperação multilateral a nível regional, crucial para resolver questões urgentes de
importância regional e europeia, como os conflitos "congelados", o tráfico e outros
problemas relacionados com a segurança.

O que se impõe agora é que nos centremos em diversas questões preocupantes que se
revestem de um interesse pragmático para todos os Estados do litoral. Uma dessas questões
é a segurança marítima. Nos últimos anos, tem aumentado a ocorrência de acidentes com
perda de vidas humanas e danos ambientais no Mar Negro. A União Europeia deveria
prestar assistência em operações de busca e salvamento no quadro da política marítima
integrada europeia, de modo a reduzir o risco de acidentes civis. Esperamos poder votar,
em breve, o relatório da nossa colega Iliana Malinova Iotova, que aborda, pela primeira
vez, a política comum da pesca no Mar Negro, o que poderia constituir também uma boa
base para a cooperação multilateral na região.

O apoio da União Europeia é igualmente desejável para projectos em curso como a
“auto-estrada circular do Mar Negro”, os corredores de transporte pan-europeus 8 e 9 ou
as ligações de transportes entre os portos do Mar Negro.

Gostaria de agradecer ao relator o apoio prestado às minhas alterações e a sua excelente
intervenção oral.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Senhora Presidente, num momento em que se fala da região
do Mar Negro, cumpre dizer que não há um lugar semelhante em toda a União Europeia,
onde grassem diferenças tão extremas, tantos conflitos intensos – incluindo conflitos
sangrentos – e tantos interesses antagónicos. Por isso, não devemos iludir-nos achando
que, ao formular uma política seja de que natureza for, seremos capazes de resolver questões
que outras políticas não têm conseguido resolver. Não se trata aqui de um programa
radiofónico de “discos pedidos”, e não podemos solucionar problemas de energia quando
a Rússia não quer o gasoduto, e nós queremos. Também não podemos resolver conflitos
regionais. De facto, trata-se de uma política muito limitada, mas que, ainda assim, vale a
pena aplicar.

Como estamos a falar de sinergia em relação à política para o Mar Negro, convém não
esquecer que sinergia implica um certo valor acrescentado. Gostaria de saber, por exemplo,
por que não está o Parlamento Europeu a trabalhar com organizações que existem na
região, como a Assembleia Parlamentar da Cooperação Económica do Mar Negro (APCEMN)
que, aliás, quer trabalhar connosco. O Parlamento Europeu considera possuir uma
demasiado muito considerável e ser demasiado importante, não procurando esta
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cooperação. Proponho que iniciemos esta cooperação e que actuemos em conjunto com
outros intervenientes.

George Sabin Cutaş (S&D)  . – (RO) Senhora Presidente, a região do Mar Negro tem uma
importância estratégica para a União Europeia. No entanto, registamos a ausência de uma
abordagem estruturada nesta região. Não foi elaborado qualquer plano de acção para a
Sinergia do Mar Negro, e o financiamento é disponibilizado através de vários instrumentos
descoordenados. Por isso, é imperativo delinear uma estratégia europeia para o Mar Negro,
com o mesmo nível de prioridade das demais estratégias regionais da União Europeia e
centrada em três domínios essenciais: desenvolvimento económico, social e humano;
energia, transportes e ambiente; segurança e boa governação.

Alguns projectos-chave para a economia europeia, como o gasoduto Nabucco, que permitira
uma maior independência energética, ou o desenvolvimento dos postos do Mar Negro,
exigem um impulso imediato, o que só se pode conseguir por via de uma estratégia comum.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Senhora Presidente, o Mar Negro reveste-se de grande
importância para a segurança energética da Europa. Senhor Comissário, coloca-se aqui a
grande questão do gasoduto Nabucco, do qual depende, em grande medida, a segurança
energética da Europa. No entanto, no que diz respeito ao fornecedor deste enorme gasoduto,
a informação é pouco clara. Ontem, o Senhor Presidente da Comissão, José Manuel Barroso,
disse-nos que tinha estado no Azerbaijão e no Turquemenistão e que as discussões haviam
corrido muito bem. Que quer isso dizer? Há-de chegar o momento em que teremos de
estabelecer um prazo. Quando saberemos se o gasoduto Nabucco é ou não viável, para
não perdermos mais tempo e começarmos à procura de alternativas? A questão do gasoduto
Nabucco, que é uma das questões nucleares em termos de segurança energética da Europa,
é extremamente importante e tem de ser esclarecida. Temos, ou não temos, um fornecedor?

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Senhora Presidente, gostaria de começar por
felicitar o relator, o senhor deputado Traian Ungureanu, pelo seu trabalho magnífico neste
relatório, que é extremamente importante da perspectiva geopolítica e económica. A região
oferece um potencial considerável para a produção e fornecimento de energia , devendo
ser objecto de maior atenção, nomeadamente, com vista a assegurar a segurança energética
da União.

Dito isto, as medidas tomadas até agora pela UE não têm sido suficientemente clarificadas,
e a Sinergia do Mar Negro ainda não realizou o potencial esperado; espero sinceramente
que o Serviço Europeu de Acção Externa disponha dos recursos humanos e materiais
necessários para completar a implementação de três parcerias: ambiente, transportes e
energia. Creio que a União Europeia não deve ignorar esta região. Pelo contrário, deve
intensificar a sua presença através da execução de medidas consistentes e duradouras que
permitam aproveitar oportunidades de desenvolvimento.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, na
qualidade de deputado húngaro, subscrevo a estratégia para o Mar Negro, porque me parece
que dois dos objectivos indicados no relatório são coincidentes com as principais prioridades
definidas pela Presidência húngara.

O primeiro é o facto de o relatório representar um compromisso para com o
desenvolvimento regional entre a União Europeia e esta região. Para nós, deputados
húngaros, esse é um factor especialmente importante para apoiar a estratégia para o
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Danúbio, pois qualquer pedido de apoio para a estratégia para o Danúbio só pode ser
credível se nos mantivermos receptivos a apoiar também outras estratégias.

O segundo é a segurança energética em si. À parte a sua intenção de garantir a paz e a
estabilidade na região, talvez o objectivo mais importante da estratégia para o Mar Negro
no domínio da segurança energética seja assegurar a segurança energética propriamente
dita, e, como aqui foi referido ontem, a segurança energética é a principal prioridade da
Presidência húngara, sendo por isso de todo o interesse para nós.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Senhora Presidente, o Mar Negro está mesmo à
nossa porta e, quando visto do ponto de vista energético, é também genuinamente europeu.
Enquanto relator-sombra do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)
na Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, e coordenador para a política
regional, gostaria, mais uma vez, de subscrever aquela perspectiva. O Mar Negro oferece
uma excelente oportunidade, sendo, a este respeito, a cooperação decisiva. Acabámos de
falar dos investimentos em torno do projecto Nabucco, mas tudo isto só poderá funcionar
se existirem relações estáveis. Ontem, o Senhor Presidente José Manuel Barroso apresentou
os resultados alcançados no Azerbaijão e no Turquemenistão. Em suma, o valor
acrescentado dessas estratégias é incontestável – isso é bastante claro, como, a propósito,
o senhor deputado Elmar Brok já salientou.

Pela parte que me toca, a diversificação do nosso fluxo energético será primordial enquanto
parte de um quadro muito mais amplo. Também gostaria de agradecer ao relator, o senhor
deputado Traian Ungureanu, por um relatório convincente e necessário.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Senhora Presidente, o Mar Negro é importante
para a União Europeia não só pela localização estratégica, mas também pelas oportunidades
económicas disponíveis e pelas condições para um desenvolvimento regional mais forte.
As vantagens da estratégia para esta região decorrem do seu contributo para a diversificação
das actividades económicas entre os países limítrofes do Mar, aumentando a cooperação
em matéria de educação e investigação, e reforçando a cooperação na região com vista à
necessária protecção dos recursos naturais.

Sou da opinião de que a União Europeia deve incentivar os países da região do Mar Negro
a fazer uma utilização suficiente dos recursos ambientais naturais, garantir o
desenvolvimento regional sustentável, melhorar a qualidade de vida na região e estabelecer
parcerias locais e regionais.

Štefan Füle,    Membro da Comissão  .  – (EN) Senhora Presidente, tenho apenas três
comentários a fazer, neste momento. O primeiro, como já tive oportunidade de declarar
no início do debate, é o meu apreço por este relatório tão oportuno sobre a região do Mar
Negro.

Em segundo lugar, permitam-me que saúde o claro reconhecimento, bem patente no nosso
debate, da importância atribuída por V. Exas. a esta região especial, opinião que é partilhada
pelo Serviço de Acção Externa e pela Comissão.

Em terceiro lugar, aguardo com expectativa a colaboração com o Parlamento na estratégia
do Mar Negro e na sua subsequente implementação.

Traian Ungureanu,    relator  .  – (EN) Senhora Presidente, tenho a sorte de poder ser breve
na minha intervenção, não só por causa do ruído, mas também por, felizmente, de um
modo geral, contar com o apoio de ambos os lados deste Parlamento. Creio que, como o
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senhor deputado Elmar Brok salientou na sua brilhante intervenção, o relatório que nos
preparamos para votar hoje é um óptimo exemplo de cooperação multipartidária deste
Parlamento; devo um agradecimento especial ao senhor deputado Ioan Mircea Paşcu, que
mostrou ser um apoiante muito activo e sincero deste relatório.

Não quero citar aqui outros nomes, porque não seria justo, já que todos tiveram uma
palavra importante a dizer em relação ao relatório: a respeito da singularidade da região
do Mar Negro, a respeito da sua fragilidade e a respeito da necessidade de exercermos
prudência na formulação de políticas para esta região.

É obviamente vital frisar a necessidade do projecto Nabucco e a sua importância
pan-europeia. Gostaria ainda de agradecer ao Senhor Comissário Štefan Füle os seus
comentários, em especial, por referir a dimensão marítima, que a Comissão está neste
momento a formular e, evidentemente, por estabelecer a necessária ligação entre a estratégia
do Mar Negro e a estratégia do Danúbio.

Presidente.   – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar dentro de alguns instantes.

Declarações escritas (Artigo 149.º)

Elena Băsescu (PPE),    por escrito. – (RO) Em primeiro lugar, gostaria de felicitar o meu
colega, o senhor deputado Traian Ungureanu, pela elaboração do presente relatório,
especialmente importante para a Roménia. O meu país é o Estado-Membro da União
Europeia mais activo na promoção da importância estratégica do Mar Negro e da
necessidade de a União reforçar o seu papel na região. A importância desta região tem sido
assinalada em diversos instrumentos de apoio aos vizinhos orientais da UE. E, no entanto,
os resultados produzidos pela Sinergia do Mar Negro são limitados. Creio que as prioridades
da União Europeia devem ser orientadas para a consolidação de uma região estável e
democrática. Os conflitos não resolvidos são o ponto sensível da região do Mar Negro.
Podem reacender-se a qualquer momento, ameaçando a segurança regional. O Mar Negro
assume também uma especial importância na segurança energética da União Europeia. A
Comissão Europeia deve continuar a centrar-se, em particular, nos projectos energéticos
planeados para esta região.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) Os objectivos confusos e a duplicação de formas
de cooperação ameaçam privar a estratégia da União Europeia para o Mar Negro de qualquer
substância. Não se antevê uma melhoria da situação, em virtude das diferenças de estatuto
dos países envolvidos face à União Europeia, dos interesses frequentemente divergentes
dos actores implicados nesta cooperação e da falta de visão que também é evidente no
relatório Ungureanu. Se quisermos acelerar o processo de resolução dos conflitos pendentes
na região, teremos de começar por reconhecer que esta acção tem sido atrasada, em grande
medida, pelos promotores dos vários planos que rivalizam entre si, paralisando assim o
processo durante mais de 15 anos. De facto, esta rivalidade denuncia os seus diversos
interesses, frequentemente associados, explícita ou implicitamente, ao controlo das rotas
de transportes na região. Creio que um quadro mais claro só poderá emergir quando se
tornar manifestamente óbvio o que acontecerá com a adesão da Turquia à UE e qual o
estatuto que a Rússia terá relativamente à União. Só quando estas questões forem clarificadas
é que os conflitos não resolvidos serão solucionados, e uma estabilidade duradoura será
estabelecida na região.
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András Gyürk (PPE),    por escrito. – (HU) A estratégia para o Mar Negro deverá assumir
um papel cada vez mais importante no futuro da União Europeia, como ficou bem patente
com a assinatura de uma declaração conjunta pela Comissão Europeia e pelo Azerbaijão,
na semana passada, tendo o Azerbaijão assumido o compromisso de disponibilizar à
Europa uma grande quantidade de fontes de abastecimento de gás. Apraz-me observar que
a Comissão Europeia está finalmente a dar passos concretos no sentido de promover o
projecto Nabucco, porque a garantia de acesso a fontes de abastecimento de gás localizadas
na zona do Mar Cáspio deve ser entendida como uma prioridade especial. Por outro lado,
não devemos esquecer a questão do transporte do gás até à Europa, que só pode ser realizado
através dos países da região do Mar Negro.

A intensificação do diálogo entre a União Europeia e os países do Mar Negro representa
um progresso importante para a garantia da segurança do abastecimento energético à
Europa, porque a construção do gasoduto Nabucco também dará aos Estados-Membros
actualmente caracterizados por uma fraca diversidade de recursos o acesso a novas fontes
de abastecimento de gás. No entanto, o estabelecimento de gasodutos exigirá também uma
contribuição activa da parte dos países envolvidos. Um quadro transparente e não
discriminatório em matéria de transportes e um ambiente empresarial que apoie os
investimentos são não só importantes para a segurança do abastecimento dos
Estados-Membros da UE, como também são cruciais para a estabilidade e prosperidade da
região. Em minha opinião, a região do Mar Negro só tem a beneficiar com a construção
do projecto Nabucco, já que o gasoduto providenciará uma fonte previsível de rendimento
para os países da região e, simultaneamente, acesso directo ao maior mercado de gás do
mundo.

Danuta Jazłowiecka (PPE),    por escrito. – (PL) O autor do relatório em discussão refere
claramente que a chamada Sinergia do Mar Negro, aprovada em 2007, não cumpriu
inteiramente as esperanças nela depositadas. O alargamento da União à Bulgária e à Roménia
fez com que esta região se tornasse alvo da nossa atenção. Estabilizada a situação na Europa
Central e Oriental, parecia ter chegado o momento para a União se concentrar na região
do Mar Negro. No entanto, a crise económica mundial fez literalmente desaparecer este
assunto da agenda europeia. Não devemos esquecer que a União não se resume apenas ao
Báltico ou à bacia do Mediterrâneo. Como é óbvio, os actuais acontecimentos na Tunísia
mostram que também aquelas regiões exigem a nossa atenção. No entanto, temos de
começar a perceber que a região do Mar Negro está lentamente a ganhar uma importância
fulcral do ponto de vista da Europa. É ali que reside a solução para os nossos problemas
de energia. É ali que se encontram vias de comunicação importantes para a nossa economia.
É ali que se encontram, também, as fontes de instabilidade que podem representar, para
nós, um perigo significativo. Por todas estas razões, há que concordar com o relator que
é chegado o momento de desenvolver uma política europeia abrangente para a região do
Mar Negro. E mais, parece que as alterações decorrentes do Tratado de Lisboa podem
contribuir para a introdução eficaz de um plano dessa natureza. Além disso, a criação de
uma unidade adequada no âmbito do Serviço Europeu de Acção Externa poderia resolver
grande parte das imperfeições da actual Sinergia do Mar Negro.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    por escrito. – (CS) A estratégia da União Europeia para a
região do Mar Negro faz lembrar o abominável homem das neves. Toda a gente fala dele,
mas nunca ninguém o viu. Esta minha convicção é reforçada por algumas das contradições
que posso assinalar logo no início da resolução. Em primeiro lugar, temos a definição da
região do Mar Negro. É bastante curioso que se inclua o Azerbaijão, um país no Mar Cáspio,
mas não a Macedónia, embora os seus dois vizinhos mais próximos, a Bulgária e a Grécia,
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sejam incluídos na região do Mar Negro “de acordo com a definição da Comissão Europeia”.
Não fazia ideia de que a Grécia se estendia até às margens do Mar Negro. Os 13 domínios
da cooperação em que se antecipa uma maior participação da UE na região abrangem uma
lista muito extensa. Parece que a Comissão não tinha avaliado ainda a importância desta
região. Em última análise, considerando que, na Primavera deste ano, foram retirados 1,5
milhões de euros de um projecto-piloto em matéria de ambiente e desenvolvimento desta
região e reorientados para um projecto ligado às bananas nos países ACP, gostaria de saber
em que informação fundamentou a Comissão esta sua decisão. É curioso que o autor não
tenha assinalado o gasoduto South Stream, mas refira o controverso e não inteiramente
financiado projecto Nabucco. Gostaria de frisar que a oportunidade de participar em
relações de parceria com várias regiões da UE seria bastante importante para o futuro
desenvolvimento da região, com excepção da zona atrás mencionada. E faltam aqui as
conclusões do último debate sobre a suspensão de vistos com a Ucrânia.

Iosif Matula (PPE),    por escrito. – (RO) Estamos a debater, hoje, um projecto importante,
de diferentes pontos de vista, para o futuro da União Europeia. A adesão da Roménia e da
Bulgária à União Europeia teve como valor acrescentado o acesso ao Mar Negro, uma
região que também reúne países vizinhos da União, incluindo parceiros estratégicos. A
elaboração de uma estratégia comum para o Mar Negro permitir-nos-á fazer progressos
significativos no estabelecimento de uma zona de estabilidade, segurança, democracia e
prosperidade. Neste contexto, podemos considerar as iniciativas comuns e integradas
adoptadas pelos países da região como um passo preliminar rumo à reunificação do nosso
continente.

Na qualidade de cidadão romeno e membro da Comissão do Desenvolvimento Regional,
apoio a ligação estabelecida entre a futura estratégia do Mar Negro e a estratégia do Danúbio,
lançada recentemente pela Comissão Europeia. Creio que é necessário um maior
envolvimento da União Europeia na região do Mar Negro, assim como a cooperação com
países terceiros, dado que as nossas regiões estão ligadas em termos territoriais e
económicos. Deste modo, seria possível assegurar uma maior segurança energética para
o futuro, implementando projectos de infra-estruturas como o Corredor Meridional ou os
terminais de gás liquefeito, e diversificando fontes e rotas de aprovisionamento.

Além disso, temos de dar a decida importância à coordenação dos instrumentos financeiros
disponíveis para a região do Mar Negro, desenvolvimento e modernização dos seus portos
e redução da poluição na zona.

Zbigniew Ziobro (ECR),    por escrito. – (PL) A Sinergia do Mar Negro é mais exemplo de
uma oportunidade desperdiçada no domínio das relações com regiões que são importantes
para o futuro, do ponto de vista geopolítico e estratégico. Quando a estratégia foi aprovada,
estabeleceu-se como prioridade a construção de interligações energéticas entre os países
do Mar Negro e a União Europeia. O principal investimento que permitirá a consecução
deste objectivo é o gasoduto Nabucco. Infelizmente, já há muito tempo que assistimos à
falta de determinação de Bruxelas nesta matéria. Quem também o diz são os países vizinhos
interessados na construção do gasoduto. Há um ano que o Azerbaijão chama a atenção
para a necessidade de medidas da parte da UE no sentido de contratar gás do Cazaquistão
e do Tajiquistão, porque, sem o seu envolvimento, a construção do gasoduto não será
financeiramente compensadora. Entretanto, está a ser dado um consentimento tácito à
construção de um projecto concorrente que atravessa os países do Cáucaso – o gasoduto
russo South Stream. Não é assim que devemos trabalhar. As disposições do relatório da
energia são insuficientes. Deveriam ser mais específicas, com a inclusão de informação
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sobre os meios afectados aos investimentos de relevância estratégica para o futuro da União
Europeia.

(A sessão é suspensa por alguns instantes)

PRESIDÊNCIA: GIANNI PITTELLA
Vice-presidente

7. Período de votação

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia o período de votação.

(Resultados e outros pormenores da votação: ver Acta)

A senhora deputada Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pede para apresentar um ponto de
ordem.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, este ano, o dia 13 de Janeiro assinala o 20.º aniversário de um acontecimento
que derrubou as muralhas do império soviético. Em 1991, na Lituânia, uma multidão
desarmada de vários milhares de pessoas resistiu à agressão do exército soviético e defendeu
a liberdade e a independência. Os acontecimentos sangrentos da noite de 13 de Janeiro
abalaram a Europa e o resto do mundo. Nações, organizações internacionais e
individualidades reagiram à violência das forças ocupantes, enviando mensagens de apoio
a Vilnius. Em nome de todos os Lituanos, gostaria de agradecer ao Parlamento Europeu a
resolução aprovada em 24 de Janeiro de 1991, apoiando os Estados Bálticos e condenando
a agressão soviética. Agradecemos aos países que representam e que não nos abandonaram.
Em sinal do nosso agradecimento, encontrarão nos vossos cacifos uma publicação
comemorativa, em memória daqueles acontecimentos. Para que uma história tão trágica
jamais se repita, devemos ...

Presidente.   – Obrigado, senhora deputada Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė. Gostaria
de lhe pedir que terminasse aqui a sua intervenção, porque foi-lhe dada a palavra apesar
de não se tratar de um ponto de ordem. Não quis interrompê-la por delicadeza e porque
estava a fazer observações válidas. Obrigado.

7.1. Acordo-Quadro UE-Líbia (A7-0368/2010, Ana Gomes) (votação)

7.2. Situação dos cristãos no contexto da liberdade de religião (B7-0039/2011)
(votação)

– Antes da votação do n.º 14:

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, com o acordo dos outros Grupos, gostaria
de prestar um esclarecimento: não é nosso desejo mudar o sistema do SEAE, mas sim
alargar as suas capacidades. Por conseguinte, optámos por uma formulação mais rigorosa,
par a qual gostaríamos de solicitar a aprovação dos nossos colegas. Usámos também o
título oficial correcto para o Serviço Europeu de Acção Externa.

(O Parlamento aprova a alteração oral)
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7.3. Situação na Bielorrússia (B7-0044/2011) (votação)

– Antes da votação do n.º 2:

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (EN) Senhor Presidente, sugerimos um breve, mas
importante, aditamento ao n.º 2: “está particularmente preocupado com a saúde de Mikalay
Statkevich, em greve de fome nos últimos 31 dias”.

(O Parlamento aprova a alteração oral)

– Antes da votação do n.º 3:

Jacek Protasiewicz (PPE).   – (EN) Senhor Presidente, esta alteração é muito semelhante
à alteração proposta pelo senhor deputado Justas Paleckis. Uma vez que a resolução não
é apenas uma declaração política do Parlamento, mas também oferece apoio moral aos
que se encontram encarcerados, gostaríamos de propor que se incluam na nossa resolução
os nomes dos quatro candidatos presidenciais que ainda se encontram sob a custódia do
KGB.

São eles: Vladimir Nekliayev, Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich e Alexei Mikhalevich,
bem como dois dirigentes dos partidos democráticos da oposição, Pavel Severinets,
co-presidente dos Democratas-Cristãos da Bielorrússia, e Anatoly Lebedko, dirigente do
Partido Cívico Unido. Gostaríamos de solicitar o vosso apoio, Senhoras e Senhores
Deputados, para que esses seis nomes sejam incluídos no n.º 3.

(O Parlamento aprova a alteração oral)

– Antes da votação do n.º 9:

Vytautas Landsbergis (PPE).   – (EN) Senhor Presidente, seria bom não esquecer, ou talvez
incluir no texto, no n.º 9, a seguinte ideia: “ao mesmo tempo, a Comissão deveria financiar
a reimpressão e distribuição de livros de poesia de Uladzimir Niakliayeu, que recentemente
foram confiscados e lançados a fogueiras pelas autoridades da Bielorrússia”. Por favor, se
possível, não se oponham a este aditamento.

(O Parlamento aprova a alteração oral)

– Antes da votação do n.º13:

Kristiina Ojuland (ALDE).   – (EN) Senhor Presidente, gostaríamos de apresentar uma
alteração oral e aditar as palavras “não mais tarde do que” após as palavras “actividades da
Parceria Oriental”, no n.º 13. Sentimos necessidade dessa alteração porque precisamos de
decisões rápidas no que diz respeito às relações com a Bielorrússia e, especialmente, no
que diz se refere à decisão sobre a Parceria Oriental e a contínua participação da Bielorrússia.
Gostaríamos de solicitar o vosso apoio.

(O Parlamento aprova a alteração oral)

7.4. Relatório sobre a Política de Concorrência 2009 (A7-0374/2010, Derk Jan
Eppink) (votação)

– Antes da votação do n.º 105:

Michael Cramer (Verts/ALE)   – (DE) Propomos que se incluam as seguintes palavras n.º
105:
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(EN) “Convidamos os Estados-Membros e a Comissão a, durante o período de transição,”.

(O Parlamento aprova a alteração oral)

7.5. Uma política sustentável da UE para o Grande Norte (A7-0377/2010, Michael
Gahler) (votação)

7.6. Uma estratégia da UE para o Mar Negro (A7-0378/2010, Traian Ungureanu)
(votação)

– Antes da votação do n.º 13:

Adrian Severin (S&D).   – (EN) Senhor Presidente, gostaria de apresentar uma alteração
oral ao n.º 13. Após a segunda frase, que reza: “está convicto de que um diálogo institucional
que pudesse reunir a UE e a OCEMN poderia constituir um passo rumo a uma parceria
genuína na região”, sugeriria que se inserisse a seguinte frase: “para esse fim, solicita a
criação de um grupo de trabalho conjunto entre a Comissão dos Assuntos Externos do
Parlamento Europeu e a Assembleia Parlamentar da OCEMN”. Isso proporcionar-nos-ia
um instrumento adequado com que implementar a ideia geral, relativamente à qual,
aparentemente, existe consenso. Falei com o relator, que parece apoiar e aprovar esta
alteração.

(O Parlamento rejeita a votação oral)

Está encerrada a votação.

8. Declarações de voto

Declarações de voto orais

Relatório: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Senhor Presidente, muito obrigado pela
oportunidade de manifestar o meu ponto de vista sobre o acordo que a UE hoje concluiu
com a Líbia, a respeito do qual devo dizer que existe uma falha grave. É estranho verificar
que aquilo que, provavelmente, é o elemento mais importante, tanto quanto diz respeito
aos Europeus, se encontra absolutamente ausente deste relatório, a saber, o facto de os
imigrantes ilegais, provenientes de toda a África e de toda a Ásia, por outras palavras, de
vastas regiões do mundo, recorrerem muito à Líbia como país de trânsito para entrarem
na Europa. É bem sabido que a UE é uma terra mágica, cujas ruas estão inundadas de riqueza
e de mel. Logo, a Europa é um gigantesco íman para um extraordinário número incrível
de pessoas que pretende fugir da prisão, da pobreza e da miséria que os seus países
representam. É também evidente que o simples facto de a Líbia, juntamente com outros
países do Norte de África, ser obviamente utilizada como país de trânsito, constitui um
enorme desafio para nós, na UE. Esse facto deveria ter desempenhado um papel muito
maior nas nossas discussões com as autoridades líbias - um papel muito maior com respeito
às exigências que estamos a impor para evitarmos esta pressão sobre as fronteiras da Europa.
É positivo que tenhamos encetado conversações, mas é frustrante que nessas conversações
não seja permitido abordar o que é importante.
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Propostas de resolução: (RC-B7-0039/2010)

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em
maior ou menor grau, ainda existem, actualmente, em muitas partes do mundo, sentimentos
anti-semitas e anti-islâmicos, assim como existem hostilidade e má vontade para com os
Cristãos.

Os acontecimentos que tiveram lugar recentemente, incluindo os ataques violentos contra
os Cristãos que vivem no Paquistão, no Iraque, no Egipto, na Nigéria e em Chipre, têm de
ser condenados nos termos mais enérgicos. A compreensão mútua dos valores dos outros
povos é a verdadeira pedra angular da liberdade religiosa, e não deve ser restringida de
forma tão grave. Cumpre, por conseguinte, salvaguardar as liberdades fundamentais das
pessoas, quer sejam Cristãs, quer tenham outros credos.

Ao mesmo tempo, a União Europeia não pode, nem deve, malbaratar recursos substanciais
para promover outras religiões, particularmente nesta época de crise económica. A
Comissão gastou uma soma inacreditável de 4 milhões de euros a promover o Islão.
Provavelmente, estes fundos poderiam ter sido utilizados para outros fins importantes.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
creio que hoje aprovámos algo que é fundamental. A liberdade religiosa é a mãe de todas
as liberdades. É um dos nossos direitos humanos fundamentais inalienáveis, e encontra-se
inscrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem.

Esses direitos incluem a liberdade de mudar de religião ou convicção, assim como a liberdade
de manifestar a religião, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo
ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Todavia, os massacres que nos últimos meses
reclamaram vítimas entre as minorias cristãs são o culminar de uma ofensiva que, com
um sistemático e indiscriminado grau de violência, está a ser conduzida contra os Cristãos
em muitas partes do mundo.

Infelizmente, tal como demonstram estes acontecimentos, actualmente, a liberdade religiosa
está a ser questionada. Esse facto está a criar intolerância, que frequentemente é encorajada
e manipulada para fins políticos e financeiros. O que é mais surpreendente é o facto de, no
clima actual, as Instituições se manterem silenciosas. Quaisquer protestos pacíficos são
facilmente silenciados.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Senhor Presidente, pessoalmente, partilho das
preocupações e pontos de vista expressos pelos oradores que me precederam. Todavia, há
um aspecto em particular a que, de facto, não se prestou suficiente atenção neste relatório.
Prende-se com o n.º 7, que diz respeito à condenação do modo como as autoridades turcas
estão a comportar-se no Norte de Chipre, que, de acordo com todas as normas
internacionais, se encontra ilegalmente ocupado pela Turquia – por tropas turcas - e, por
conseguinte, por um país que, quer formalmente, quer na realidade, está a negociar a sua
adesão à UE.

Somos testemunhas de que os habitantes greco-cipriotas, que pretendem regressar às suas
igrejas, mosteiros e edifícios sagrados do Norte de Chipre, são impedidos de o fazer, são
impedidos de entrar e simplesmente restaurar as suas igrejas, são impedidos de regressarem
e reclamarem propriedades que são legitimamente suas.

Assistimos, na verdade, na parte Norte de Chipre a uma violenta discriminação dos cristãos
e à sua eliminação, com o apoio directo de um país candidato à adesão à UE, a saber, a
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Turquia. É inadmissível, pelo que o Parlamento Europeu deveria actuar de forma
consentânea com o n.º 7 e recomendar a suspensão das negociações com a Turquia, pelo
menos, até ao restabelecimento da ordem na parte Norte de Chipre.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR).   – (PL) Senhor Presidente, tendo em conta as suas raízes,
a Europa tem a particular obrigação de proteger todos os Cristãos do mundo. Esta resolução
é, evidentemente, uma expressão dessa obrigação. Naturalmente, subscrevi-a. Todavia, a
Europa tem também a obrigação de adoptar medidas que, no futuro, protejam todos os
Cristãos do mundo, não permitindo que tragédias semelhantes voltem a acontecer.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Senhor Presidente, recentemente, temos vindo a assistir em
vários países, sobretudo em países com uma grande maioria muçulmana, a actos brutais
de perseguição às minorias cristãs. Perante estes acontecimentos, não podemos ficar de
braços cruzados. A questão da liberdade religiosa, assim como de outras liberdades cívicas,
continua a constituir uma prioridade no trabalho do Parlamento Europeu. É esse o motivo
por que subscrevo plenamente a declaração do Presidente do Parlamento Europeu, Jerzy
Burzek, na qual condena estes crimes. Apelo igualmente à União Europeia para que adopte
todas as medidas diplomáticas disponíveis para garantir liberdade religiosa às minorias,
particularmente em países cujos cidadãos violam esses direitos. No relatório sobre os
direitos humanos em 2009, aprovado recentemente, realçámos a necessidade de a União
desempenhar um papel activo nos esforços para melhorar a situação dos direitos humanos
e a democracia em todo o mundo. Nele exigíamos a nomeação de um representante especial
da UE para os direitos humanos. A resolução de hoje constitui o ponto de partida perfeito
para a próxima fase da nossa luta em defesa do respeito desses direitos.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Senhor Presidente, gostaria de manifestar o meu regozijo
com a aprovação da resolução sobre a perseguição dos Cristãos, da qual também fui
co-autor. Além disso, gostaria de expressar os meus agradecimentos à Senhora Alta
Representante Catherine Ashton pela sua reacção perante a situação dos Cristãos de
Alexandria. Não esquecemos a visita dos bispos siríacos do Iraque e os seus trágicos relatos
da situação dos Cristãos no Iraque. Gostaria também de mencionar aqui João Paulo II -
dentro de alguns meses iremos ter a alegria da sua beatificação -, que foi um grande defensor
da paz e do diálogo entre Cristãos, Judeus, Muçulmanos e seguidores de outras religiões.
Não esquecemos os encontros em Assis, nem as visitas de João Paulo II a uma mesquita e
a uma sinagoga, em nome do respeito e do amor pelo próximo.

A situação dos Cristãos em todo o mundo exige acção da parte da União Europeia. É um
dever nosso. Deveríamos fazer uso de todos os meios políticos, mas devíamos igualmente
ajudar os que sofreram materialmente por causa de perseguições.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Senhor Presidente, sendo um dos co-autores do texto, votei
a favor desta resolução histórica. Há, porém, duas importantes mensagens destinadas à
Senhora Alta Representante e à Comissão que deveriam ser o mais brevemente possível
ser traduzidas na prática.

Em primeiro lugar, a Comissão deveria desenvolver, com carácter de urgência, uma
estratégia da UE sobre a implementação do direito à liberdade de religião, incluindo uma
lista de medidas contra países que intencionalmente não protejam as minorias religiosas.

Em segundo lugar, a Comissão deveria desenvolver, inserido na Direcção dos Direitos do
Homem do Serviço de Acção Externa, um sistema permanente, destinado a vigiar as
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restrições governamentais à liberdade religiosa e a apresentar, anualmente, relatórios ao
Parlamento.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
a liberdade religiosa é a base da civilização. Sem ela, a democracia fica diminuída, e é
imposto à sociedade um credo que nega a humanidade e a dignidade humana.

É o que actualmente vem acontecendo em várias regiões do mundo. Crenças extremistas
e fundamentalistas desencadeiam actos de violência mortais contra Cristãos, que estão a
tornar-se verdadeiros mártires modernos. A intolerância que alimenta esta violência é
gerada por uma cultura fundamentalista. Essa a razão por que qualquer manifestação que
negue a identidade cultural e religiosa dos outros deve ser condenada imediata e
infalivelmente. A comunidade internacional e as suas instituições têm o dever de
salvaguardar o respeito pela fé religiosa. Nem sempre agiram rapidamente, quando Cristãos
foram vítimas de massacres.

Os Caldeus no Iraque e os Coptas no Egipto encontram-se em perigo de desaparecer de
regiões em que têm vivido desde há séculos. Uma vez mais, gostaria de agradecer ao
Presidente Jerzy Buzek por ter abraçado entusiasticamente a ideia de uma procissão à luz
de velas, uma luz para Cristãos, em memória das todas as vítimas de fundamentalismos.

A liberdade religiosa tem de se tornar um estandarte da comunidade humana, e o meu
desejo é que todos possuam fé, esperança e caridade, mas também justiça e liberdade.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, também
eu votei a favor desta resolução, porque a questão da protecção das minorias religiosas é
agora mais crucial do que nunca.

É extremamente preocupante o facto de, em 2011, as pessoas ainda serem perseguidas
por causa das suas convicções. O Artigo 10.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia não deixa lugar a interpretações. Estipula, de forma inequívoca, o direito à total
liberdade de pensamento, consciência e religião. Os ataques que tiveram lugar contra certas
comunidades religiosas ao longo das últimas semanas são ainda uma indicação da
necessidade urgente de todos os governos adoptarem medidas eficazes para proteger as
minorias religiosas, quaisquer que sejam as dificuldades ou as ameaças.

O objectivo da União Europeia deve ser o de encorajar o diálogo inter-religiões, mediante
uma maior cooperação entre os países da Europa, mas, especialmente, nos países onde,
infelizmente, a liberdade religiosa ainda não está garantida. O direito à liberdade religiosa
deve ser respeitado em toda a parte, sem excepção.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Senhor Presidente, esta é uma excelente resolução, uma
resolução histórica. Temos de concentrar a nossa atenção na liberdade de religião na Europa.
É importante que não esqueçamos as nossas raízes, que são detectáveis nos valores
judaico-cristãos. Os valores e direitos fundamentais europeus baseiam-se nesta herança -
nestas raízes. O que aconteceu aos Cristãos coptas no Egipto talvez nos tenha feito tomar
consciência e tomar nota desta realidade. Os Cristãos têm necessidade de protecção em
diversas partes do mundo, não apenas no Egipto. Ocorrências semelhantes tiveram lugar
na Turquia e na Síria.

Nós, Europeus, deveríamos também manifestar particular interesse no facto de existirem
situações na União Europeia relativamente às quais deveríamos actuar. Há pessoas que
estão a ser vítimas de perseguição por causa da sua religião.
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Isto, por sua vez, fica a dever-se a um deslocado medo do Islão. Abandonámos os nossos
valores, espezinhando, por conseguinte, os nossos valores cristãos. Não deveríamos
proceder desta forma. Ao invés, são necessários o diálogo e a liberdade de religião. É preciso
que garantamos a preservação da nossa herança cultural europeia, dos nossos valores
judaico-cristãos e que os defendamos com coragem. Esses valores são uma parte essencial
da nossa identidade europeia.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Senhor Presidente, votei a favor da proposta de resolução sobre
a situação dos Cristãos no contexto da liberdade de religião, e estou satisfeito com o facto
de a mesma ter sido aprovada. Não obstante, ainda tenho algumas reservas quanto ao uso
de linguagem velada. Por exemplo, não se afirmou inequivocamente que os maiores
problemas que os Cristãos enfrentam estão a ocorrer em países islâmicos.

E depois, no considerando N, declara-se, uma vez mais, que a Europa não é completamente
inocente quando se trata de violação da liberdade de religião. Pode ser que seja verdade,
mas ao afirmá-lo estamos a colocar problemas pontuais e isolados ocorridos na Europa
na mesma categoria de discriminação estrutural e dos ataques de que são vítimas os Cristãos
em países muçulmanos. Além disso, não estão apenas em causa ataques bombistas e outras
formas de violência física cometida por muçulmanos extremistas. Em muitos países
muçulmanos, existe também uma política oficial dirigida contra os Cristãos. Basta considerar
a pretensa indisponibilidade de recursos para o restauro das igrejas cristãs na Turquia, ou
os problemas em torno da sucessão do Patriarca Ecuménico de Constantinopla. O
comportamento das tropas de ocupação turcas em Chipre também é um verdadeiro
escândalo.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Senhor Presidente, estive aqui presente, ontem, no debate. Foi
muito interessante e muito importante. Ontem, assisti também à cerimónia do acender de
velas no exterior do Parlamento, e quero agradecer ao nosso Presidente, Jerzy Buzek, as
qualidades de liderança de que deu mostras nesse cortejo.

(EN) A recente perseguição aos Cristãos é uma reminiscência dos tempos do Império
Romano, em que os Cristãos eram considerados presas fáceis para o assassínio e o ataque.
Cumpre pôr fim a isto. É importante que a União Europeia desempenhe o seu papel aqui,
e penso que estamos a fazê-lo, para assegurar liberdade de expressão e liberdade de liberdade
de prática religiosa para grupos de crentes, não apenas na União Europeia, mas também
nos países candidatos. Esse é um aspecto muito importante em todo o mundo.

(GA) Regozijo-me com o facto de esta resolução ter sido aprovada hoje, e especialmente
por ter sido aprovada por unanimidade.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Senhor Presidente, esta resolução é muito importante,
por ser a primeira e por surgir num momento particularmente importante. Temos
conhecimento do massacre de Cristãos no Iraque. Temos conhecimento do que está a
acontecer no Egipto, e do que ali não aconteceu nos últimos anos. Temos conhecimento
de casos individuais - mesmo assim, importantes - de assassínio de membros do clero
cristão - e não só membros do clero - na Turquia, na Síria e no Paquistão. Temos igualmente
conhecimento do que está a acontecer em certos países de África, onde existe uma maioria
muçulmana. Em vista disso, estou extremamente surpreendido com o silêncio do Presidente
da Comissão Europeia, José Manuel Barroso. Durante uma semana, não fez qualquer
comentário. Apenas quando pressionado por Primeiros-Ministros dos Estados-Membros
- muito embora não pelo Primeiro-Ministro do meu país - fez uma declaração sobre o
assunto. Foi positivo que a Senhora Alta Representante Catherine Ashton se tenha
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pronunciado a este respeito. Ainda assim, o Presidente da Comissão Europeia deveria ter
intervindo imediatamente sobre esta questão. Não o fez, o que é de lamentar.

Propostas de resolução: (RC-B7-0044/2010)

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Senhor Presidente, regozijo-me com o facto de esta
Assembleia reconhecer o deslize da Rússia Branca para a autocracia. O regime da Bielorrússia
representa um sistema de governo com o qual este continente já há 20 anos deveria ter
rompido.

Não obstante, espero que esta proposta possa inspirar, entre alguns colegas, uma certa
dose de auto-análise. Vejam a nossa situação do ponto de vista de um antigo apparachik
soviético que olha para a União Europeia. Aposto que este seria capaz de encontrar alguns
elementos que o fariam sentir-se bastante em casa. Veria que somos governados, não por
um Presidente eleito, ou por um sistema eleito, mas sim por um Politburo de 27 membros
chamado Comissão Europeia; olharia para este Parlamento, percebendo que as suas funções
se cingem a apor um carimbo de aprovação nas medidas, o que o faria sentir-se um pouco
nostálgico; deparar-se-ia com as séries de planos quinquenais através dos quais
administramos os nossos assuntos; veria, inclusivamente, a frota de limusinas especiais e
até de lojas de aprovisionamento para os funcionários do sistema e os membros da
nomenklatura.

Mas veria, sobretudo, aquilo a que Friedrich Engels chamava “A doutrina da falsa
consciência” - a doutrina segundo a qual, quando vota, o povo não compreende o seu
verdadeiro interesse, cabendo à classe política impor-lhe um sistema melhor. Faz-me
lembrar aquela terrível cena final da obra de George Orwell, O Triunfo dos Porcos, em que
os animais movem o seu olhar dos homens para os porcos e dos porcos para os homens
sem conseguir destrinçar quem é quem.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Senhor Presidente, também eu votei a favor desta resolução
que, no mínimo, era necessária. Na minha opinião, a União Europeia deveria estar
particularmente vigilante no que diz respeito às violações dos direitos humanos que ocorrem
nas regiões suas vizinhas. Teria gostado de ver mais no que se refere aos problemas que os
jovens enfrentam. Na Bielorrússia, não é permitido aos jovens agir livremente; como
alternativa, têm de ir para a clandestinidade.

Há agora mais de um ano que os jovens europeus mantêm o hábito de organizar eventos
de rua, em que têm amordaçado estátuas importantes nas capitais europeias, por elas
estarem mudas. Trata-se de um protesto contra a falta de liberdade de expressão na
Bielorrússia. Espero que os jovens europeus não tenham de amordaçar o Parlamento
Europeu ou de nos manterem mudos, mas que possamos defender corajosamente os nossos
valores e a nossa democracia.

Kristian Vigenin,    em nome do Grupo S&D. – (BG) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, o Grupo da Aliança dos Socialistas e Democratas Progressistas no Parlamento
Europeu apoia a resolução proposta. Estamos convictos de que constituirá um importante
sinal, tanto para as autoridades da Bielorrússia como para a sociedade civil, os meios de
comunicação social e todos quantos lutam pelo desenvolvimento democrático do país.
Esperamos que se preste cuidadosa consideração às medidas propostas na resolução, que
as mesmas sejam discutidas pela Comissão e pelo Conselho e que sejam implementadas e
produzam efeito o mais rapidamente possível.

20-01-2011Debates do Parlamento EuropeuPT58



De facto, a cerimónia de tomada de posse do Presidente reeleito, Alexander Lukashenko,
que está marcada para amanhã, não porá termo às questões que se têm levantado a seu
respeito e a respeito da legalidade das eleições e do modo como os resultados dessas eleições
foram registados. Até agora, a União Europeia tem usado várias políticas e vários
mecanismos para influenciar a Bielorrússia e os seus dirigentes. Os resultados têm sido
modestos. Talvez seja tempo de considerarmos novas opções ou de verificarmos se não
existe na região uma nova situação que nos permita aplicar outros mecanismos.

Um dos aspectos a que se aludia na resolução, que consideramos extremamente importante,
e que ainda não foi tentado até agora, é coordenar a nossa política e as nossas relações com
a Bielorrússia com os seus vizinhos directos não pertencentes à UE, a saber, com a Rússia,
que é nosso parceiro estratégico, e a Ucrânia, que é membro da Parceria Oriental. Penso
que, mediante esforços conjuntos e coordenados, podíamos conseguir, se não algo mais,
pelo menos um ambiente mais favorável a eleições parlamentares honestas e democráticas,
eleições que estão marcadas para o próximo ano.

O Parlamento Europeu tem também de fazer pleno uso das opções existentes. Hoje,
decidimos enviar uma delegação à Bielorrússia, e estou convencido de que permitir que
essa delegação visite o país e dar-lhe o necessário apoio e contactos constituirá um teste
para os dirigentes da Bielorrússia. Além disso, também nos permitirá ficar com uma ideia
clara, verificando em primeira mão quais as opções que nos reserva a situação no país.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de manifestar
a minha indignação perante a comparação que o senhor deputado Hannan faz da
Bielorrússia com a União Europeia. A sua afirmação absurda foi ainda mais desagradável
pelo facto de ser aplaudida por alguns dos meus colegas parlamentares polacos de entre
os Reformistas e Conservadores Europeus.

O regime de Alexander Lukashenko deveria ser isolado. A actual política de acreditar que
o regime se abrirá gradualmente à democracia revela-se um cálculo errado. As sanções que
deveriam ser impostas ao regime de Alexander Lukashenko deveriam ser rigorosas, entre
outras razões, porque se trata de um país vizinho directo da Europa. Relativamente a esses
países, deveríamos esperar o cumprimento dos mesmos critérios que os Estados-Membros
da União Europeia. Gostaria, especialmente, que a Comissão Europeia apoiasse os meios
de comunicação social independentes, como a TV Belsat, o Rádio Racyja e outros, que são
importantes para divulgar as informações, de molde a fazê-las chegar aos cidadãos da
Bielorrússia.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Senhor Presidente, os acontecimentos ocorridos na Bielorrússia
relacionados com as eleições presidenciais abalaram, uma vez mais, a opinião pública na
Europa. Após um período de relativa calma, o Presidente Lukashenko está a usar de novo
a força contra activistas da oposição, tendo-se retomado, uma vez mais, as características
mais indignas da sua ditadura. O brutal confronto com os participantes de uma manifestação
pacífica e a detenção dos dirigentes da oposição e dos candidatos da oposição às eleições
constitui uma nítida violação dos direitos humanos e significa o abandono das medidas
destinadas a melhorar as relações com os países democráticos da Europa.

Subscrevo, por conseguinte, plenamente, a resolução do Parlamento exigindo a libertação
imediata dos prisioneiros políticos, bem como a repetição das eleições. Condeno
energicamente as práticas ditatoriais do regime do Presidente Alexander Lukashenko. Creio
que a pressão por parte das Instituições europeias ajudará a aliviar a repressão sobre os
cidadãos da Bielorrússia. Subscrevo também todas as medidas que apoiam o
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desenvolvimento da sociedade civil, liberalizando a política dos vistos, concedendo bolsas
de estudo a estudantes e pessoal académico e proporcionando financiamento a organizações
e meios de comunicação social independentes.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Senhor Presidente, é indubitável que a Bielorrússia
é uma dor de cabeça para a Europa, e é justo que aproveitemos todas as oportunidades
para criticar o regime, como - felizmente - a última ditadura comunista. Temos, na
Dinamarca, um ditado que diz que quem tem telhados de vidro não deveria atirar pedras
aos vizinhos, pelo que talvez valha a pena lançarmos uma vista de olhos à UE para ver qual
é o seu aspecto, do ponto de vista da Bielorrússia. Pois bem: a UE é governada por uma
Comissão, que é constituída por funcionários públicos sem qualquer mandato popular,
sendo que só esta Comissão, constituída por pessoas sem qualquer base popular e que não
tem de prestar contas a seja a quem for, nem recebeu qualquer mandato dos cidadãos, pode
apresentar propostas. Uma vez estas propostas apresentadas e aprovadas, quem é que,
com enorme influência política, decide, em última análise, o modo como a legislação da
UE deve ser implementada nos Estados-Membros? Uma vez mais, pessoas que não foram
democraticamente eleitas, juízes que estão sentados a uma bastante confortável distância
da realidade. O mesmo se pode dizer deste Parlamento, onde a grande maioria se encontra
muito confortável nos palácios de vidro onde foi colocada, sem ter de prestar contas a
ninguém, e sem qualquer compreensão das enormes preocupações, da oposição e da
agitação existentes entre os cidadãos europeus. Se olharmos para a UE do ponto de vista
da Bielorrússia, é possível identificar numerosas semelhanças assustadoras com as ditaduras
contra as quais estamos a tentar lutar.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Senhor Presidente, subscrevi a resolução, consciente
do facto de a situação da Bielorrússia ser muito específica. Encontramo-nos perante uma
feroz intensificação da repressão dirigida contra defensores dos direitos humanos. Por
outro lado, há a sensação de que tudo acontece em consequência da política extremamente
irreflectida de alguns Estados-Membros da União Europeia, pois, a verdade é que era
absolutamente desnecessário conferir tanta credibilidade ao Presidente Alexander
Lukashenko aos olhos da Europa e da União Europeia, como lhe atribuíram Silvio
Berlusconi, Primeiro-Ministro de Itália, que visitou a Bielorrússia, o Presidente da Lituânia,
a Presidente da Lituânia, e os Ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e da Polónia.
Hoje, é preciso que lutemos pelas liberdades cívicas na Bielorrússia, muito embora
devêssemos fazê-lo, evitando, ao mesmo tempo, empurrar a Bielorrússia para os braços
da Rússia, porque isso também é muito importante.

Relatório: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Senhor Presidente, a experiência de alguns Estados-Membros
mostra que, seis anos após o Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Conselho, ainda não tinha
havido qualquer movimento positivo sobre a aplicação coerente das regras de concorrência.

Ao deliberarem sobre os litígios, os tribunais nacionais não estão a fazer uso da possibilidade
de pedirem à Comissão Europeia informações ou uma opinião sobre determinado caso,
nem estão a fazer uso do direito de recorrer ao Tribunal pela via da questão prejudicial e
nem a Comissão está a fazer uso do direito de intervenção na qualidade de amicus curiae.
A prática aponta para a existência de um considerável número de problemas com aplicação
judiciária neste domínio, inclusive para desvios graves relativamente à jurisprudência dos
tribunais europeus. Convidei, por conseguinte, a Comissão a prestar atenção às decisões
dos tribunais nacionais, e a adoptar as medidas necessárias para alcançar este objectivo.

20-01-2011Debates do Parlamento EuropeuPT60



Este apelo foi inscrito no Relatório sobre a Política de Concorrência, cujo texto definitivo
apoiei.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Senhor Presidente, não há dúvida de que a
concorrência europeia se encontra sujeita a considerável pressão. Somos forçados a
questionar se existe, realmente, entre os Estados-Membros vontade de fazer qualquer coisa
a este respeito. Uma coisa é evidente, porém, e é que criámos uma moeda, que está a
revelar-se desastrosa para a economia de todo o Sul da Europa. Uma das razões subjacentes
é o facto de a maioria desses países não conseguir adaptar-se e ter sido absolutamente
incapaz de implementar as reformas necessárias para fazer face à futura concorrência da
China, da Índia, da América do Sul e de outros. Todavia, é impossível chegar a acordo,
mesmo nos domínios que gostaríamos de considerar isentos de problemas, domínios
fáceis. Exemplo disso é uma iniciativa transparente como a patente comum europeia. É
espantoso que, neste domínio, em que está apenas em causa alguma tecnicidade, não tenha
sido possível, nem uma só vez, conseguido chegar a acordo. Trata-se de um exemplo que
revela bem até que ponto a UE é ineficaz. Num domínio que tão facilmente poderia ser
vantajoso, permitimos que diferenças de linguagem nos impedissem de chegar a acordo.
Na realidade, provavelmente esta situação diz tudo sobre o falso fundamento em que
assenta toda esta cooperação.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
apreciei a flexibilidade mostrada pela Comissão ao elaborar as medidas de ajuda estatal
temporária, introduzidas em resposta à crise económica e financeira. Concordo também
ser positivo preparar uma avaliação pormenorizada das decisões tomadas, de molde a
garantir igualdade de condições de concorrência na União.

Concordo com a exigência de que a Comissão garanta que os bancos reembolsem os níveis
exorbitantes de ajuda estatal que receberam, garantindo, desse modo, uma concorrência
equitativa no mercado interno. Fui uma das pessoas que criticaram os enormes montantes
da ajuda proporcionada, utilizando o dinheiro dos contribuintes. Creio que esse dinheiro
público devia ter sido utilizado para promover o crescimento.

Espero que esta tenha sido a última vez em que as poupanças dos contribuintes foram
utilizadas para beneficiar accionistas e administradores negligentes de bancos, assim como
espero que sejam estabelecidos novos controlos para evitar que, no futuro, a especulação
volte a prejudicar a economia.

Aplaudo a disponibilidade para apoiar a utilização da ajuda para a promoção de projectos
de interesse comum, particularmente os que envolvem energias renováveis.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Senhor Presidente, foi com todo o prazer que também eu apoiei
esta resolução.

(EN) Diria que uma das principais funções da União Europeia é garantir uma concorrência
equitativa para todos, particularmente para as pequenas e médias empresas, bem como,
evidentemente, para os consumidores.

Durante muito tempo, suspeitou-se da existência de pessoas que exploravam o mercado,
e, neste momento, no meu país, as pessoas estão alarmadas com a constante e sistemática
subida dos preços da gasolina e do gasóleo em todas as bombas do país.
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De igual modo, os agricultores têm suspeitado da existência de um cartel activo, sobretudo
face a uma redução uniforme e rápida dos preços do gado provocada pelo mais ligeiro
capricho.

E, é claro, vimos recentemente o Tribunal Europeu decidir contra as empresas de
telecomunicações no que diz respeito às tarifas de roaming na Europa.

Logo, temos de estar constantemente alerta e preparados para tomar providências, firmes
e imediatas, sempre que se verifique concorrência desleal.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Senhor Presidente, este relatório é um relatório
importante, escrito por quem tem uma enorme experiência no assunto. Penso que deverá
dizer-se muito claramente que a União Europeia merece maior abertura e maior
concorrência. Não deveríamos temê-las. Encorajam o desenvolvimento, num contexto em
que, para falar francamente, nos encontramos em posição de atraso relativamente à América
e à Ásia. Uma resolução deste tipo serve para tornar a economia europeia mais eficaz, razão
por que é tão importante e tão necessária. Logo, votei a favor da sua aprovação.

Relatório: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao relator, o
senhor deputado Michael Gahler, este excelente relatório, que tem devidamente em conta
as necessidades do Extremo Norte da União Europeia e o desenvolvimento sustentável de
que esse território necessita. Tendo em conta que eu próprio sou oriundo dessa zona
setentrional, foi com grande prazer que segui este processo. Verifiquei que o relatório
tomou suficientemente em consideração questões relacionadas com o clima e os meios
de subsistência. Incluiu, por exemplo, a questão da criação de renas, que nesta região é
uma importante fonte de sustento. O senhor deputado Michael Gahler teve igualmente
em conta, e fê-lo também, de modo brilhante, o único povo indígena europeu, os Sami.

Gostaria de prestar especial homenagem ao senhor deputado Michael Gahler,
agradecendo-lhe por ter prestado atenção à alteração que apresentei, relativa ao
estabelecimento de um Centro de Informação do Árctico na Universidade da Lapónia e,
além disso, por se lhe ter referido no relatório. Isso é muito importante. Regozijo-me com
o facto de os Finlandeses estarem a demonstrar uma cooperação pluripartidária
relativamente a esta questão. Isto diz respeito ao futuro da dimensão oriental da Finlândia
e de todo o Norte da Europa, uma dimensão em que queremos desenvolvimento sustentável.

Relatório: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Kristian Vigenin,    em nome do Grupo S&D. – (BG) O Grupo da Aliança dos Socialistas e
Democratas Progressistas do Parlamento Europeu considera que o relatório sobre uma
estratégia da UE para o Mar Negro é efectivamente importante e oportuno, porquanto
proporciona uma análise do que se tem realizado até ao momento na região do Mar Negro,
apresentando grande número de recomendações sobre o que a União ainda pode fazer a
este respeito.

É nossa convicção que a coordenação política entre parceiros com níveis altamente
diferenciados de cooperação com a União Europeia é difícil, mas não impossível. Faz
também sentido, a nível político, tentar combinar os nossos esforços, tendo em mente o
facto de três dos países serem Estados-Membros da União Europeia: um deles ser um
parceiro estratégico, outros fazerem parte da Parceria Oriental, enquanto a Turquia é um
país candidato à adesão.
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A incapacidade da União Europeia para se envolver mais energicamente na região tem-nos
privado, pelo menos até agora, do desenvolvimento e da oportunidade de fazer uso de um
grande potencial. Nesse sentido, deveríamos agora afirmar a necessidade de transformar
numa verdadeira estratégia para o Mar Negro a Sinergia do Mar Negro, que, desde o início,
foi considerada uma iniciativa insuficientemente ambiciosa por parte da União Europeia.

Dispomos já de modelos de interacção que podem ser aplicados com êxito, desde que,
evidentemente, os adaptemos à região. Exemplo disso é a estratégia para o Mar Báltico,
que, a nível macro, tem tido êxito na criação de cooperação regional.

É nossa convicção que cumpre tomar imediatamente várias medidas – das quais, nem todas
foram incluídas no relatório. Em primeiro lugar, a nível prático, no âmbito da revisão da
política de vizinhança que está a ser levada a cabo neste momento, temos de considerar
maior coerência entre a Sinergia do Mar Negro e a Parceria Oriental, uma vez que quase
todos os países da Parceria Oriental, excepto a Bielorrússia, fazem igualmente parte da
Sinergia do Mar Negro.

O segundo aspecto prende-se com a necessidade de reforçar o diálogo político, tanto a
nível ministerial, como a nível parlamentar, sendo que deveríamos tentar encontrar maior
coerência entre a Estratégia do Danúbio e as futuras iniciativas para a região do Mar Negro.
O resultado deveria ser resultado uma estratégia que possa funcionar com financiamento
orçamental separado, no próximo quadro orçamental.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Senhor Presidente, a proposta contida na resolução
apresentada pelo senhor deputado Traian Ungureanu, que agora foi aprovada, de que a
estratégia para o Mar Negro se transforme efectivamente num verdadeira estratégia, é digna
do mais amplo apoio. O facto de a Bulgária e a Roménia serem Estados-Membros da UE,
a Parceria Oriental - as relações especiais com os países da Parceria Oriental e com a Rússia
- e as negociações em curso com outros países da região sobre a adesão à UE, justificam a
importância política da região para a União Europeia. O Mar Negro tornou-se uma região
para o trânsito de recursos energéticos, bem como para projectos prometedores,
importantes para a União, como, por exemplo, o projecto Nabucco, importante, do ponto
de vista estratégico, para a diversificação do abastecimento de gás. Partilho plenamente,
também, da opinião do senhor deputado Traian Ungureanu – que felicito pelo seu relatório
- de que a estratégia deve assegurar o reconhecimento de todos os actores na região, e não
apenas dos países de maiores dimensões, devendo adequar-se bem a outras estratégias
como, por exemplo, a estratégia do Mar Mediterrâneo.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Senhor Presidente, com a adesão da Roménia e da Bulgária,
em 2007, parte do Mar Negro tornou-se um mar interior da União Europeia. A região é
de excepcional importância estratégica, impondo-se a intensificação do nosso envolvimento
na zona. Para esse fim, é fundamental que o Parlamento esboce uma nova estratégia, para
além de proporcionar recursos financeiros e humanos, sob a forma de uma rubrica
orçamental independente. A nova estratégia deve servir para garantir a paz, a estabilidade
e a prosperidade na região do Mar Negro, bem como para garantir a segurança energética
da UE. Cumpre ainda dar maior prioridade à diversificação das linhas de abastecimento e
de recursos, pelo que gostaria de realçar a importância do desenvolvimento dos terminais
de gás natural liquefeito dos portos do Mar Negro, desenvolvimento que já está planeado.
As rotas de trânsito que atravessam a região poderão também melhorar significativamente
o abastecimento da UE. Maior intensificação da cooperação com os países do Mar Negro
constitui um elemento fundamental do êxito do Nabucco, do gasoduto Trans-Adriático,

63Debates do Parlamento EuropeuPT20-01-2011



e do oleoduto Pan-Europeu, que são de especial importância para a UE. Por essa razão,
votei a favor do relatório.

Propostas de resolução: (RC-B7-0044/2010)

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Senhor Presidente, tal como no caso da Bielorrússia,
gostaria de justificar o sentido do meu voto sobre a Estratégia da UE para o Mar Negro.
Quero começar por dizer que a ideia da minha colega, a Senhora Deputada Traian
Ungureanu, de redigir um relatório de iniciativa é extremamente oportuna, numa altura
em que a União Europeia está a fortalecer a sua política regional, delineando estratégias
para regiões costeiras tais como o Mar Báltico, o Grande Norte e, neste caso, o Mar Negro.

Gostaria também de dizer o quanto me regozijo pelo facto de as alterações que apresentei
terem sido incluídas no texto da resolução. Estas alterações assinalaram a necessidade de
criar uma rede de ONG nesta região, de encorajar programas que promovam o diálogo
intercultural e inter-religioso e iniciativas como a da Rede de Universidades do Mar Negro.
Na minha opinião, todas estas medidas são bons exemplos da forma como a interacção
entre sociedades civis pode gerar uma sinergia positiva na região.

Por último, gostaria de salientar não só a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o
desenvolvimento económico e a protecção do ambiente, mas também a necessidade de
aplicar integralmente a Convenção para a Protecção do Mar Negro contra a Poluição.
Espero que esta iniciativa aprovada hoje no Parlamento receba também do Conselho a
atenção que lhe é devida, o qual deve tratar este assunto como uma questão prioritária para
a agenda europeia.

Declarações de voto escritas

Relatório: Ana Gomes (A7-0368/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Tendo em conta a situação geográfica da Líbia e
a interdependência económica entre a UE e a Líbia, é do interesse comum o prosseguimento
de uma Parceria Estratégica UE-Líbia. No entanto, não podemos esquecer o regime ditatorial
que impera neste país, com falta de respeito pelos direitos humanos e liberdades elementares.
Apesar do claro interesse de muitos Estados-Membros em prosseguir um Acordo-Quadro
com a Líbia, a UE não pode esquecer os valores fundamentais que defende e subjugar-se
apenas aos interesses económicos. É necessária uma parceria no sentido de implementar
reformas jurídicas no que respeita aos direitos humanos neste país e, ao mesmo tempo,
possibilitar a diversificação da economia nacional, recordando alguns progressos já
alcançados, como a desistência do seu programa nuclear ou mesmo obrigações
internacionais que o Estado possui relativamente aos direitos humanos, apesar das sanções
aplicadas pela ONU.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito – (EN) Votei a favor deste relatório sobre as
negociações sobre o acordo-quadro entre a UE e a Líbia. A Líbia continua a ser um regime
autoritário, a sua população não goza dos direitos humanos fundamentais e a pena capital
é regularmente aplicada. As instituições estatais não são democraticamente responsáveis
e o poder do Estado não assenta num Estado de direito. Contudo, a Líbia expandiu as
relações comerciais e políticas com Estados-Membros da UE e o país é estrategicamente
importante para a UE. As negociações do acordo-quadro entre a EU e a Líbia começaram
em Novembro de 2008.
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Porém, o desenvolvimento de relações deve garantir o total respeito pelos valores e
princípios europeus, pelo que importa solicitar com firmeza que o Conselho e a Comissão
tomem as medidas necessárias – tal como recomendar vivamente que a Líbia ratifique e
aplique a Convenção de Genebra de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados e o seu
protocolo de 1967; solicitar que as autoridades líbias assinem um memorando de
entendimento concedendo ao ACNUR uma presença legal no país; encorajar a Líbia a
comprometer-se com uma moratória sobre a pena de morte, etc. – no sentido de proteger
os valores europeus.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. − Congratulo-me com os compromissos
assumidos através do acordo-quadro actualmente em negociação, que abrange um vasto
leque de temáticas, que vão do reforço do diálogo político à gestão das migrações, passando
pelo desenvolvimento das relações comerciais e económicas, a segurança energética e a
melhoria da cooperação em vários sectores. Considero que o acordo-quadro poderá ser
uma oportunidade para reforçar o diálogo político entre a Líbia e a UE. Realço o papel do
acordo-quadro, que prevê acções de assistência ao desenvolvimento da capacidade
institucional, como meio de reforçar a sociedade civil, apoiar a modernização, encorajar
a introdução de reformas democráticas e a criação de uma comunicação social e de um
poder judiciário independentes, e apoiar outros esforços tendentes a abrir espaço às
empresas, instituições académicas, ONG e outros actores líbios.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − A parceria económica entre a Europa e a Líbia é já uma
realidade de facto. A Líbia detém as maiores reservas de petróleo comprovadas da África
e é o terceiro maior fornecedor de energia (petróleo e gás) da Europa. Para além disso, a
UE é o maior parceiro comercial da Líbia (70 % do total das suas trocas comerciais em
2009). A Europa não deixa de reconhecer que cabe à Líbia um importante papel no domínio
da segurança regional e global, no contexto da contenção do extremismo islâmico e também
no contexto da estabilização regional.

Por isso, é de saudar o facto de estar a ser negociado um acordo-quadro de parceria, o qual,
e tal como está bem patente no Relatório, não deverá deixar de lado algumas questões que
considero fundamentais: uma progressiva democratização do regime; um maior respeito
pelos direitos humanos, nomeadamente a liberdade, nas suas várias vertentes; uma
progressiva alteração do sistema penal tendente ao abandono da pena de morte; a aceitação
da jurisdição do Tribunal Penal Internacional e a adesão à Convenção de Genebra de 1951.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − A abertura de negociações da União Europeia
com a Líbia constitui uma oportunidade para assegurar melhores condições de
desenvolvimento económico das duas partes e, simultaneamente, promover uma evolução
séria nesta região mediterrânica e em África ao nível do respeito pelos direitos humanos,
assim como do seu contributo para a paz e estabilidade global e para a luta contra as
alterações climáticas. A Líbia tem 6 milhões de habitantes, dos quais 2 milhões são
estrangeiros. Detém as maiores reservas de petróleo comprovadas de África e é o terceiro
maior fornecedor de energia (em petróleo e gás) da Europa. A UE é o seu maior parceiro
comercial: as transacções entre as duas partes representaram quase 70 % do total das trocas
comerciais da Líbia em 2009. O acordo-quadro de parceria com a UE deve ser encarado
como uma oportunidade para evidenciar as vantagens dos valores humanistas e da
democracia para um desenvolvimento sustentado e diversificado. Como alerta este relatório,
este processo não pode ser dissociado dos valores basilares da UE, como a luta contra a
pena de morte e a discriminação de minorias, dos imigrantes e dos refugiados, a promoção
da saúde pública e a necessidade de democratização política.
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Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) A implementação de um acordo-quadro
destinado a promover a cooperação no âmbito da luta contra a imigração ilegal e visando,
ao mesmo tempo, um diálogo político baseado nos direitos humanos, é uma das prioridades
da política da União para o Mediterrâneo. Apesar de o texto final conter algumas
incorrecções, penso que devemos apoiá-lo, na esperança de que incentive o governo de
Trípoli a envidar maiores esforços na luta contra o tráfico de seres humanos na região, e
também a tomar consciência da situação a fim de se tornar um parceiro responsável noutras
áreas, tais como a segurança e a energia.

Jarosław Kalinowski (PPE),    por escrito. – (PL) A Líbia é um país onde há muito a fazer.
Uma ditadura, ignorância dos direitos humanos, ausência de uma política de migração e
um serviço de saúde pouco desenvolvido são apenas alguns dos problemas que os líbios
e os estrangeiros que vivem na Líbia têm de enfrentar todos os dias. Por outro lado, o
potencial, os ricos recursos naturais e o património cultural desta região de África são
valores que podem possibilitar à Líbia o desenvolvimento económico, uma melhoria na
qualidade de vida dos seus habitantes e a abertura do país a mercados internacionais. Definir
condições favoráveis a um acordo entre a UE e a Líbia, o que significa convencer as
autoridades líbias a acabar com práticas que violam os direitos humanos fundamentais,
mudar a política de migração e aceitar responsabilidade legal, trará benefícios mútuos e
contribuirá para o desenvolvimento da região.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) O relatório aprovado hoje inclui propostas que
o Parlamento Europeu considera indispensáveis ao desfecho das negociações que decorrem
entre a União Europeia e a Líbia com vista à conclusão de um acordo de cooperação. A
conclusão do acordo-quadro trará uma oportunidade para tentar solucionar importantes
questões, tais como relações políticas, imigração e segurança, energia, saúde pública,
desenvolvimento, comércio, alterações climáticas, energia e cultura. Ao mesmo tempo,
seria um passo decisivo para concretizar o objectivo mais geral de melhorar as relações
entre a zona mediterrânica da União Europeia e África. Enquanto deputado italiano ao
Parlamento Europeu, tenho de enfatizar as razões históricas e económicas que levaram às
boas relações entre Itália e a Líbia ao longo dos anos. Simultaneamente, tenho de realçar
a importância do reforço da cooperação entre a UE e a Líbia, e com isto quero dizer
cooperação não só a nível económico, mas também do ponto de vista da salvaguarda dos
direitos humanos. Espero que a União Europeia possa desempenhar um papel de liderança
no acolhimento de migrantes e no apoio à luta contra o tráfico de seres humanos.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Este relatório é espantoso nas suas
contradições. Saúda as negociações do acordo-quadro entre a EU e a Líbia com o propósito
de finalmente trazer a Líbia para a Zona Euromediterrânica de Comércio Livre, que os
eurocratas têm vindo a preparar nos últimos 15 anos. Contudo, também faz uma lista de
toda uma série de violações dos direitos humanos e da democracia por um regime que
descreve como autoritário. Entretanto, a posição comum contra Cuba mantém-se. É um
caso de dois pesos, duas medidas. Para a União Europeia de hoje, o pré-requisito para o
comércio não é o respeito pelos direitos humanos e pela democracia, mas antes a realização
de uma economia de mercado e o caminho para uma livre e distorcida concorrência. A
União representa cobardemente o imperialismo, como o demonstra a sua resposta tardia
à situação na Tunísia.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − Todos temos consciência de que a Líbia persiste num
regime ditatorial e sistematicamente viola as convenções internacionais em matéria de
direitos e liberdades fundamentais. Apesar destes factos, a Líbia tem vindo a alargar as suas
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relações comerciais e políticas com vários Estados-Membros da UE. Este papel da Líbia
enquanto parceiro na região mediterrânica e em África em muitos domínios tem-se revelado
de grande impacto na segurança e estabilidade da região, nomeadamente na migração, na
saúde pública, no desenvolvimento, nas relações comerciais e económicas, nas alterações
climáticas, na energia e no património cultural. Neste âmbito, o acordo-quadro que agora
está a ser negociado é importante, mas não devemos deixar sem resposta várias questões
fundamentais, nomeadamente: uma progressiva democratização do regime, o respeito
pelos direitos humanos, alterações ao nível do sistema penal, com a abolição da pena de
morte como primeira prioridade e a adesão à Convenção de Genebra.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Em virtude da sua complexidade e significado
para a Europa, as relações entre a União Europeia e a Líbia devem ser consideradas
objectivamente. Naturalmente que o respeito pelos direitos humanos tem um papel
importante, razão pela qual também se justifica que Bruxelas exorte a Líbia a ratificar a
Convenção de Genebra de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados ou a apressar uma
moratória sobre a pena de morte. Contudo, devemos também ter em conta o facto de a
Líbia ser um importante país de trânsito para a imigração ilegal massiva de África para a
Europa. Por esta razão, não servirá de nada uma recusa, na generalidade, do acordo de
readmissão com Tripoli, conforme incluído no relatório da Comissão dos Assuntos
Externos.

Se não conseguirmos um acordo de readmissão com a Líbia, a pressão sobre a Europa
como destino de imigrantes aumentará ainda mais. Porque a imigração ilegal massiva é
uma questão vital em relação à sobrevivência da Europa enquanto entidade histórica, a UE
faria bem se adoptasse uma visão diferente face às suas relações com Tripoli e incluísse a
Líbia nas suas estratégias para o controlo do fluxo migratório.

Cristiana Muscardini (PPE),    por escrito. – (IT) Votei a favor do projecto de recomendação
do Parlamento Europeu ao Conselho referente às negociações sobre o acordo-quadro entre
a UE e a Líbia. Apoio integralmente os pontos-chave expostos pela senhora deputada
Gomes no relatório, ou seja, a necessidade de a Líbia introduzir uma moratória sobre a
pena de morte, de ratificar a Convenção de Genebra de 1951 relativa ao Estatuto dos
Refugiados, de combater activamente o tráfico de seres humanos, de garantir acordos
justos para os migrantes ilegais e adoptar legislação actualizada em matéria de asilo.

Gostaria de acrescentar que, em diversas ocasiões, solicitámos que fosse permitido às
instituições europeias a verificação das condições reais nos campos de refugiados da Líbia
antes de concluir um acordo-quadro. O Parlamento deve tomar medidas imediatas no
sentido de levantar a questão de forma vigorosa. Eu e muitos dos meus colegas não
poderemos apoiar o acordo-quadro, a menos que as condições apresentadas pela Senhora
Deputada Gomes no relatório hoje aprovado sejam satisfeitas.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) As actuais negociações entre a União Europeia
e a Líbia para a conclusão do acordo-quadro destinado a promover relações políticas e
económicas entre os Estados-Membros e este país do Magreb são de uma importância
estratégica decisiva para as relações transfronteiriças da União. Por isso votei a favor da
recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho. O principal objectivo do acordo é
melhorar a vida do povo líbio em termos políticos, sociais e económicos, através da
promoção de direitos fundamentais enquanto base do acordo. O acordo visará compensar
as insuficiências da Líbia, proporcionando maior protecção dos direitos humanos e
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democráticos e desenvolvendo a cooperação comercial e ainda exercendo controlos comuns
mais rigorosos sobre a imigração ilegal.

Frédérique Ries (ALDE),    por escrito. - (FR) Relutantemente, foi dada luz verde à
prossecução das negociações entre a União Europeia e a Líbia com vista a um reforço das
relações recíprocas, porém de forma alguma um cheque em branco. A nossa segurança
energética, os nossos interesses comerciais e económicos, ou ainda a cooperação em matéria
de gestão dos fluxos migratórios, não podem em caso algum ocultar o desprezo
sistematicamente manifestado pelas autoridades líbias e pelo Coronel Muammar Kadhafi
pelos direitos mais fundamentais do indivíduo. Um ditador no poder há 41 anos, que
declarava ainda há poucos dias lamentar a partida do seu homólogo tunisino Ben Ali. Um
regime repressivo: condenações à morte (506 em Maio de 2009, das quais 50% de
estrangeiros), execuções e castigos corporais, detenções ilegais e tratamento desumano
dos migrantes em trânsito no seu território para chegarem à Europa.

A nossa resolução insiste muito especialmente neste aspecto, recordando que toda e
qualquer política migratória comum deve ser condicionada a garantias mais rigorosas
quanto à protecção dos migrantes e de outras liberdades fundamentais. Da mesma maneira,
qualquer acordo de readmissão com aquele país deve excluir automaticamente os
requerentes de asilo, os refugiados e as pessoas que precisam de protecção, evitando as
expulsões colectivas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) Durante os últimos quarenta anos,
a Líbia tem sido governada por um regime ditatorial em que o poder está concentrado num
só homem, o Coronel Kadafi, o líder africano e árabe há mais tempo no poder. Os líbios
têm acesso à educação e a cuidados de saúde gratuitos e a habitação subsidiada, beneficiando
de uma certa distribuição social dos lucros do petróleo. Contudo, apesar das taxas de
crescimento do PIB, o desenvolvimento fica atrás do de outros países ricos em petróleo,
sendo a Líbia uma das menos diversificadas economias da região, já que o investimento
estrangeiro fica à mercê das decisões imprevisíveis do seu dirigente.

O povo líbio não goza das liberdade e direitos humanos fundamentais, apesar de o seu
Estado ter obrigações internacionais específicas em matéria de respeito dos direitos
humanos, já que foi recentemente eleito para o Conselho dos Direitos do Homem das
Nações Unidas e ratificou inúmeros instrumentos internacionais juridicamente vinculativos.
A pena de morte é regularmente aplicada.

Em conclusão, a importância estratégica da Líbia e os muitos desafios que coloca acentuam
a necessidade de uma política global da UE em relação à Líbia. A UE precisa de chegar a
um compromisso com a Líbia no que respeita a um amplo leque de questões. Este
acordo-quadro deverá ser também um instrumento essencial para promover o Estado de
direito, o respeito dos direitos humanos, a protecção dos migrantes e refugiados e um
desenvolvimento sustentável na Líbia.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Votei a favor deste relatório porque acredito que
pode ajudar o povo líbio a melhorar as suas condições de vida, que são muitas vezes
condicionadas por uma falta de respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades mais
fundamentais.

A cooperação entre a UE e a Líbia pode ser um factor decisivo no aumento do potencial
do país, que actualmente se debate com uma situação muito complexa. Os prisioneiros
são muitas vezes sujeitos a tortura, penas corporais tais como chicotadas, açoitamentos,
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choques eléctricos e à recusa deliberada de assistência médica. Não existe legislação em
matéria de asilo na Líbia e, em consequência disso, não existe reconhecimento legal da
necessidade de assegurar protecção aos refugiados.

Como se isto não bastasse, a pena de morte ainda é aplicada a um grande número de crimes
e as sentenças de morte continuam a ser proferidas pelos tribunais líbios, violando as
normas internacionais relativas ao direito a um julgamento justo. A União Europeia tem
de concluir o acordo-quadro o mais cedo possível. Será o primeiro verdadeiro acordo entre
a Líbia e a UE, e por isso trará benefícios reais à população local, em termos dos seus direitos
fundamentais, bem como em termos políticos e socio-económicos.

Debora Serracchiani (S&D),    por escrito. – (IT) A votação de hoje do acordo-quadro entre
a UE e a Líbia é o resultado de árduas negociações, especialmente sobre a questão dos
migrantes. A situação na Líbia, no que se refere aos direitos humanos aplicáveis aos
refugiados e requerentes de asilo, é extremamente perigosa. Não têm reconhecimento legal
e não há qualquer sistema em vigor que os proteja. Espero que os direitos humanos
fundamentais venham a ser salvaguardados, bem como o seu direito de asilo.

A Líbia não ratificou a Convenção de Genebra de 28 de Julho de 1951 nem o Protocolo
relativo ao Estatuto dos Refugiados de 1967 e não tenciona fazê-lo neste momento. Porém,
em 1981, ratificou a Convenção da OUA que Rege os Aspectos Específicos dos Problemas
dos Refugiados em África, de 1969. Por conseguinte, é obrigada a aplicar o princípio da
não repulsão de migrantes que carecem de protecção internacional, os quais devem ser
identificados de acordo com critérios não menos rigorosos do que os definidos pela própria
Convenção de Genebra.

Ao abrigo do Direito Internacional, os cidadãos de países como a Somália, o Sudão, a
Eritreia e a Etiópia têm direito a protecção humanitária e asilo politico, e espero que as
autoridades líbias concordem em cooperar com o Alto Comissário das Nações Unidas para
os Refugiados.

Propostas de resolução: (RC-B7-0039/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta importante
resolução porque temos de condenar nos mais vigorosos termos os recentes ataques a
comunidades cristãs em todo o mundo – quer seja no Egipto, Paquistão, Iraque ou em
qualquer outro país.

As comunidades cristãs têm vivido em vários países muçulmanos do Médio Oriente desde
os primeiros dias da cristandade. É, pois, totalmente inaceitável que, após séculos de
coabitação pacífica, os cristãos devam ser forçados a fugir destes países ou a viver em
guetos. Esta é outra razão para continuarmos a nossa luta contra os fundamentalistas
islâmicos que distorcem a realidade e querem retratar a nossa acção global anti-terrorista
como um ataque ao mundo muçulmano. São precisamente os fundamentalistas islâmicos
que desejam a Guerra entre religiões e civilizações.

Assim, devemos fazer tudo o que for possível para erradicar estes fanáticos religiosos e
para os marginalizar nas respectivas sociedades. Isto tem de ser feito em cooperação com
os elementos moderados das sociedades muçulmanas. Devemos, portanto, saudar as
vigorosas reacções populares em alguns países muçulmanos, como no Egipto, por exemplo,
onde o povo em geral condenou vivamente os ataques terroristas contra cristãos e exigiu
medidas contra os responsáveis.
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Sophie Auconie (PPE),    por escrito. - (FR) Ficámos todos muito chocados com o recente
ataque terrorista contra a catedral siríaca católica de Bagdade. Um atentado que se juntou
a toda uma série de acontecimentos graves, todos eles relacionados com a religião. Trata-se
de um assunto muito sensível. O Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)
defende a laicidade e associa-se ao respeito de todas as religiões na Europa, nomeadamente
o Islão. Dentro desse espírito, não podemos ficar insensíveis ao destino reservado a um
certo número de comunidades cristãs em todo o mundo. As religiões têm de beneficiar,
todas elas, de um respeito idêntico, razão por que me associei a esta resolução do Parlamento
Europeu. Os acontecimentos que condena ocorreram todos em países muçulmanos, onde
há que prestar uma atenção especial ao destino dos cristãos. Assim, temos de trabalhar
pelo respeito das diferentes convicções religiosas, e penso que este texto aponta nesse
sentido.

Dominique Baudis (PPE),    por escrito. - (FR) Votei a favor da presente resolução do
Parlamento Europeu, que condena os ataques assassinos contra os cristãos no Oriente. Os
atentados contra os cristãos perpetrados nestes últimos meses são uma tragédia para as
inúmeras vítimas, nomeadamente em Bagdade e Alexandria, mas também para os seus
correligionários. Os cristãos vivem no Oriente há 2000 anos, estão inscritos na história
dos seus países. Ora, estão agora a fugir em massa da região. Dado esse exílio forçado, esses
países estão a perder uma parte substancial da sua riqueza humana. O Próximo Oriente e
o Médio Oriente sempre foram terras de diversidade e de coabitação de minorias religiosas.
Os terroristas que estão na origem destes atentados tentam provocar um choque frontal
entre o Oriente e o Ocidente, o mundo muçulmano e o mundo cristão. Tudo isto é
concebido diabolicamente. Os cristãos do Iraque ou do Egipto podem sentir-se abandonados
ou traídos. É importante que as autoridades egípcias e iraquianas apanhem e julguem sem
hesitações os autores desses massacres.

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) Este Parlamento conseguiu, finalmente, votar
uma resolução de âmbito alargado sobre a situação dos cristãos em todo o mundo. A
Europa precisa de fazer muito mais do que tem feito até agora, em termos de protecção
dos cristãos em todo o mundo. Dispõe dos instrumentos para o fazer, se quiser. Espera-se
que esta resolução marque o início de uma mudança de abordagem por parte dos
organismos da União, especialmente numa perspectiva diplomática e comercial, nos seus
diálogos bilaterais com os muitos – demasiados – países que toleram perseguições dos
cristãos, ou até apoiam a cultura da cristianofobia. Quando a UE assinar acordos comerciais,
económicos e de cooperação com países terceiros, deve efectivamente reforçar as cláusulas
dos direitos humanos com grande determinação, o que não tem feito até agora. Já não é
aceitável constatar que países, onde os cristãos são discriminados e perseguidos, assinam
acordos importantes com a UE que se baseiam fundamentalmente no respeito pelos direitos
humanos. Por isso voto a favor da resolução.

Antonio Cancian (PPE),    por escrito. – (IT) Apoio a proposta de resolução sobre a situação
dos cristãos no contexto da liberdade religiosa, porque os políticos europeus não devem
ignorar a escalada de violência que tem ocorrido nos últimos meses.

A Europa não deve ter excessiva cautela ou receio de apoiar o direito das comunidades
cristãs, no Médio Oriente e em todo o mundo, a professarem livremente a sua fé e religião.
O diálogo e o respeito mútuo são valores inalienáveis da União Europeia, e é essencial que
a Alta Representante, Catherine Ashton, se torne a porta-voz desta posição e que a defenda
activamente nas nossas relações bilaterais com outros países.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. − Felicito a União Europeia por ter
manifestado repetidamente o seu empenho na liberdade religiosa, na liberdade de
consciência e na liberdade de pensamento. Os governos têm o dever de garantir estas
liberdades em todo o mundo, considerando que o desenvolvimento dos direitos humanos,
da democracia e das liberdades cívicas é a base comum sobre a qual a União Europeia
constrói as suas relações com os países terceiros e que está prevista na cláusula relativa à
democracia inscrita nos acordos celebrados entre a UE e países terceiros.

David Casa (PPE),    por escrito. – (EN) Todos nós testemunhámos a situação dos cristãos
coptas no Egipto nos últimos meses. Tais actos de violência devem ser totalmente
condenados. Não é só a intolerância para com os cristãos que deve ser condenada, mas
antes qualquer forma de intolerância em relação à liberdade religiosa do indivíduo.
Considero que esta resolução é equilibrada e por isso voto a favor da mesma.

Lara Comi (PPE),    por escrito. – (IT) Regozijo-me pelo facto de o Parlamento Europeu ter
debatido e aprovado uma resolução condenando os recentes ataques aos cristãos. A
liberdade religiosa é um dos mais fundamentais direitos humanos; um direito geralmente
consagrado nas constituições nacionais e nas convenções internacionais. A existência de
tantas normas, a diferentes níveis de governação, quer nacional quer internacional, e por
todo o mundo, mostra que existe um consenso unânime acerca da importância da liberdade
religiosa. Porém, a legislação não é suficiente. Constitui a base na qual assenta o
desenvolvimento de políticas eficazes. Nos últimos 50 anos, o processo de globalização
aproximou civilizações anteriormente distantes. A fim de garantir que essa aproximação
não redunda em conflito, não basta condenar os recentes ataques. Precisamos de reafirmar
o nosso compromisso com políticas que encorajem o pluralismo religioso e garantam que
os diferentes grupos aprendam a tolerar-se. O fundamentalismo não é a única ameaça.
Hoje, a liberdade religiosa está também ameaçada por um secularismo generalizado, que
tenta eliminar da vida pública o mundo espiritual do indivíduo. A liberdade religiosa diz
respeito a todas as religiões; até diz respeito aos ateus. É assim porque, quando existe
aceitação da liberdade religiosa, há também a aceitação do seu oposto, ou seja, a liberdade
de não professar qualquer religião.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) O aumento do número de ataques contra cristãos
exige uma posição comum relativamente à sua protecção. A fim de incrementar a tolerância
religiosa, os respectivos governos devem garantir que os autores dos ataques são
identificados e levados à justiça mediante um processo equitativo. Deve ser concedida
protecção aos cristãos com base no igual respeito por qualquer denominação.

Considerando que o respeito dos direitos humanos e das liberdades civis, incluindo a
liberdade de religião ou crença, são princípios fundamentais e objectivos da União Europeia
e providenciam uma base comum para as relações com países terceiros, esta terá de reafirmar
o seu apoio a qualquer iniciativa que vise promover o diálogo e o respeito mútuo entre
comunidades religiosas e outras.

Por último, as autoridades religiosas são chamadas a promover a tolerância e a adoptar
iniciativas contra o ódio, a radicalização violenta e o extremismo.

Mário David (PPE),    por escrito. − Fui um dos primeiros subscritores desta proposta de
resolução, que considero descrever com bastante pertinência e exactidão a situação vivida
pelas minorias cristãs em alguns países do Médio Oriente. Uma das mais nobres funções
do Parlamento Europeu, no que à vertente externa da sua actuação diz respeito, é a defesa
e a promoção dos valores em que acreditamos e, no caso vertente, referimo-nos
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concretamente à liberdade de pensamento, de consciência, de expressão e de religião,
liberdades que têm sido claramente postas em causa através de ataques cobardes por parte
de fanáticos religiosos que têm assassinado pessoas inocentes, por vezes massivamente,
de uma forma que considero inumana e incompreensível.

Espero que esta resolução, subscrita por todos os Grupos parlamentares, contribua para
a sensibilização da opinião pública e dos responsáveis governamentais e da administração
pública dos países em causa, para a importância do pleno exercício das liberdades
fundamentais nos seus países e para a responsabilização judicial dos assassinos e agitadores,
bem como para a promoção do diálogo inter-religioso e intercultural interno e entre as
nossas sociedades, que, embora vivendo em continentes diferentes, partilham bastantes
valores e visões comuns.

Philippe de Villiers (EFD),    por escrito. - (FR) Em 2011, os cristãos constituem a
comunidade mais perseguida no mundo; é bom que os Estados europeus se apercebam
disso e comecem a reagir.

A condenação dos atentados é justa e necessária mas insuficiente, e o princípio da
reciprocidade está ausente da resolução.

Além disso, a frouxa condenação das acções da Turquia na zona que ocupa militarmente
em Chipre não será seguida, infelizmente, dos efeitos que os Franceses esperam – interrupção
das negociações de adesão com a Turquia -, não proporcionando qualquer incentivo.

Apoio esta resolução que manifesta apoio aos cristãos assassinados no mundo, porém,
lamento algumas omissões ou incoerências.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − Multiplicam-se por todo o mundo os ataques contra os
cristãos. Este facto inquietante e deplorável não pode deixar de ser profundamente
lamentado, tanto mais que o cristianismo prega precisamente a paz e a concórdia entre os
homens, independentemente de estes serem judeus ou gregos, como diria S. Paulo. Aquilo
que está em causa é a liberdade religiosa e a paz de comunidades que existem há muitos
séculos e que têm convivido pacificamente com as demais religiões nos territórios onde
se encontram e que são alvo de violência indiscriminada apenas pelo facto de crerem em
Cristo. Mas a questão é mais ampla. Para além dos atentados perpetrados, a fé cristã e as
suas manifestações vêm também sendo atacadas na própria Europa, muitas vezes a coberto
da deturpação de conceitos como a laicidade e da neutralidade dos Estados e das instituições.
A este título, não posso deixar de deplorar os recentes ataques contra a celebração de missas
católicas em Barcelona e de apelar ao Estado espanhol e às instituições europeias para que
condenem e combatam o ambiente de Cristofobia que parece vir em crescendo. Quem
renega as próprias raízes merece pouco respeito alheio.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − Toda e qualquer pessoa tem direito à liberdade
religiosa, de consciência e de pensamento. Este direito confere a liberdade de manifestar a
sua religião ou a sua convicção, individualmente ou em conjunto com outros, tanto em
público como em privado, pelo culto, cumprimento dos ritos, práticas e ensino. As
estatísticas sobre liberdade religiosa mostram que a maioria dos actos de violência religiosa
é praticada contra cristãos. Na verdade, constata-se que vidas inocentes foram recentemente
ceifadas em ataques sangrentos contra a comunidade cristã na Nigéria, em Alexandria, nas
Filipinas, no Iraque e na Síria. Para além disso, o governo iraniano intensificou a sua
campanha contra os cristãos na República Islâmica. No Vietname, também é severa a
repressão contra as actividades da Igreja Católica e de outras comunidades religiosas. Para
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além de condenar estes ataques e de instar os governos a garantir a liberdade religiosa, de
consciência e de pensamento, exige-se que o Conselho, a Comissão e a Alta Representante
da União para os Negócios Estrangeiros dediquem uma maior atenção à questão da liberdade
de religião e tomem medidas concretas, com carácter de urgência, onde se incluam medidas
contra os Estados que deliberadamente não protejam as confissões religiosas.

Carlo Fidanza (PPE),    por escrito. – (IT) A resolução votada hoje tornou patente a grande
preocupação com o aumento da intolerância, da repressão e de actos de violência contra
cristãos. Penso que é fundamental condenar os recentes episódios em países longínquos,
mas que possuem uma comunidade cristã estabelecida. Os acontecimentos no Egipto, na
Nigéria, no Paquistão, nas Filipinas, no Chipre, no Irão e no Iraque são ainda mais sérios
se tivermos em conta que a religião está a ser instrumentalizada para servir um mero
exercício de poder. A União Europeia, através da sua Alta Representante da União para os
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, deveria fazer da liberdade de religião e de
crença e da segurança das comunidades religiosas uma prioridade nas suas relações
internacionais. Esta prioridade deveria reflectir-se nos acordos internacionais e nos relatórios
sobre direitos humanos. Estou convencido de que a liberdade religiosa deve ser defendida
vigorosamente, incluindo através da aplicação de sanções duras a países que não respeitam
este princípio fundamental.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) Tal como afirma a resolução, a promoção da
democracia e do respeito pelos direitos humanos tem de ser considerada um dos objectivos
mais importantes da União Europeia. Nos últimos meses, testemunhámos um aumento
da violência contra minorias cristãs em todo o mundo, em particular em países onde o
Islão é a religião maioritária. Isto não pode ser tolerado durante mais tempo. Apoio esta
resolução, na esperança de que as Instituições europeias combatam a intolerância religiosa
mais firmemente e utilizem todos os meios de que dispõem para garantir a segurança e a
liberdade de culto a milhões de cristãos espalhados pelo mundo.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    por escrito. – (FI) Para a semana, celebramos o Dia de Memória
do Holocausto, que nos leva ao passado, como é óbvio, e a Auschwitz. Considero positivo
que a resolução que aprovámos nos traga ao presente e nos leve a pensar nos mártires da
actualidade. A premissa é que a liberdade religiosa tem de se aplicar a todas as religiões.

Levantámos especificamente a questão da perseguição vivida por cristãos não porque
sejamos tendenciosos, mas sim porque o maior grupo que sofre perseguições é aquele que
tende a ser mais facilmente esquecido na Europa. É tempo de corrigir esta situação, uma
vez que sabemos que, no século passado, morreram mais cristãos por causa da sua fé do
que nos 1900 anos anteriores. 75% daqueles que foram assassinados por causa da sua
religião eram cristãos.

A Open Doors International elaborou a lista dos 10 países no mundo em que os cristãos
sofrem mais violência. São a Coreia do Norte, o Irão, a Arábia Saudita, a Somália, as
Maldivas, o Afeganistão, o Iémen, a Mauritânia, o Laos e o Uzbequistão, mas a lista continua.
Cerca de 100 milhões de cristãos sofrem quotidianamente violência por causa da sua
religião.

É necessário que a resolução que adoptámos resulte em algo concreto, como é óbvio. O
Serviço Europeu para a Acção Externa tem de mostrar determinação e resolver estas
deficiências relacionadas com a liberdade religiosa. Os nossos acordos de política externa
com países terceiros têm de incluir uma cláusula relativa à liberdade religiosa e à
reciprocidade. Do ponto de vista da promoção dos direitos humanos, é fundamental falar
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sobre liberdade religiosa, porque este é o teste decisivo no que diz respeito aos direitos
humanos: a liberdade de opinião e de expressão e a liberdade de associação constituem o
cerne dos direitos humanos.

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) Nos últimos anos, 75% de ataques terroristas
de natureza religiosa foram contra cristãos. Nos últimos meses, em particular, registou-se
um aumento do número de ataques, incluindo ataques directos a igrejas durante serviços
religiosos. É inaceitável que, no século XXI, haja comunidades religiosas que têm medo de
praticar a sua fé em liberdade. O princípio da liberdade religiosa tem de se aplicar a todos,
em todo o mundo. Por isso, apoio a proposta de desenvolver uma estratégia para permitir,
de facto, o exercício do direito à livre expressão religiosa.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) As minhas raízes cristãs não podem senão
condenar qualquer acto de violência contra cristãos e outras comunidades religiosas em
todo o mundo. Esta condenação estende-se, igualmente, a qualquer tipo de discriminação
e intolerância contra praticantes de uma religião baseadas na religião e em convicções.
Acredito que o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião constitui
um direito humano fundamental que esperamos proteger através desta resolução.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta resolução que condena
veementemente todos os actos de violência contra cristãos e outras comunidades, bem
como todos os tipos de discriminação e intolerância contra pessoas religiosas, apóstatas
e não crentes baseadas na religião e nas convicções. A resolução sublinha que o direito à
liberdade de pensamento, de consciência e de religião é um direito humano fundamental
e manifesta a sua preocupação face ao êxodo de cristãos de diversos países, especialmente
do Médio Oriente, verificado nos últimos anos.

Exorto as autoridades dos Estados que registam níveis de ataques alarmantes contra
confissões religiosas a assumir a responsabilidade de garantir uma prática religiosa normal
e pública para todas as confissões religiosas, a aumentar os seus esforços para proporcionar
uma protecção sólida e eficaz a todas as confissões religiosas nos seus países e a garantir
a segurança pessoal e a integridade física dos membros de confissões religiosas nesses
países, cumprindo as obrigações que já assumiram na cena internacional.

Kyriakos Mavronikolas (S&D),    por escrito. – (EL) Enquanto socialistas, defendemos os
direitos humanos como uma das nossas políticas fundamentais. Os direitos religiosos
fazem parte integrante desta política e é por isso que somos a favor do seu reforço. Os
acontecimentos no Natal, quando as forças de ocupação interromperam a missa em
Rizokarpaso, no Chipre ocupado, foram uma abominação. A Turquia e o exército ocupante
estão a impor um terrorismo de Estado no Chipre ocupado pela Turquia, à custa dos cristãos
ortodoxos, em especial dos poucos cipriotas gregos que, enganosamente, ficaram naquele
território.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. - (FR) A concepção republicana dos
Franceses de laicidade consiste na separação entre a Igreja e o Estado, que garante a liberdade
de consciência e de culto. As violências religiosas têm origem no dogmatismo intrínseco
de todas as religiões. Assim, há que proteger as pessoas das violências geradas pelas religiões.
Apesar das suas referências implícitas à tese criminosa do “choque de civilizações” e às
asserções cegas de organizações pontifícias, este texto permite exigir a liberdade de culto
em todo o mundo e a protecção dos praticantes contra o fanatismo. Voto favoravelmente
por compaixão e convicção.
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Nuno Melo (PPE),    por escrito. − Temos que condenar veementemente os vários ataques
contra as comunidades cristãs um pouco por todo o mundo, mas em particular em África,
na Ásia e no Médio Oriente. A proliferação destes episódios de intolerância e repressão, e
de actos violentos dirigidos contra as comunidades, tem de preocupar-nos a todos. As
autoridades dos países em causa têm feito todos os esforços para identificar os autores e
os responsáveis por tais ataques contra as comunidades cristãs. É necessário que os
responsáveis por estes ataques e por outros actos de violência contra os cristãos sejam
apresentados à justiça e devidamente julgados.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) A declaração de intenções por parte da União
Europeia relativa à liberdade religiosa não é suficiente. Nos países islâmicos, em particular,
os cristãos são vistos como alguém que pode ser oprimido, sem qualquer problema e,
frequentemente, assassinado. Apesar desta situação chocante, a UE, uma comunidade
pomposa de valores, optou, em geral, por uma política de delicado silêncio. Em suma,
parece que a elite política em Bruxelas, indiferente às raízes cristãs da Europa, também se
esqueceu do destino dos cristãos nos países islâmicos. Em vez de exigir o fim da perseguição
dos cristãos, refugiamo-nos no politicamente correcto, preferindo preocupar-nos com o
bem-estar dos muçulmanos que vivem na UE e que gozam de um grau de liberdade religiosa
que a maioria dos cristãos no mundo islâmico nem sonha.

No futuro, a situação dos cristãos tem de desempenhar um papel especial na gestão das
relações externas da UE com os países islâmicos. A UE dispõe de formas e meios suficientes
para ajudar a melhorar a situação dos cristãos. Por exemplo, a ajuda ao desenvolvimento
e outro tipo de ajudas financeiras deveriam ser condicionados pela concessão de liberdade
religiosa aos cristãos. Votei neste sentido.

Claudio Morganti (EFD),    por escrito. – (IT) Foi com alguma determinação que votei hoje
a favor da condenação da violência contra comunidades cristãs e minorias religiosas.

O respeito pelos direitos humanos e pela liberdade religiosa tem de constituir uma pedra
angular das relações com outros países. Testemunhei pessoalmente a ocupação turca do
Chipre do Norte, uma situação à qual a Europa se recusa a prestar atenção, embora o Chipre
seja um Estado-Membro. No Chipre ocupado, a maioria das igrejas foram destruídas, as
estátuas de santos foram desfiguradas e, no Natal, os soldados turcos impediram a celebração
da missa em duas igrejas ortodoxas.

A nossa liberdade, a sobrevivência de uma cultura e de um estilo de vida baseados no valor
absoluto da pessoa humana e na igualdade de todos perante o Estado, a igualdade de direitos
para as mulheres, a democracia e a justiça social estão em risco actualmente.

A intolerância religiosa está a tornar-se um fenómeno cada vez mais frequente em várias
partes do mundo e os terríveis ataques contra cristãos no Egipto e no Iraque, nas últimas
semanas, representam o desafio mais recente e perigoso colocado pelo terrorismo
fundamentalista. Todos nós, na Europa, precisamos de abrir os nossos olhos e de agir para
salvaguardar a liberdade religiosa.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) Os recentes ataques contra comunidades cristãs
no Egipto, na Nigéria, no Iraque e no Paquistão tornaram necessária a intervenção europeia
e a UE condenou veementemente a perseguição, mobilizando a sua Alta Representante
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. Votei a favor da resolução sobre
a situação dos cristãos no contexto da liberdade de religião porque penso que estamos,
infelizmente, a enfrentar um ataque mundial ao Cristianismo, no qual a violência religiosa
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está a ser utilizada para fins políticos, com o intuito de bloquear o crescimento e o
desenvolvimento, fomentar o ódio social e desestabilizar o sistema nos países nos quais
estes ataques têm lugar. Por isso, penso que é importante que a Europa, promotora do
respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades cívicas e democráticas, condene
veementemente estes ataques violentos, que fazem o mundo regredir em séculos e põem
fim a qualquer esperança de diálogo intercultural, de tolerância, de crescimento e de
bem-estar social.

Georgios Papanikolaou (PPE),    por escrito. – (EL) Votei a favor da resolução sobre a
situação dos cristãos no contexto da liberdade de religião. A resolução comum, na sequência
do ataque contra fiéis que rezavam numa igreja copta de Alexandria, no Egipto, no dia 1
de Janeiro de 2011, condena todas as formas de violência contra cidadãos,
independentemente do grupo religioso a que pertencem, e exprime a sua preocupação
com o número crescente de casos de agressão religiosa. Gostaria de lembrar a Assembleia
de que a Grécia é particularmente sensível nesta questão, uma vez que lamentou as vítimas
de um ataque semelhante contra turistas gregos por parte de islamistas fanáticos, no Cairo,
Egipto, em 18 de Abril de 1996.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) A União Europeia manifestou
repetidamente o seu compromisso com a liberdade religiosa, de consciência e de
pensamento e sublinhou que os governos têm a obrigação de garantir estas liberdades em
todo o mundo. O desenvolvimento dos direitos humanos, da democracia e das liberdades
civis constitui uma base comum sobre a qual a União Europeia constrói as suas relações
com países terceiros e foi acautelada pela cláusula relativa à democracia, nos acordos entre
a UE e países terceiros. O artigo 18.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos
declara que toda e qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência
e de religião; e a liberdade de pensamento, de consciência e de religião não se aplica apenas
aos seguidores de religiões, mas também aos ateus, agnósticos e pessoas sem crenças.

Por isso, condenamos os recentes ataques contra comunidades cristãs em vários países e
expressamos solidariedade para com as famílias das vítimas; expressamos a nossa profunda
preocupação com a proliferação de episódios de intolerância e repressão e com actos
violentos dirigidos contra comunidades cristãs, especialmente em países do continente
africano, da Ásia e do Médio Oriente.

Oreste Rossi (EFD),    por escrito. – (IT) Estamos a debater a perseguição dos cristãos no
mundo, mas, enquanto estamos a falar da violência ocorrida no Iraque, no Egipto, nas
Filipinas, na Índia e noutras partes do mundo, continuamos a ignorar o que aconteceu
mais perto de nós. Refiro-me à ocupação de cerca de um terço do território cipriota pelo
exército turco, em 1974.

Esta ocupação militar continua. Trinta e oito mil soldados turcos estão estacionados na
República Turca do Chipre do Norte e a ilha está divida em duas partes por muros e vedações
que dividem, inclusivamente, cidades e aldeias. Ao longo dos anos, 520 igrejas e mosteiros
cristãos foram sistematicamente destruídos e substituídos por minaretes. As obras de arte
nestas igrejas foram queimadas, profanadas ou pilhadas; os cemitérios foram destruídos
e bispos cristãos foram impedidos de celebrar missa. No Dia de Natal, oficiais da polícia
turca impediram a celebração da missa em Karpasia, na Igreja de São Sinésio, em
Rizokarpaso, e na Igreja da Santíssima Trindade. No entanto, o que é mais incrível é o facto
de existirem muitos membros do Parlamento que defendem os cristãos em todo o mundo,
no entanto, são a favor da adesão da Turquia à UE.
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Czesław Adam Siekierski (PPE),    por escrito. – (PL) Ouvimos falar cada vez mais
frequentemente de perseguições a cristãos. As estatísticas fornecidas por organizações
internacionais são terríveis – dizem que cerca de 150 000 cristãos são assassinados no
mundo todos os anos. Não podemos ficar indiferentes a tal desrespeito da vida humana.
A União Europeia, enquanto guardiã dos valores democráticos fundamentais e dos direitos
humanos, deveria monitorizar melhor a situação em países terceiros, e no Médio Oriente,
em particular. Os nossos esforços deveriam ser inequívocos e mais firmes. A liberdade de
religião constitui um direito humano fundamental e a discriminação e violência com base
na religião são incompatíveis com os nossos valores. Ao respeitar estes direitos, damos
um exemplo a outros países, mas deveríamos ser igualmente eficazes na exigência do
mesmo respeito por parte dos outros. Os direitos humanos são universais e deveriam ser
respeitados em toda a parte, sendo que deveríamos reagir de forma decidida a todo o tipo
de manifestação de intolerância e, em particular, à intolerância religiosa. A União dispõe
de instrumentos adequados que nos permitem obrigar os governos dos países com os quais
temos relações políticas ou comerciais a agir de forma apropriada e a respeitar as liberdades
cívicas, incluindo a liberdade de religião. Em países muçulmanos, mas também em países
como a China, a Índia e o Nepal, as igrejas e capelas são queimadas de forma impune, as
pessoas expulsas, torturadas ou até assassinadas e as mulheres são forçadas a abortar.
Invocam-se relações económicas correctas para que estas questões não sejam colocadas
na mesa das negociações. A Europa não pode permanecer em silêncio.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. - (FR) Apoio sem reservas esta resolução, que
condena firmemente a multiplicação dos ataques contra as comunidades cristãs, pois não
podemos aceitar tais actos bárbaros, manifestações de ódio e intolerância. Lamento as
violências e as perdas de vidas humanas que enlutaram numerosas famílias e todas as
comunidades cristãs no mundo. Atacar essas comunidades é atentar contra os nossos
valores mais fundamentais, e o respeito da diversidade e da liberdade religiosas constitui
um princípio universal que tem de ser defendido. Esses ataques, perpetrados em nome de
um obscurantismo extremista de outras eras, destinam-se a criar um clima de medo e, a
prazo, é a própria sobrevivência dessas comunidades milenárias que está em risco. A União
Europeia tem de estar ao lado das vítimas e de apoiar as autoridades que se comprometem
a perseguir os culpados. Esta exigência tem de ocupar um lugar central das nossas relações
com os nossos parceiros, ao mesmo título que as cláusulas de respeito dos direitos humanos.
Tolerância e paz estão intimamente ligadas, e apoiarei, como sempre, as acções da União
Europeia com vista a garantir o respeito e a promoção dos nossos valores, das nossas
liberdades e dos nossos direitos no mundo.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) Esta resolução comum merece apoio,
porque o número de ataques a comunidades cristãs em todo o mundo aumentou em 2010.
Na União Europeia, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão são intrínsecas à nossa
identidade europeia. Ao mesmo tempo, o Cristianismo reveste-se de importância decisiva
neste contexto, constituindo, também, um componente significativo da cultura europeia.
Na UE, o artigo 10.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o artigo 18.º
da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o artigo 9.º da Convenção Europeia para
a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais regulamentam a
liberdade religiosa.

Proposta de resolução: (RC-B7-0044/2010)

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) A União Europeia tem de usar toda a firmeza
necessária nas suas relações com a Bielorrússia, o último regime na Europa e um exemplo
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anacrónico da violência política estatal, totalmente incompatível com padrões ocidentais
mínimos de democracia e liberdade. Nesta resolução, a Europa volta a adoptar uma posição
de condenação firme dos acontecimentos ocorridos durante as últimas eleições, renovando
a sua condenação ao que acontece na Bielorrússia há décadas, com a censura das
informações, a detenção e prisão de dissidentes e tudo o resto que uma ditadura deplorável
como a de Minsk faz todos os dias para manter a sociedade civil sob controlo. Votei com
toda a convicção a favor da resolução comum.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) Votei a favor da resolução sobre a situação
na Bielorrússia. Foram detidas mais de 700 pessoas por participarem na manifestação do
dia 19 de Dezembro em Minsk, a maioria das quais foram libertadas depois de cumprirem
curtas penas de carácter administrativo, enquanto 24 activistas da oposição e jornalistas,
incluindo 6 candidatos presidenciais, foram acusados de "promover a organização de
desordens em massa", acompanhadas de ataques violentos e de resistência armada que
poderia levar a penas de prisão até 15 anos. Condenamos o uso brutal da força por parte
da polícia e dos serviços do KGB contra os manifestantes no dia das eleições. Tal
comportamento representa uma grave violação de princípios democráticos fundamentais,
como a liberdade de reunião e a liberdade de expressão, assim como dos direitos humanos.
Dada a situação actual na Bielorrússia, gostaria de instar a Comissão a continuar a prestar
ajuda financeira à Universidade Europeia de Humanidades (UEH), sedeada em Vilnius, na
Lituânia, a aumentar o número de bolsas de estudo destinadas a estudantes bielorrussos,
reprimidos por causa das suas actividades cívicas e expulsos das universidades, e a contribuir
para a assistência à organização "Solidariedade com a Bielorrússia".

David Casa (PPE),    por escrito. – (EN) A situação na Bielorrússia deteriorou-se nos últimos
meses, sendo, agora, muito preocupante. Ficou demonstrado que as eleições realizadas
não cumpriram, de maneira alguma, os requisitos de eleições livres e justas numa
democracia. A prisão e a detenção continuada de candidatos presidenciais, assim como a
violência contra os manifestantes têm de ser condenadas. A UE deveria fazer tudo o que
está ao seu alcance para demonstrar que tais acontecimentos não serão levados de ânimo
leve e as possíveis medidas deveriam, certamente, incluir a ponderação de sanções
económicas contra a Bielorrússia. Foi por isso que decidi apoiar a proposta de resolução
comum.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) A decisão tomada pelas autoridades bielorrussas
de pôr termo à missão do Gabinete da OSCE na Bielorrússia é lamentável. As autoridades
em causa foram instadas a revogar imediatamente esta decisão.

É igualmente deplorável o bloqueio de uma série de sítios Web de grande divulgação, no
dia das eleições. A actual legislação bielorrussa em matéria de meios de comunicação social
não satisfaz as normas internacionais e, por isso, as autoridades bielorrussas são exortadas
a revê-la e a alterá-la.

Na sequência de uma avaliação da situação política na Bielorrússia, observa-se a existência
de uma violação grave de direitos e regras democráticas. Por conseguinte, não podemos
senão condenar os actos de repressão contra manifestantes pacíficos, líderes da oposição
democrática, assim como numerosos activistas da sociedade civil, jornalistas, professores
e estudantes.

Mário David (PPE),    por escrito. − É com bastante apreensão, mas devo afirmar também
com muita esperança, que olho para a situação política e social que se encontra a viver a
Bielorrússia. É por isso que apoio, sem restrições, esta resolução conjunta subscrita por 5
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Grupos parlamentares (menos pelo GUE/NGL – Grupo Confederal da Esquerda Unitária
Europeia/Esquerda Nórdica Verde). Mas mais do que lamentar o que está a suceder e que
se encontra bem descrito na resolução, gostaria de sublinhar as medidas concretas para as
quais esta resolução aponta e que considero que tanto o Conselho como a Comissão deverão
pôr em prática de imediato: aplicação de sanções económicas; congelamento de toda a
ajuda financeira concedida através do FMI, bem como através do BEI e do BERD; apoio
com todos os meios possíveis dos esforços da sociedade civil bielorrussa com vista a uma
sociedade mais livre e democrática; reposição da proibição de concessão de vistos aos
principais dirigentes bielorrussos, alargando-a a altos funcionários; suspensão da
participação da Bielorrússia nas actividades da Parceria Oriental na Cimeira da Parceria
Oriental a realizar em Budapeste e, finalmente, a intensificação dos trabalhos relativos às
directrizes de negociação dos acordos de facilitação de vistos e de readmissão, com vista
a reforçar os contactos entre as populações.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − A Bielorrússia é o único país do mundo onde uma polícia
denominada KGB ainda opera. Este simples facto é simbolicamente elucidativo do tipo de
regime que aí vigora. Os cidadãos da Bielorrússia reclamam e merecem alterações efectivas
que melhorem as suas condições de vida, promovam efectivamente a democracia e
permitam a sua plena autodeterminação política. Faço votos de que os países democráticos
compreendam até que ponto o regime bielorrusso se mostra incapaz de promover a
democratização do país e se oponham frontalmente aos seus meios e métodos repressivos.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − Com base nos resultados e nas conclusões
preliminares da AP da OSCE e da OSCE/ODIHR, as eleições presidenciais de 19 de Dezembro
de 2010 não lograram satisfazer os padrões internacionais de eleições livres, justas e
transparentes. Por isso, apela-se a que se realizem rapidamente novas eleições livres e
democráticas de acordo com as normas da OSCE.

Para além disso, condena-se o uso brutal da força por parte da polícia e dos serviços do
KGB contra os manifestantes no dia das eleições. Manifesto a minha grave apreensão face
às tentativas das autoridades bielorrussas para colocar sob custódia do Estado Danil
Sannikov, o filho de 3 anos de Andrei Sannikov, candidato presidencial, e de Irina Khalip,
jornalista de investigação, ambos detidos desde as eleições de 19 de Dezembro.

Condenam-se ainda todas as medidas de repressão e instam-se as autoridades bielorrussas
a cessar imediatamente todas as formas de perseguições, intimidação e ameaças contra os
activistas da sociedade civil.

Considero que o Conselho, a Comissão e a Alta Representante da UE devem rever a política
da UE relativa à Bielorrússia, abrindo a possibilidade da aplicação de sanções económicas
específicas e do congelamento de toda a ajuda macrofinanceira.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. − Independentemente da análise que possamos
fazer sobre o que se está a passar na Bielorrússia, não podemos ser cúmplices deste ataque
descarado contra a independência e a soberania nacional deste país, promovendo a
ingerência directa nos seus assuntos internos, manipulando eventos que apenas aos
bielorrussos e às autoridades do seu país cabe resolver, para procurar vergar o Estado e os
seus órgãos aos interesses da União Europeia.

Esta resolução é um desfilar de acções inaceitáveis, cujo objectivo é instalar em Minsk um
regime que seja permeável aos interesses da UE. Vejam-se alguns exemplos:
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- Que a Comissão apoie, com todos os meios financeiros e políticos, os esforços da sociedade
civil bielorrussa, dos meios de comunicação social independente (como TV Belsat, European
Radio for Belarus, Radio Racja e outros) e das organizações não governamentais da
Bielorrússia no sentido de promover a democracia e de se oporem ao regime;

- Que a Comissão crie um mecanismo de registo das ONG cujo registo na Bielorrússia seja
recusado por motivos políticos, a fim de lhes permitir beneficiar dos programas da UE.

Por tudo isto, não votámos favoravelmente esta resolução.

Sandra Kalniete (PPE)  , por escrito. – (LV) A União Europeia tem de manifestar de forma
activa a sua posição relativa aos acontecimentos na Bielorrússia. Temos de condenar a
repressão violenta da oposição e a falsificação dos resultados das eleições presidenciais. A
liberdade é um dos valores fundamentais da União Europeia, pelo que nós só podemos
desenvolver uma cooperação bem sucedida com os Estados nos quais estes valores são
respeitados. É por isso que a libertação de presos políticos é uma das condições prévias
para a continuação do diálogo entre a União Europeia e a Bielorrússia. Com esta declaração,
o Parlamento Europeu tem de enviar um sinal claro ao Governo da Bielorrússia de que
queremos cooperação, mas nunca estaremos dispostos a ignorar a liberdade política dos
indivíduos ou a falsificação de resultados das eleições em prol de interesses económicos,
em especial, porque há pouco mais de 20 anos, uma parte significativa dos próprios
deputados ao Parlamento Europeu lutava pela liberdade. É necessário introduzir sanções
contra o regime bielorrusso, mas estas não devem recair sobre o povo bielorrusso, ao qual
temos de abrir uma janela para a Europa.

As universidades europeias têm de aceitar aqueles jovens da Bielorrússia que foram excluídos
das universidades naquele país por causa da sua actividade política e que nunca voltarão
a poder receber educação numa Bielorrússia liderada por Lukashenko. Temos de consolidar
a nossa colaboração com os representantes da sociedade civil na Bielorrússia, apoiar os
seus esforços e partilhar experiências com os mesmos. É minha convicção que o povo da
Bielorrússia merece um Estado democrático no qual os direitos humanos são respeitados,
se realizam eleições justas e prevalece a liberdade de expressão. Se o Governo da Bielorrússia
quer uma cooperação connosco, será obrigado a respeitar estas condições.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    por escrito. – (LV) Não é aceitável que haja uma situação,
mesmo à nossa porta, na Bielorrússia, em que manifestações de democracia, tanto ao nível
das ONG como ao nível político, são brutalmente reprimidas. Apoio esta resolução, porque
penso que o apoio dos aliados ocidentais é fundamental para a oposição ao regime
autoritário na Bielorrússia. Esta é uma oportunidade para a União definir uma política
externa comum e defender os valores pelos quais pugnamos habitualmente. Ao mesmo
tempo, a União Europeia tem de introduzir sanções contra o governo autoritário da
Bielorrússia e apoiar moral e financeiramente o movimento democrático naquele país.

Tunne Kelam (PPE),    por escrito. – (EN) Votei a favor da resolução comum sobre a
Bielorrússia, já que fui um dos seus promotores em nome do Grupo PPE. A resolução
aborda, de forma clara e inequívoca, a situação trágica na Bielorrússia, criada pelo seu
ditador, Lukashenko, desde 19 Dezembro de 2010. Por isso, gostaria de sublinhar o número
15 que solicita aos Estados-Membros da UE que não enfraqueçam a acção da UE através
de iniciativas bilaterais susceptíveis de afectar a credibilidade e a eficácia da abordagem
europeia. Portanto, não considero que a realização do Campeonato Mundial de Hóquei
no Gelo, em 2014, em Minsk, seja a alavanca mais eficaz na proposta para exercer influência
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sobre as autoridades bielorrussas no sentido de estas abandonarem as suas políticas
repressivas.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) A União Europeia sempre considerou a política
humanitária e a protecção dos direitos humanos fundamentais como prioridades suas. A
sua vocação, que lhe permite, hoje, desempenhar um papel de liderança a nível mundial e
exportar, para além das suas fronteiras, os princípios da democracia, do respeito pelos
direitos humanos e da legalidade, permite-nos compreender as razões subjacentes à proposta
de resolução comum que visa exortar a Bielorrússia a respeitar todos os esforços feitos em
matéria de direito internacional e dos direitos humanos. Os acontecimentos durante as
eleições no dia 19 de Dezembro são, lamentavelmente, bem conhecidos. Caracterizam-se
pela repressão brutal das manifestações populares de protesto contra uma série de casos
óbvios de fraude eleitoral, levada a cabo pela polícia e pelos agentes dos serviços secretos.
Tais acontecimentos inaceitáveis levaram o Parlamento Europeu, agindo com base em
declarações feitas anteriormente pelo seu Presidente, Senhor Jerzy Buzek, a pedir à União
a imposição de pesadas sanções à Bielorrússia e a abrir um inquérito realizado por
autoridades externas e imparciais para reconstruir o que aconteceu e apurar
responsabilidades.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    por escrito. – (PL) Os países do antigo bloco
socialista compreendem muito bem a situação na Bielorrússia – restrições à liberdade
pessoal e à liberdade da imprensa e dos meios de comunicação social e um sistema não
democrático de governo. Face aos recentes acontecimentos na Bielorrússia, na sequência
das eleições presidenciais, gostaria de chamar a atenção para os passos que o Parlamento
vai dar, juntamente com a Comissão e o Conselho, no sentido de intervir nesta matéria.
Afinal, temos de falar sobre medidas para ajudar a democracia bielorrussa e procurar formas
concretas de reconsiderar a política da UE em relação ao regime de Lukashenko. Na situação
actual, temos de exercer pressão sobre Minsk e exigir a libertação de presos políticos, bem
como o fim da perseguição de jornalistas. Foi por isso que votei a favor da adopção da
resolução. Obrigada.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) A situação na Bielorrússia é intolerável, e
associo-me aos meus colega na condenação do uso da força brutal contra os manifestantes,
no dia das eleições, por parte da polícia e dos serviços do KGB, em particular, no ataque
brutal infligido ao senhor Niakliayeu, que constitui um dos muitos casos de grave violação
dos princípios democráticos fundamentais, como a liberdade de reunião e liberdade de
expressão, assim como dos direitos humanos. Manifesto ainda a minha preocupação face
às tentativas por parte das autoridades bielorrussas de colocar sob custódia do Estado Danil
Sannikov, o filho de 3 anos de Andrei Sannikov, candidato presidencial, e de Irina Khalip,
jornalista de investigação, ambos detidos desde as eleições de 19 de Dezembro. Associo-me
ao pedido feito à Comissão para que esta apoie, com todos os meios financeiros e políticos,
os esforços da sociedade civil bielorrussa no sentido de promover a democracia e de se
opor ao regime.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    por escrito. – (CS) Não deveríamos limitar-nos a fechar a porta,
reduzindo, assim, a oportunidade de melhorar o diálogo. O impacto da introdução de
sanções rigorosas poderá criar uma barreira e isolar ainda mais este país. Em última análise,
o grande impacto seria sentido, muito provavelmente, pelas pessoas não visadas. A
comunicação entre a UE e a Bielorrússia deverá continuar a ser intensa, recorrendo a todas
as possibilidades da diplomacia, e revista periodicamente. Quanto à eficácia, esta deverá
implicar o estabelecimento de um outro tipo de diálogo, conduzido de forma diferente e
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a níveis diferentes, incluindo uma avaliação equilibrada e não unilateral. No entanto, a
pedra angular deverá consistir numa avaliação cuidadosa da experiência adquirida até à
data nas relações recíprocas entre a UE e a Bielorrússia, o que permitirá integrá-la num
plano estratégico que reflicta claramente a política externa da UE relativa a este país.

Isto poderá levar a uma melhoria das relações a longo prazo e ao início de novos projectos
de cooperação que contribuam para o desenvolvimento deste país e a preservação da sua
soberania. A Parceria Oriental pode desempenhar um papel importante nesta matéria.

Clemente Mastella (PPE),    por escrito. – (IT) O debate nesta Assembleia deu lugar a um
consenso generalizado de que a Europa necessita de reagir de forma vigorosa aos recentes
acontecimentos na Bielorrússia, na sequência das eleições presidenciais.

Pessoalmente, creio que deverá ser adoptada uma abordagem coordenada: se, por um lado,
a Europa quer exercer alguma pressão sobre o Governo bielorrusso, por outro lado, não
deve cortar completamente a cooperação com as autoridades de Minsk, sem que isso
signifique apoiar a sua política. De facto, tal abordagem só serviria para prejudicar o povo
da Bielorrússia. É por isso que precisamos de apoiar todas as medidas que favoreçam a
sociedade civil e protejam a oposição, meios de comunicação social independentes e
organizações não governamentais.

Parece, pois, que o mecanismo de cooperação entre a União Europeia e a Bielorrússia não
deverá, de forma alguma, ser interrompido, uma vez que só ele pode contribuir realmente
para o bem-estar do país e para o seu crescimento social e democrático. Por isso, defendo
que o "diálogo crítico" já desencadeado pelos 27 Estados-Membros da UE deverá manter-se,
para convencer a Bielorrússia da necessidade de reforçar a sua decisão de se aproximar dos
padrões europeus em matéria de respeito pela democracia e de protecção dos direitos
humanos.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − O que se passa na Bielorrússia tem que deixar preocupados
todos aqueles que acreditam na democracia e num Estado de direito. Os cidadãos deste
país vivem sob um regime que não respeita os direitos humanos e que mantém uma polícia
política muito castradora. A UE tem que apoiar todos os esforços que levem a uma
democratização desse regime, que implique a melhoria de vida da sua população. É
necessário acabar com os meios repressivos que ainda vigoram na Bielorrússia.

Louis Michel (ALDE),    por escrito. - (FR) Não podemos deixar de condenar o recurso à
força e à violência por parte da polícia e dos serviços do KGB contra os manifestantes no
dia das eleições. De facto, foram interpeladas e detidas mais de 600 pessoas. Interpelações,
buscas e mais condenações continuaram nos dias seguintes. Esta atitude inaceitável contra
a oposição não pode deixar de nos abalar. Há que libertar imediatamente todas as pessoas
presas por motivos políticos. Há que acabar com as perseguições contra a oposição, as
forças democráticas e os representantes da sociedade civil.

Fico perplexo com esta atitude das autoridades, que contraria a adoptada durante a
campanha eleitoral em que assistimos à emergência de forças pluralistas, à constituição
de uma verdadeira oposição e a uma sociedade civil activa. A União Europeia não
reconheceu os resultados oficiais do escrutínio. Se forem tomadas medidas contra o governo,
estas não devem penalizar a população, as ONG e a sociedade civil. O Conselho “Assuntos
Externos” do próximo dia 31 de Janeiro deverá decidir as medidas que se impõem.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Comenta-se nos meios de comunicação social
que a reintrodução das sanções contra o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko,
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desagravadas há mais de dois anos, significaria admitir o fracasso dos nossos longos esforços
de aproximação. A verdade é que esses esforços já tinham fracassado antes, por exemplo,
na altura das eleições presidenciais e, se não antes, seguramente no momento em que os
gabinetes da OSCE em Minsk foram encerrados, com a Alemanha e a Polónia a serem
acusadas de tentativas de desestabilização.

No entanto, em muitos casos, a Resolução em apreço exagera as questões, tornando um
texto basicamente válido num texto criticável. Por exemplo, o apelo à proibição de entrada
na UE de todos os funcionários governamentais e representantes do sistema judicial não
atingirá o objectivo pretendido. O cancelamento do Campeonato do Mundo de Hóquei
em Gelo de 2014 seria, similarmente, um exemplo excessivo de diplomacia do megafone.
Foi por essa razão que me abstive na votação.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    por escrito. – (LT) Concordo que o próximo
Conselho dos Negócios Estrangeiros devia proceder a uma revisão fundamental da política
da UE para a Bielorrússia. Creio ser necessária uma atenção permanente em relação à
Bielorrússia e à sua situação interna, não apenas no Parlamento Europeu e na Comissão,
mas também a nível ministerial e dos Chefes de Estado, porquanto a Bielorrússia é um país
que faz fronteira com a UE. A nomeação de coordenadores da UE para os assuntos da
Bielorrússia poderia garantir uma unidade de acção da UE em relação a este país. Apoio a
disposição segundo a qual a UE devia manter e reforçar a proibição de visto imposta a uma
vasta lista de altos responsáveis da Bielorrússia, mas, ao mesmo tempo, desbloquear, na
medida do possível, os contactos e viagens de bielorrussos comuns no seio da UE. A Lituânia
está a seguir esta via. Celebrou um acordo para a simplificação da circulação transfronteiriça
com a Bielorrússia e emite vistos gratuitos a cidadãos da Bielorrússia. Apoio igualmente o
objectivo de definir as "zonas mais sensíveis" e tomar uma decisão sobre a aplicação de
sanções com alvos específicos, a par do direccionamento e da adaptação da assistência da
UE à sociedade civil da Bielorrússia. Exorto a Comissão a encontrar formas de reforçar o
acesso da população da Bielorrússia a uma informação independente. A Universidade
Europeia de Humanidades de Vilnius é um dos mais bem sucedidos projectos de cooperação
para o desenvolvimento a longo prazo respeitantes à Bielorrússia. Confrontada com a
situação interna da Bielorrússia, na qual todos os caminhos para ser um cidadão crítico,
consciente e livre estão há muito bloqueados, a UEH está a tornar-se não só uma ilha de
pensamento livre da Bielorrússia, mas também um campo onde germinam os futuros
líderes da Bielorrússia. Deste modo, a assistência da UE a esta universidade não só deve ser
mantida como reforçada. É uma decisão lógica e que devemos saudar.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) A proposta de resolução contém várias exigências
deveras excessivas, tais como as restrições à emissão de vistos a altos responsáveis do Estado
e a magistrados, preconizando também um boicote ao Campeonato do Mundo de Hóquei
em Gelo de 2014. Por conseguinte, abstive-me na votação.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) Na sequência das eleições presidenciais da
Bielorrússia de 19 de Dezembro de 2010, que resultaram na reeleição do Presidente
Lukashenko, houve manifestações violentamente reprimidas pela polícia. Muitos
manifestantes e líderes da oposição foram presos, podendo enfrentar penas severas. A
União Europeia não pode assistir passivamente a estes acontecimentos: depois do que
aconteceu após as eleições, temos todos de centrar os nossos esforços em assegurar a
libertação destas pessoas. Por essa razão, o meu voto favorável pretende ser um gesto de
concordância com uma resolução conjunta que apoie a participação da Bielorrússia no
processo de cooperação com a União Europeia. A meu ver, temos de lidar com esta questão

83Debates do Parlamento EuropeuPT20-01-2011



de forma rápida e prática, adoptando uma abordagem coordenada que apoie activamente
a sociedade civil e proteja os membros da oposição e as respectivas famílias. O meu voto
favorável baseia-se na necessidade, agora fortemente sentida na UE, de convencer a
Bielorrússia de que deve aproximar-se dos padrões europeus nos domínios do respeito
pela democracia e da defesa dos direitos humanos.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) Com a presente Resolução, o
Parlamento considera de forma clara que - segundo as conclusões preliminares da
Assembleia Parlamentar da OSCE e da OSCE/ODIHR -, as eleições presidenciais de 19 de
Dezembro de 2010 não lograram satisfazer os padrões internacionais de eleições livres,
justas e transparentes, considera que estas eleições foram mais uma oportunidade perdida
para uma transição democrática na Bielorrússia e lança um apelo, perante as múltiplas e
graves irregularidades relatadas pela OSCE/ODIHR, no sentido da realização de novas
eleições livres e democráticas, de acordo com as normas da OSCE.

Condena também o uso brutal da força por parte da polícia e dos serviços do KGB contra
os manifestantes no dia das eleições, manifestando-se particularmente indignado com a
violência do ataque infligido a Uladzimir Niakliayeu - exemplos da grave violação dos
princípios democráticos fundamentais, tais como a liberdade de reunião, a liberdade de
expressão e o respeito pelos direitos humanos -, e manifesta a sua apreensão face às
tentativas das autoridades bielorrussas para colocar sob custódia do Estado Danil Sannikov,
o filho de 3 anos de Andrei Sannikov, candidato presidencial, e de Irina Khalip, jornalista
de investigação, ambos detidos desde as eleições de 19 de Dezembro.

Rafał Trzaskowski (PPE),    por escrito. – (PL) A política da UE para a Bielorrússia, uma
política de diálogo e de mão estendida, revelou-se ineficaz. Por conseguinte, chegou o
momento de tomar decisões difíceis, mas firmes, que, por um lado, implicarão sanções
contra o regime, mas que, por outro, levarão a uma abertura à sociedade civil bielorrussa,
pois, sem o seu apoio, as mudanças necessárias não acontecerão na Bielorrússia. A Resolução
aborda esta questão.

Relatório: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Acolho favoravelmente o presente relatório, tendo
a Comissão reagido à crise e, em simultâneo, aplicado as medidas da política de
concorrência. Defendo um papel de co-legislador do PE no que respeita à política de
concorrência e, enquanto tal não seja possível, que a Comissão informe detalhadamente
o Parlamento sobre o seguimento dado às suas recomendações e justifique desvios
relativamente às mesmas. Noto com desagrado que ainda não foi possível melhorar o
quadro da concorrência no seio do mercado único de modo a ser mais favorável para as
PME.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) Votei a favor da presente Resolução
sobre o relatório sobre a Política de Concorrência 2009. Concordo com a posição do relator
de que o Parlamento devia ter um papel mais activo no desenvolvimento da política de
concorrência, através da introdução de um papel co-legislativo. Para atingir este objectivo,
o Parlamento deve ser regulamente informado sobre qualquer iniciativa neste domínio.
Não tenho dúvidas de que o papel activo do Parlamento no desenvolvimento da política
de concorrência representará um contributo significativo para o sucesso da aplicação da
política de concorrência e para o funcionamento sem restrições do mercado interno,
condições essenciais para o crescimento económico sustentável na União Europeia.
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Elena Oana Antonescu (PPE),    por escrito. – (RO) Um dos princípios do Tratado da União
Europeia estipula que os Estados-Membros têm de adoptar uma política económica "em
conformidade com os princípios de uma economia de mercado aberto, baseada na livre
concorrência". O objectivo da política de concorrência é criar uma verdadeira concorrência
no mercado único através de medidas relativas às estruturas do mercado e ao
comportamento dos seus actores. A livre concorrência fomenta a inovação, reduz os custos
de produção, aumenta a eficiência económica e, consequentemente, potencia o nível de
competitividade da economia europeia. O Relatório abrange tanto as políticas antitrust
como as políticas de controlo dos auxílios estatais. Apresenta também regras e
procedimentos para combater os comportamentos anticoncorrenciais nas empresas e
impede os governos de conceder auxílios estatais que falseiem a concorrência no mercado
interno.

Votei favoravelmente este Relatório, pois encaro a política de concorrência como um
instrumento essencial que permite que a UE tenha um mercado interno dinâmico, eficiente
e inovador e seja competitiva a nível mundial, para além de permitir superar a crise
financeira. Os consumidores só têm a ganhar com uma política de concorrência aplicada
de forma eficaz.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. - (FR) Todos os anos a Direcção-Geral da Concorrência
da Comissão Europeia publica um relatório sobre a política da União na matéria. A
Comissão Europeia dispõe de poderes muito alargados neste domínio, pois deve garantir
o bom funcionamento do mercado interno. O ano de 2009 foi marcado pelo forte contexto
de crise e a Comissão teve de o ter em conta no seu controlo das práticas das empresas.
Votei favoravelmente a resolução do Parlamento pois lança um apelo à Comissão Europeia
no sentido de uma maior participação dos deputados europeus no processo de decisão
dessa política, de uma melhor tomada em linha de conta dos serviços de interesse geral e
de uma atenção acrescida por parte dos serviços da Comissão Europeia às actividades das
empresas do sector financeiro.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    por escrito. - (FR) Se a votação do relatório 2009 relativo
à política da concorrência tivesse sido electrónica, ter-me-ia abstido. Com efeito, o relatório
continha aspectos positivos (avaliação da política da concorrência, direitos dos
consumidores, inovação e papel acrescido para as PME), mas lamento a perspectiva geral
com que foi escrito: uma espécie de suspeita relativa às ajudas estatais - que, à partida, são
supostamente contrárias à política da concorrência - e uma forma de defender a liberalização
antecipada de determinados sectores da economia, nomeadamente o sector ferroviário,
que me parece inadequada.

Temos de mudar essa perspectiva e de voltar a situar os cidadãos no centro da problemática.
Podemos verificar, nomeadamente no que respeita aos serviços públicos, que as regras
relativas às ajudas estatais são inadequadas às missões que competem a um serviço público,
merecendo uma reformulação a pensar, antes de mais, nas necessidades dos cidadãos e na
coesão social.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) Votei a favor deste Relatório sobre o
relatório sobre a Política de Concorrência 2009. A Comissão Europeia foi rápida a reagir
à crise económica e financeira, e as medidas de política de concorrência foram adaptadas
de forma eficaz. Gostaria de chamar a atenção para o facto de o Parlamento dever participar
mais activamente no desenvolvimento da política de concorrência, através da introdução
de um papel co-legislativo. Além disso, o Parlamento deve ser regularmente informado de
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qualquer iniciativa neste domínio. Uma política de concorrência da UE baseada nos
princípios dos mercados abertos e em condições equitativas em todos os sectores constitui
uma pedra angular de um mercado interno bem sucedido e uma condição prévia para a
criação de empregos sustentáveis e baseados no conhecimento. Gostaria de salientar a
necessidade de elaborar regras de concorrência claras que sejam favoráveis e úteis para as
pequenas e médias empresas (PME), pois o sucesso da aplicação da política de concorrência
e o funcionamento sem restrições do mercado interno são pré-requisitos essenciais para
o crescimento económico sustentável da União Europeia. Exortaria a Comissão a
concentrar-se mais em garantir a concorrência leal no mercado interno e condições
equitativas em relação às condições de saída.

David Casa (PPE),    por escrito. – (EN) É fundamental referir que, devido às circunstâncias
excepcionais a que assistimos por causa da crise financeira, era necessário um certo grau
de flexibilidade no âmbito da política de concorrência da UE. No entanto, importa
compreender que os princípios sobre os quais esta política se baseia são o dos mercados
abertos e o da garantia de condições de concorrência equitativas. Estas são condições
essenciais para o êxito do mercado interno. Na minha opinião, o presente Relatório aborda
adequadamente as preocupações suscitadas pela crise e conseguiu também apontar o
melhor caminho a seguir. Decidi, por isso, votar a favor do Relatório.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) O Relatório sobre a Política de Concorrência é
um documento importante, sublinhando que, em tempos de crise, é fundamental não só
garantir a estabilidade financeira e restabelecer o fluxo de crédito, mas também garantir,
em particular, a existência de todas as condições e de mecanismos de verificação e controlo
para os mercados funcionarem de forma eficiente.

Por outro lado, nestas circunstâncias, as regras da concorrência têm de ser aplicadas de
forma flexível quando necessário, sem comprometer os princípios que servem de base às
políticas neste domínio. Não podemos esquecer que, durante a crise, muito poucas vozes
se ouviram apelando à introdução de políticas proteccionistas, que só serviriam para
aprofundar e prolongar a crise.

A política de concorrência constitui um instrumento essencial que permite que a UE tenha
um mercado interno dinâmico, eficiente e inovador e seja competitiva a nível mundial.
Saúdo, por essa razão, as observações e recomendações feitas pelo Relatório a propósito
das políticas sectoriais neste domínio, assim como as relativas ao âmbito de aplicação e ao
destino dos auxílios estatais.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − A política de concorrência da UE não apenas é uma
política fundamental e verdadeiramente estruturante do quadro jurídico europeu, como
constitui o alicerce de um mercado interno bem sucedido e de uma economia sustentável
e competitiva. É por isso que considero importante que a Comissão dê conhecimento ao
Parlamento da sua evolução e aplicação. O ano de 2009, como todos sabemos, foi um ano
extraordinário em vários aspectos. Desde logo, foi o ano pós-colapso da Lehman Brothers
(Setembro de 2008), o que levou a que fossem introduzidas várias medidas excepcionais
em matéria de concorrência, nomeadamente no que se refere aos auxílios estatais, às quatro
comunicações relativas ao sector financeiro e ao quadro temporário direccionado para os
restantes sectores. Considero, portanto, fundamental que se faça uma análise aprofundada
do impacto que estas medidas tiveram na economia e nas finanças dos vários Estados e
que a sua eficácia seja devidamente estudada para que daí possam ser retiradas as devidas
consequências.
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José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − A presente resolução versa sobre a Política
de Concorrência 2009 e contém uma perspectiva global de todos os apoios estatais ao
sector dos transportes no interior da UE, fundamental para a existência de um mercado
sem fronteiras e com livre circulação de pessoas, bens e serviços.

A crise económica dos últimos anos tem-se reflectido na falência de muitas empresas, e é
imperiosa a adopção de medidas reguladoras que impeçam a distorção desta actividade,
nomeadamente regulando os apoios ao sector. Por outro lado, os países periféricos da UE
têm custos acrescidos neste domínio, sendo necessários meios financeiros que minimizem
esta situação.

Por isso, congratulo-me com a aprovação desta resolução, saudando a criação de um
conjunto de medidas de monitorização do mercado, a preocupação ambiental com as
emissões de CO2 e o incentivo à investigação para a melhoria da competitividade na Europa,
nomeadamente através da recomendação à Comissão e aos Estados-Membros para que
assegurem 3 % de investimento nesta área.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. − É inaceitável que num momento de
aprofundamento da crise financeira e económica seja aprovado, no Parlamento Europeu,
um relatório sobre a Política de Concorrência de 2009 que faz a apologia da concorrência
e insiste em novas liberalizações, designadamente no sector ferroviário, quando afirma ser
necessária a realização do mercado interno ferroviário mediante a abertura dos mercados
nacionais de transportes de passageiros. O mesmo se passa relativamente ao sector
farmacêutico quando solicita à Comissão que acelere a realização do mercado interno dos
medicamentos, nas telecomunicações, etc.

O que temos, pois, é um relatório que pretende o aprofundamento das liberalizações em
sectores básicos fundamentais para a melhoria das condições de vida das populações, sem
cuidar das consequências no emprego, nos preços e na vida das pessoas. Apenas lhe
interessam os ganhos dos grupos económicos e financeiros, mesmo que, num caso ou
outro, haja referência às PME que a política neoliberal da União Europeia está a pôr em
causa. Esquece sempre que a dita livre concorrência apenas dá liberdade às grandes empresas
para esmagar as pequenas, e depois quem sofre as consequências são trabalhadores,
consumidores e pequenos empresários.

Por tudo isto, votámos contra o relatório.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor da presente Resolução, pois o
proteccionismo e a não aplicação das regras de concorrência só iriam aprofundar e
prolongar a crise. A política de concorrência constitui um instrumento essencial que
permite que a UE tenha um mercado interno dinâmico, eficiente e inovador e seja
competitiva a nível mundial, para além de permitir superar a crise financeira. A concorrência
é ainda imperfeita no sector da energia, da produção agrícola e noutros sectores, pelo que
o Parlamento deve ter um papel mais activo no desenvolvimento da política de concorrência,
através da introdução de um papel co-legislativo. O papel activo do Parlamento Europeu
na definição da política de concorrência será um contributo significativo para o sucesso
da aplicação da política de concorrência e o funcionamento do mercado interno, que são
pré-requisitos e premissas essenciais para um crescimento económico sustentável na União
Europeia.

Iliana Ivanova (PPE),    por escrito. – (BG) Em relação ao Relatório sobre a Política de
Concorrência 2009, gostaria de reiterar a importância das acções de acompanhamento
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para avaliar a eficácia dos auxílios estatais concedidos. É vital para o mercado único europeu
que a Comissão proceda a uma análise exaustiva das consequências dos mecanismos
revistos de auxílios estatais adoptados em resposta à crise, no que diz respeito à concorrência
e à preservação de condições de concorrência equitativas na UE, bem como no tocante à
reforma financeira e à criação de emprego.

Não podemos esquecer que o processo de revisão dos mecanismos de auxílios estatais foi
iniciado com apenas um propósito: ajudar as economias dos Estados-Membros a recuperar
da crise. Com o controlo dos resultados da concessão dos auxílios estatais, a Comissão
deve assegurar-se de que as medidas tomadas não excedem o objectivo inicial, porquanto
a essência da política de concorrência reside na igualdade de participação no mercado
único.

Bogusław Liberadzki (S&D),    por escrito. – (PL) Votámos um documento de crucial
importância sobre a política de concorrência da UE. A concorrência é fundamental para
o funcionamento saudável da economia. A concorrência deve ser analisada a nível mundial,
bem como no seio da União Europeia. Na abordagem a nível mundial, temos de nos
concentrar, entre outras coisas, nas regras do jogo no mercado, e também nos custos dos
produtores competitivos exteriores à União Europeia, nomeadamente, dos produtores
chineses e coreanos. Saúdo a exortação à realização do mercado interno ferroviário na
Europa. Os princípios saudáveis da concorrência podem contribuir para a revitalização
das ferrovias e aumentar a sua quota no mercado dos transportes, e isto pode aproximar-nos
ainda mais da ideia de um sistema ferroviário europeu, semelhante ao sistema rodoviário
ou aéreo.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) O ano de 2009 foi um ano difícil para
a União Europeia, marcada por uma crise económica e financeira especialmente grave,
não tendo sido a única a enfrentar tais dificuldades. Os efeitos negativos desta crise atingiram
duramente a economia e o ambiente de negócios, bem como os decisores. Enquanto estes
procuraram elaborar políticas para minimizar o impacto da crise na economia real, a
Comissão Europeia, em conjunto com os Estados-Membros e os bancos centrais, trabalhou
arduamente para estabilizar o sistema financeiro. O Relatório deste ano dedica especial
atenção a estas questões e regista com satisfação a rápida resposta da Comissão e o êxito
com que aplicou medidas no domínio da política de concorrência. Votei a favor do presente
Relatório porque considero que a União Europeia precisa de uma política de concorrência
forte, fundada no princípio de um mercado livre e da concorrência leal em todos os sectores,
que irá gerar um mercado interno bem sucedido e favorecer a criação de emprego
sustentável e baseado no conhecimento.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor do presente Relatório e, sobretudo,
gostaria de chamar a atenção para o n.º 105, que exorta a Comissão Europeia a velar pela
realização do mercado interno ferroviário, exortação que apoio vivamente.

Clemente Mastella (PPE),    por escrito. – (IT) Votei a favor do presente Relatório porque,
com base numa avaliação positiva das medidas novamente tomadas pela Comissão Europeia
no corrente ano, apoia fortemente um papel mais activo do Parlamento no desenvolvimento
da política de concorrência. Estamos, portanto, a solicitar um papel "co-legislativo" e a
pedir que o Parlamento seja regularmente informado sobre qualquer iniciativa neste
domínio. Gostaríamos de salientar que uma política de concorrência da UE baseada nos
princípios de mercados abertos e num plano de actividade equitativo em todos os sectores
constitui o alicerce de um mercado interno bem sucedido e uma condição prévia para a
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criação de postos de trabalho sustentáveis. Sublinhamos, pois, o nosso apelo para uma
maior coerência entre todas as políticas da EU e as prioridades estabelecidas na Estratégia
Europa 2020 para o crescimento e o emprego. É necessário redigir regras de concorrência
inequívocas que incentivem o crescimento das pequenas e médias empresas, que são o
motor do crescimento de todas as nossas economias. Ao mesmo tempo, exortamos os
EstadosMembros a cooperarem activamente com a Comissão no desenvolvimento e na
avaliação das normas provisórias em reposta à crise financeira e económica, informando
pontual e detalhadamente sobre o seu grau de aplicação e eficácia.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. - (FR) Este relatório é uma ode à
concorrência livre e não falseada, que erige como remédio infalível contra a crise financeira.
É exactamente o contrário. A concorrência é o mal, não o remédio. Este relatório é um
credo absurdo. Voto contra.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − A análise do relatório sobre a Política de Concorrência
2009 revela que a crise económica, iniciada em 2008, pode ter tido algum efeito nessa
mesma política, nomeadamente devido ao facto de os Estados-Membros terem prestado
auxílio às suas economias sob variadas formas. É tempo de analisar as consequências dessas
ajudas no mercado interno e interpretar se as mesmas terão distorcido a livre concorrência.
Não podemos esquecer que a política de concorrência da UE é baseada nos princípios de
mercados abertos e de um plano de actividade equitativo em todos os sectores, o que
constitui o alicerce de um mercado interno bem sucedido e uma pré-condição para a criação
de postos de trabalho sustentáveis e baseados no conhecimento.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) A crise económica e financeira que abalou os
mercados financeiros teve também, como é natural, impacto na política de concorrência.
Este impacto é evidente nos crescentes défices orçamentais e no aumento da dívida pública
em muitos Estados-Membros, que retardam a recuperação económica, bem como nos
auxílios estatais concedidos em resposta à crise financeira.

As garantias governamentais induziram diversos efeitos e distorções, como a redução do
diferencial bancário (spread) dos empréstimos privados, bem como um impacto na estratégia
seguida pelos fundos de pensões. A política europeia de concorrência deve tornar o mercado
interno competitivo a nível mundial. Restam poucas dúvidas sobre a pertinência de uma
abordagem coordenada neste domínio. Não obstante, esta não deve degenerar num ataque
à soberania. Por esta razão, votei contra o Relatório.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) Votei a favor do Relatório sobre a Política de
Concorrência 2009 do deputado Eppink, porque a política de concorrência é um
instrumento essencial para combater os efeitos da crise económica. No que se refere à
concorrência em 2009, após a recuperação do sector financeiro, a Comissão chamou a si
- e continua a chamar - a tarefa fundamental de fiscalizar o reembolso pelos bancos dos
auxílios estatais concedidos para revitalizar a economia. As pequenas e médias empresas
(PME) têm de ser apoiadas em primeiro lugar. Visto terem um papel crucial a desempenhar
na globalidade da economia europeia, devido ao seu importante potencial de inovação, as
PME precisam de regras de concorrência inequívocas, justas e não discriminatórias, a fim
de facilitar as transacções transfronteiriças e tirar proveito do mercado da UE fazendo um
uso eficaz da ZUPE (Zona Única de Pagamentos em Euros).

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) Apoiámos o Relatório proposto
em termos globais, ainda que tenhamos perdido alguns votos importantes em matéria de
tributação ambiental. No entanto, em termos gerais, o texto mostrou ser suficientemente
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positivo para, em última análise, merecer o nosso apoio (sem grande entusiasmo, é um
facto).

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) É cada vez mais evidente, inclusive à luz do
Relatório da Comissão sobre a Política de Concorrência na Europa em 2009, que a política
de concorrência constitui um instrumento essencial que permite que a UE tenha um
mercado interno dinâmico, eficiente e inovador e seja competitiva a nível mundial, para
além de permitir superar a crise financeira.

Neste contexto, o Parlamento Europeu tem de desempenhar um papel mais activo, a
começar por uma maior participação em qualquer uma das iniciativas da Comissão neste
domínio, pois a Comissão é a única autoridade da concorrência competente em toda a UE.
O Relatório salienta que as PME são particularmente importantes para o conjunto da
economia europeia. Destaca, além disso, o importante potencial de inovação das PME e
reitera o seu anterior pedido à Comissão para adoptar novas iniciativas centradas em
condições de concorrência leal e não discriminatória para as PME.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    por escrito. – (PL) Queremos que o mercado interno
seja eficaz, dinâmico e inovador. A política de concorrência é o instrumento adequado
para atingir estes objectivos. Uma das prioridades para o próximo período passa por
garantir um crescimento duradouro mediante o aumento dos níveis de emprego, que
resultará num reforço da nossa competitividade. Este, por sua vez, contribuirá para a
melhoria da posição da UE no mundo, permitir-nos-á superar a crise e, acima de tudo,
aumentará a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Se a concorrência funcionar
devidamente no mercado de bens e serviços, poderemos garantir melhor qualidade, preços
mais baixos e uma maior escolha ao consumidor. Temos, nomeadamente, de nos lembrar
das PME, que não só criam postos de trabalho para a maioria dos nossos cidadãos como
possuem um enorme potencial de inovação. Importa, pois, criar condições de concorrência
leal e não-discriminatória para a actividade das PME e redigir regras de concorrência
inequívocas e transparentes. A utilização eficaz dos instrumentos da política de concorrência
pela Comissão permitiu estabilizar a economia e atenuar os efeitos da crise económica
sobre as empresas e os consumidores. A ajuda prestada no ano de 2009 revelou-se essencial
para manter a integridade e a competitividade do mercado único. A política de auxílios
estatais é um elemento fundamental da política de concorrência, pois permite garantir a
igualdade de oportunidades para todos os empresários que operam no mercado único. No
entanto, esses auxílios devem ser acompanhados, de modo a não prejudicarem o
funcionamento do mercado.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. − A análise do Relatório sobre a Política de Concorrência
elaborado pela Comissão Europeia relativo ao ano de 2009 permite-nos tirar conclusões
acerca das vantagens desta política europeia. A política de livre concorrência europeia é
uma das políticas chave da integração europeia. A ideia subjacente visa a realização de um
mercado interno em que os seus operadores económicos possam livremente iniciar e
exercer as suas actividades. Considero que, tal como visa o documento, é necessário termos
regras de concorrência claras para que a criação de PME seja uma realidade possível. A
União Europeia atravessa actualmente um dos mais sérios períodos de crise económica e
financeira de toda a sua história e a actividade das PME é fulcral para o relançamento da
economia. Vejo com bons olhos o desenvolvimento de maiores sinergias entre a política
de concorrência e a política de defesa dos consumidores. Lamento, porém, que a nível do
mercado de energia haja ainda distorções a nível da concorrência e apoio o convite feito
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à Comissão Europeia no documento hoje levado a votação para monitorizar de perto a
implementação do Terceiro Pacote de Liberalização Energética pelos Estados.

Derek Vaughan (S&D),    por escrito. – (EN) Apoio integralmente as exortações e convites
da presente Resolução ao reforço das regras no domínio da política de concorrência. A
indemnização de indivíduos e empresas por infracções do direito da UE no domínio antitrust
irá contribuir sobremaneira para dissuadir empresas e indivíduos de violarem essa legislação.
Esta proposta é equilibrada e solicita o desenvolvimento de um amplo espectro de
instrumentos para dissuadir as pessoas de violar as regras, cobrindo aspectos como a
responsabilidade individual, a transparência e responsabilidade das empresas e o direito a
defender-se e a processos justos. Verifico com agrado o facto de a proposta não ter ido tão
longe como nos EUA, onde o nível das multas levou a prejuízos excessivos que resultaram
em perdas de postos de trabalho.

Relatório: Michael Gahler (A7-0377/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Aprovo o presente relatório, tendo em consideração
que três Estados-Membros da UE são membros do Conselho Árctico, enquanto a Islândia
está em negociações de adesão. A UE detém um importante papel nesta região, tendo já
competências partilhadas em várias áreas e exclusivas, como é o caso das pescas. Para além
disso, a UE está na liderança de certas políticas, como a investigação ambiental e das
alterações climáticas. Além desta situação, há a necessidade de tomar em consideração que
alguns parceiros do Árctico são já grandes contribuidores no que respeita ao fornecimento
de energia, matérias-primas e peixe para a Europa. A sua variedade de recursos e o seu
potencial para as energias alternativas só podem ser desenvolvidos através de uma
abordagem ecossistemática e com planos integrados de gestão. Para além disso, o
desenvolvimento de novas rotas comerciais pode beneficiar a economia europeia, dada a
posição privilegiada da Europa de fornecer serviços como a cobertura de sistemas de GPS
por meio do sistema GALILEO.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) Votei a favor da presente Resolução
sobre uma política comunitária sustentável para o Extremo Norte. Concordo com a
necessidade de uma política coordenada e unida da UE para a região do Árctico que defina
claramente não só as prioridades e os potenciais desafios da UE, mas também uma estratégia,
tendo em conta os recursos renováveis e não renováveis do Árctico, o impacto das alterações
climáticas na região e a apreciação geopolítica do Árctico a uma maior escala. O Árctico
é uma região sensível, onde os efeitos das alterações climáticas são especialmente visíveis,
com graves repercussões noutras regiões do mundo. Deste modo, a melhor protecção para
o Árctico consiste num acordo global a longo prazo e ambicioso em matéria de clima, pelo
que o rápido aquecimento do Árctico exige que, adicionalmente, se trabalhe noutros meios
possíveis a curto prazo para limitar esse aquecimento. Este é um aspecto particularmente
importante, dado o interesse crescente na exploração dos recursos. Não podemos também
esquecer os povos indígenas, cujas economias dependem em grande medida da utilização
sustentável dos recursos naturais, pelo que a atenuação das alterações climáticas e dos seus
efeitos, assim como o direito dos povos indígenas a um ambiente natural isento de poluição,
constituem também questões que se prendem com os direitos humanos.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. - (FR) Segundo as estimativas, um quinto dos recursos
mundiais de hidrocarbonetos que falta descobrir situam-se no Árctico. Esta região é também
uma rota muito importante para o transporte marítimo mundial. Assim, a disponibilidade
e a segurança dessas vias de comunicação são de uma importância crucial. Embora a União
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não possua um litoral para esse mar, é evidente que os assuntos árcticos interessam
muitíssimo aos Europeus. Eis a razão por que votei a favor desta resolução, que se pronuncia
em defesa de uma estratégia para o Extremo Norte. A União deve desempenhar o seu papel
de potência mundial, afirmando simultaneamente os seus interesses sobre a região e a
necessidade de uma boa governação internacional dos recursos naturais e dos desafios
ecológicos que não faltarão. Para já, foi feita uma referência explícita ao papel que pode
desempenhar nesta matéria a adesão da Islândia.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) Votei a favor do Relatório sobre uma
política comunitária sustentável para o Extremo Norte, pois as alterações climáticas
constituem o principal motor de mudança no Árctico. É geralmente aceite que a região do
Árctico é afectada antes e de forma mais acentuada pelas alterações climáticas e pela
poluição produzida nas zonas do globo industrializadas ou em vias de desenvolvimento.
Esta questão necessita de ser tratada a nível global, uma vez que as suas causas se situam
fora do Árctico e, por sua vez, afectarão também todo o planeta. A UE é já um actor de
primeiro plano na investigação e nas políticas ambientais e em matéria de alterações
climáticas no contexto internacional, e vai continuar a sê-lo. Dito isto, e recordando a
contribuição da UE e dos seus EstadosMembros, já actualmente, para a investigação e o
financiamento, o seu impacto através da legislação da UE no ambiente, clima, pescas e
aspectos similares, assim como as possibilidades de cooperação, no futuro, em questões
como o desenvolvimento de mapeamento e segurança marítima, e o desenvolvimento
económico e aspectos similares, pode-se concluir que a UE tem muito para contribuir para
o desenvolvimento sustentável do Árctico. Esta região será crucial para um mundo que
está a adaptar-se para enfrentar as alterações climáticas, o crescimento da população e a
escassez de recursos.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) Os efeitos das alterações climáticas têm um
maior impacto na região do Árctico do que em qualquer outra região. Temos de combater
as consequências das alterações que afectam vários domínios, desde as questões relativas
às alterações ambientais e climáticas à geopolítica das rotas de navegação e à segurança do
abastecimento de recursos.

Uma vez que o crescimento de novas economias se traduz na necessidade crescente de
recursos, energia e minerais, a UE tem um interesse natural em garantir a segurança do
abastecimento dos recursos e da energia necessários para a população e as indústrias
europeias.

Quanto ao quadro geopolítico, alterar-se-á substancialmente se as negociações de adesão
da Islândia à UE se revelarem bem sucedidas, porquanto a adesão da Islândia reforçaria
também a presença da UE na região.

A UE pode dar um forte contributo para o desenvolvimento sustentável do Árctico, região
que será crucial para um mundo que está a adaptar-se para enfrentar as alterações climáticas,
o crescimento da população e a escassez de recursos.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − Três Estados-Membros – Dinamarca, Suécia e Finlândia
– fazem parte do Conselho do Árctico onde a UE é membro observador. Tendo em conta
que 40 % do comércio marítimo mundial é detido por Estados-Membros da UE, é essencial
garantir a segurança das novas rotas mundiais através do Árctico, nomeadamente para os
Estados-Membros da UE. Tal como o autor deste relatório, considero que a cooperação
para proteger o frágil meio ambiente do Árctico, os interesses dos seus habitantes e o
desenvolvimento da região é muito bem-vinda.
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José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − No actual quadro prioritário de luta contra
as alterações climáticas, a defesa e a promoção da zona do Árctico revestem-se de crucial
importância, não só no plano ambiental, mas também ao nível do desenvolvimento
económico e da estabilidade e segurança global. Destaca-se o seu potencial em termos de
fornecimento de energia renovável e peixe cru, pelo que é fulcral a exploração sustentável
dos recursos naturais desta região.

Neste processo, não podem, contudo, desvalorizar-se os interesses dos povos indígenas
desta região. Nesse particular, a União Europeia pode e deve assumir um papel
preponderante em defesa da cultura, língua, costumes e condições de vida destas
comunidades indígenas. Sem isso, estará em risco qualquer estratégia de intervenção para
a salvaguarda de uma região de capital importância para o futuro da população mundial
e do planeta. Saliento a importância de assegurar as melhores condições à investigação
científica.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor da presente Resolução sobre uma
política comunitária sustentável para o Extremo Norte. A Região do Árctico está a atrair
cada vez mais atenção, devido aos efeitos das alterações climáticas, o principal factor que
desencadeia os desenvolvimentos. A Europa não só tem uma certa responsabilidade, ao
ser um dos principais contribuintes para a poluição e para as emissões dos gases com efeito
de estufa, como tem também um especial interesse no Árctico, uma vez que terá de lidar
com as consequências das alterações que se estão a verificar nessa região, desde as questões
relativas às alterações ambientais e climáticas à geopolítica das rotas de navegação e à
segurança do abastecimento de recursos. É fundamental a formulação de uma política da
UE para a região do Árctico com propostas muito concretas e abrangentes, indo desde a
inclusão dos habitantes locais no diálogo e a estabilidade e segurança na região até às
dimensões ambiental e em matéria de alterações climáticas de projectos futuros. Os povos
indígenas têm direito a um ambiente natural isento de poluição.

Jarosław Kalinowski (PPE),    por escrito. – (PL) A região do Oceano Árctico está a adquirir
uma importância crescente, não só para o continente europeu, mas também para todo o
mundo. As alterações climáticas em curso no Extremo Norte vão ter uma importância
colossal para toda a humanidade. É absolutamente fundamental concentrar esforços na
investigação científica e na elaboração de um plano para lidar com estas alterações. O
Árctico é também uma região de recursos, tais como os hidrocarbonetos, e com potencial
de obtenção de energias renováveis como a energia eólica ou hídrica.

Outro recurso economicamente importante é o peixe, que tem uma importância
fundamental no contexto da segurança alimentar. De igual modo, não podemos esquecer
as rotas de transporte marítimas, que facilitam o comércio internacional e permitem um
melhor desempenho de muitas empresas. Em todos estes domínios, a União Europeia
pode, e deve, dar o seu contributo, ajudando ao desenvolvimento da região e definindo
novos padrões no que toca aos esforços de protecção do ambiente do nosso planeta.

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) O Extremo Norte é rico em recursos e
energia e vai abrir novas rotas marítimas utilizáveis pela União Europeia. Os recursos
minerais ali existentes são valiosos e devem ser tratados como tal. Importa que a extracção
de matérias-primas não afecte excessivamente o sistema ecológico. Os povos indígenas
necessitam também de protecção e de uma atenção especial. O Árctico é Património da
Humanidade e tem igualmente de ser considerado como tal. Deste modo, devemos focar-nos
na preservação deste património, e não na exploração de recursos. Apoio o Relatório sobre
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uma política comunitária sustentável para o Extremo Norte, elaborado pelo meu colega
deputado Gahler.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) Citando o Relatório Gahler, "os desafios que o
Árctico enfrenta são de natureza global, razão pela qual neles deverão ser incluídos todos
os actores relevantes". A questão da região do Árctico exige agora, e mais do que nunca, a
nossa atenção permanente, por força dos inquietantes problemas causados pelos efeitos
das alterações climáticas. Em termos geopolíticos, o Árctico é uma região deveras
importante, estimando-se que contenha cerca de um quinto dos recursos de hidrocarbonetos
por descobrir a nível mundial. O facto de três Estados-Membros da UE - Dinamarca,
Finlândia e Suécia - serem Estados do Árctico faz com que seja do interesse da UE garantir
que os factores ambientais sejam, doravante, mais tidos em conta do que são neste
momento. A UE lutou sempre em prol do ambiente e envidou grandes esforços para
protegê-lo mediante medidas preventivas. Com o resultado da votação de hoje neste
Hemiciclo, a UE está, mais uma vez, a reiterar vincadamente a sua posição.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Saúdo a proposta de uma política da UE para o
Extremo Norte, mas uma política deste tipo tem de estar ciente da necessidade de proteger
o ambiente frágil do Árctico e sublinhar a importância da estabilidade global e da paz na
região. Deve frisar que a UE deve prosseguir políticas que garantam que as medidas
destinadas a dar resposta às preocupações ambientais tenham em consideração os interesses
dos habitantes da Região do Árctico, incluindo os seus povos indígenas, protegendo e
desenvolvendo a região. Deve igualmente sublinhar a semelhança na abordagem, análise
e prioridades entre a Comunicação da Comissão e os documentos políticos nos Estados
do Árctico, bem como destacar a necessidade de adoptar políticas que respeitem o interesse
da gestão sustentável e de utilizar os recursos naturais terrestres e marinhos, renováveis e
não renováveis, da região do Árctico, que, por sua vez, constituem recursos importantes
para a Europa e uma fonte de rendimento assinalável para os habitantes da região.

Véronique Mathieu (PPE),    por escrito. - (FR) Votei favoravelmente o relatório sobre uma
política comunitária sustentável para o Extremo Norte, texto que insiste na instauração de
um diálogo entre as comunidades árcticas com vista a conseguirmos uma melhor
compreensão das condições de vida e da cultura das comunidades autóctones. Esta ideia,
muitas vezes retomada no texto, é capital. Os interesses da União Europeia devem ter em
conta os interesses dos povos autóctones em proteger e desenvolver a região do Árctico.
Apelamos a medidas específicas com vista a preservar a cultura, a língua e os costumes
dos povos autóctones, o que exige um diálogo regular entre os representantes dos povos
autóctones e as instituições da UE. Solicitamos à Comissão Europeia que garanta os
interesses dos povos autóctones quando negociar acordos comerciais. Assim, lamento o
regulamento europeu sobre a proibição dos produtos derivados da foca, que se opõe aos
interesses, em termos de gestão sustentável dos recursos, bem como à cultura e aos
costumes, das comunidades do Árctico. Este regulamento, contestado, e com razão, pelo
Canadá e pela Noruega, contraria os interesses da União Europeia na região do Árctico e
deveria, em minha opinião, ser retirado.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. - (FR) Este texto defende a exploração
sustentável do Árctico, mas isenta as companhias de petróleo e gás de todas as
responsabilidades na matéria. Despreza os comentários dos ecologistas sobre a pilhagem
em curso na região crucial para a sobrevivência da espécie humana. Pior: não prevê em
momento algum limitar o investimento na exploração dos recursos fósseis do Extremo
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Norte em benefício da investigação nas energias renováveis. Este relatório valida o crime
ecológico. Voto contra.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − É indubitável a relação que existe entre a UE e o Árctico,
até porque a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia são países árcticos e tanto a Finlândia como
a Suécia se situam em parte no Círculo Árctico. Face à contribuição da UE e dos seus
Estados-Membros para a investigação e o financiamento, o seu impacto através da legislação
da UE no ambiente, clima, pescas e aspectos similares, assim como as possibilidades de
cooperação, no futuro, em questões como o desenvolvimento de mapeamento e segurança
marítima, desenvolvimento económico e aspectos similares, pode concluir-se que a UE
tem um grande contributo a dar para o desenvolvimento sustentável do Árctico. Esta região
será crucial para um mundo que está a adaptar-se para enfrentar as alterações climáticas,
o crescimento da população e a escassez de recursos.

Louis Michel (ALDE),    por escrito. - (FR) A região do Árctico chama cada vez mais a
atenção devido aos efeitos das alterações climáticas, principal factor da sua evolução. A
União Europeia contribui consideravelmente para as alterações climáticas, pelo que deve
desempenhar um papel de primeiro plano na luta contra o fenómeno. Dada a crescente
necessidade de recursos naturais, nomeadamente da União Europeia, o Árctico representa
um potencial importante e variado em termos de fornecimento de energia (gás, energias
renováveis), de matérias-primas e de peixe. A União Europeia tem de empenhar-se em
políticas que tenham em conta uma gestão e uma exploração sustentáveis dos recursos
naturais da região em termos de ambiente, segurança e gestão. A candidatura da Islândia
à adesão valoriza a necessidade de criar uma política do Árctico coordenada a nível europeu.
Cabe à União Europeia encontrar um equilíbrio justo entre as preocupações ambientais e
a corrida à exploração dos recursos naturais, tendo em conta os interesses da população
da região do Árctico.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Os incalculáveis recursos minerais do Árctico
tornaram esta região objecto de disputa acesa. Estima-se que, só em petróleo, se encontrem
por explorar 90 mil milhões de barris debaixo do gelo. Como era de esperar, existe um
sentimento de desconforto em relação à BP, a causadora da catástrofe petrolífera no Golfo
do México no ano passado, que das demais empresas está agora autorizada a explorar os
recursos deste ambiente natural sensível, onde as condições são muito mais adversas do
que no Golfo. Na verdade, a região do Árctico já serve de depósito para as emissões mundiais
de mercúrio. Perante o aquecimento global e as consequências daí esperadas, este é um
problema que não pode ser subestimado. Votei a favor do relatório, pois apresenta de
forma competente os vários factores abrangidos.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) As alterações climáticas que nos últimos anos
têm vindo a afectar a região do Ártico chamam a atenção para a responsabilidade que a
União Europeia deve aceitar por uma situação tão importante e urgente. Estes efeitos são
muito maiores no Árctico do que noutras regiões, e a subida do nível do mar, bem como
as alterações climáticas, não são mais do que a consequência dos gases com efeito de estufa
que a União Europeia produz continuamente. Espero que o meu voto a favor de uma
política sustentável para o extremo Norte seja de importância determinante, pois a região
deve ser preservada e protegida, já que teve de enfrentar impactos ambientais desastrosos
que não resultaram directamente do seu próprio território, mas foram provocados pelos
países europeus mais industrializados. Por conseguinte, é necessário enfrentar o problema
a nível global, porque as suas causas encontram-se fora do Árctico e acabam por afectar
todo o planeta. Além disso, a região detém vastos recursos naturais de fontes de energia e
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minerais e a União Europeia tem interesse em garantir a segurança dos abastecimentos
necessários às indústrias e povos europeus. O Árctico é, portanto, um elemento chave no
fornecimento de energia, matérias-primas e também de peixe para a Europa.

Teresa Riera Madurell (S&D),    por escrito. - (ES) O relatório do Parlamento sobre o
Extremo Norte hoje aprovado contribui de forma importante para a definição das
orientações da política europeia para a Região do Árctico. As alterações climáticas e o
consequente degelo estão a provocar alterações na região e na atitude dos Estados do
Árctico, que se apressam agora a definir estratégias com vista a abordar as oportunidades
que estão a surgir. Mais concretamente, o degelo está a fazer surgir a oportunidade da
criação de novas rotas de navegação e da exploração de recursos naturais. Apoiei o relatório
porque realça a responsabilidade da UE neste processo das alterações climáticas que está
a mudar a fisionomia do Árctico, bem como a necessidade de reagir.

Paralelamente, o relatório reconhece o legítimo interesse da União Europeia em
desempenhar um papel no novo cenário e destaca o imperativo de aproveitar as
oportunidades que surjam no contexto do apoio ao desenvolvimento sustentável da zona
para os seus habitantes, sobretudo para as comunidades indígenas. Por outro lado, note-se
igualmente que o relatório refere a necessidade de, primeiro, cumprir o direito internacional
em todas as acções a levar a cabo no Árctico e, segundo, reforçar a cooperação na sua
governação.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) A região do Árctico está a atrair
cada vez mais atenção devido aos efeitos das alterações climáticas, os principais responsáveis
por estes desenvolvimentos. Estes efeitos fazem-se sentir em maior escala na região do
Árctico do que em outras regiões do mundo. Simultaneamente, estas alterações estão a
afectar outras regiões, através da subida do nível do mar, por um lado, e os efeitos sobre
os climas regionais vizinhos, por outro. Assim, a Europa não tem apenas uma quota-parte
da responsabilidade, sendo um dos principais culpados pelas emissões de gases com efeito
de estufa e pela poluição, mas também tem um interesse próprio no Árctico, uma vez que
terá de lidar com as consequências das transformações que lá ocorrem, desde questões
ambientais e em matéria de alterações climáticas, à geopolítica das rotas de navegação e à
segurança em matéria de aprovisionamento de recursos.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Apoiei este acordo, porque as alterações climáticas
e a poluição com origem nas regiões industrializadas do mundo, infelizmente, também
alcançaram há já algum tempo, o Árctico. Esta região é muitas vezes descrita como impoluta,
mas, lamentavelmente, não tem sido esse o caso há muitos anos. Ao contrário da Antárctida,
o Árctico é habitado e os seus recursos naturais são, tradicionalmente, explorados em
detrimento do meio ambiente.

Em 1996, numa tentativa para travar os acontecimentos, foi estabelecido o Conselho do
Árctico com vista à protecção do meio ambiente da região. Os seus membros incluem três
Estados-Membros da União Europeia - Suécia, Dinamarca e Finlândia. As economias
emergentes irão cada vez mais necessitar dos recursos abundantes que se encontram
disponíveis no Árctico ― energia, minerais, peixe, gás, petróleo, energia eólica, energia
das ondas ― tornando a região vulnerável à especulação.

Relatório: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Aprovo o presente relatório sobre Uma Estratégia
para o Mar Negro dada a proposta da Comissão, por um lado, de desenvolver a estratégia
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ao estabelecer objectivos mensuráveis, parcerias sectoriais para facilitar projectos conjuntos,
entre outras importantes medidas, e por outro, pelo facto de a relatora apresentar a
necessidade de uma avaliação actualizada da acção da UE na região do Mar Negro e ainda
pelo facto de existir uma grande fragmentação no financiamento desta estratégia, sendo
financiada por diversos instrumentos. É proposta uma linha de financiamento própria
para esta estratégia de modo a acabar com a fragmentação.

Aprovo igualmente as recomendações apresentadas neste relatório com vista a fomentar
um quadro político mais forte, enquadrando uma abordagem integrada da EU para esta
região, que deve ser reforçada com a materialização de um plano de acção concreto e de
recursos humanos e financeiros adequados.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução sobre
uma estratégia da União Europeia para o Mar Negro. Concordo com o parecer do relator
que, dada a importância estratégica da região do Mar Negro para a União Europeia e os
resultados bastante limitados da Sinergia do Mar Negro, deve ser lançada uma estratégia
capaz de aumentar a coerência e visibilidade à acção da União Europeia na região e que a
Estratégia da União Europeia para o Mar Negro deve fazer parte integral da perspectiva
mais ampla da política externa e de segurança. Três anos após a concepção da Sinergia do
Mar Negro, uma análise da situação actual aponta, acima de tudo, para a falta de uma visão
clara, abrangente e actualizada sobre os resultados da aplicação desta Sinergia. Por
conseguinte, a estratégia da União Europeia para o Mar Negro deve estabelecer um quadro
político mais forte e reforçar a participação daquela na região do Mar Negro. Apoio a
opinião de que os principais objectivos de uma estratégia para o Mar Negro devem
compreender a construção de uma zona de paz, estabilidade e prosperidade na região,
garantindo igualmente a segurança energética da União Europeia. Consequentemente, a
segurança, boa governação, energia, transporte, ambiente, desenvolvimento
socioeconómico e humano devem ser consideradas como acções prioritárias. É muito
importante que o aspecto de segurança do Mar Negro compreenda acções resolutas para
reforçar a democracia, a boa governação e as capacidades do Estado.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. - (FR) A União Europeia proporciona, desde há cerca
de cinquenta anos, a paz e a estabilidade aos povos da Europa Ocidental. Mas nem por isso
devemos esquecer que os países vizinhos continuam a viver situações graves. A União tem
de ter em conta essas realidades e de dar um novo impulso à sua estratégia a favor da região
do Mar Negro. A presente resolução dá resposta a essa questão, pelo que votei a favor. Cria
uma nova rubrica orçamental, que dará prioridade ao financiamento de projectos de
desenvolvimento em pequena escala e à cooperação transfronteiriça, e reforça os recursos
humanos. Um “sistema de alerta precoce” assegurará a prevenção dos conflitos e reforçará
a confiança na região, prevenindo toda e qualquer escalada de violência. Por fim, a resolução
chama a atenção para o prolongamento do estacionamento da frota russa do Mar Negro
na Crimeia e para as preocupações que suscita.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) Votei a favor do relatório sobre uma
estratégia da União Europeia para o Mar Negro. A importância estratégica da região do
Mar Negro para a União Europeia foi reconhecida em 2007, no contexto de adesão da
Roménia e da Bulgária à União Europeia. Como os desenvolvimentos nesta região, situada
estrategicamente na junção da Europa, Médio Oriente e Ásia Central, começaram a ter um
impacto directo nos assuntos internos da União Europeia, esta reconheceu a necessidade
sobre uma sua mais forte participação na área. O resultado foi o lançamento de uma nova
abordagem política da União Europeia para a região, chamada Sinergia do Mar Negro. O
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objectivo da Sinergia do Mar Negro é desenvolver a cooperação regional entre a União
Europeia e a região, bem como no interior da própria região. Contudo, muito pouco foi
alcançado no domínio da aplicação, enquanto áreas como a estabilidade, a democracia e
a boa governação parecem ter registado menos progressos devido à deterioração da
democracia em diversos países do Mar Negro e à guerra entre a Rússia e a Geórgia em
2008. Além disso, a região continua a enfrentar os seguintes desafios: conflitos permanentes,
tendência para a militarização e proliferação de armas, vigilância marítima, tráfico ilícito
e criminalidade transfronteiras. Penso que para se alcançar uma aplicação eficaz é necessário
desenvolver mecanismos para relatórios periódicos, monitorização, avaliação e
acompanhamento. Por outro lado, os objectivos principais de uma Estratégia do Mar Negro
devem consistir na construção de um espaço de paz, estabilidade e prosperidade na região
do Mar Negro, bem como na garantia da segurança energética da União Europeia.
Consequentemente, a segurança, boa governação, energia, transporte, ambiente,
desenvolvimento socioeconómico e humano devem ser consideradas como acções
prioritárias.

Jan Březina (PPE),    por escrito. – (CS) Votei a favor do relatório Ungureanu, porque estou
convencido que a União Europeia necessita urgentemente de uma estratégia coerente e
clara para a região do Mar Negro. A estratégia deve estar intimamente ligada à Política
Europeia de Vizinhança, cujo desenvolvimento recebeu um grande impulso da Presidência
checa da União Europeia no primeiro semestre de 2009. A prioridade fundamental da
estratégia da União Europeia para o Mar Negro deve ser a de garantir o aprovisionamento
energético da União Europeia e o apoio a projectos relacionados com energias que são do
interesse da União Europeia e que se concentrem na diversificação dos fornecimentos de
gás à União Europeia. A criação da Assembleia Parlamentar Euronest também é importante
e urgente em matéria de segurança energética da União Europeia.

Entre os projectos cuja execução deve ser apoiada pela estratégia para o Mar Negro, gostaria
de incluir os projectos Nabucco e South Stream, o projecto para o transporte de gás natural
liquefeito (GNL) para a Europa, o desenvolvimento de terminais de GNL nos portos do
Mar Negro, e ainda o oleoduto pan-europeu Constanta-Trieste. A Comissão deve avançar,
até o final de 2011, com a celebração de acordos com os potenciais países fornecedores
do gasoduto Nabucco. O pacote de medidas para a infra-estrutura energética que a Comissão
tenciona apresentar num futuro próximo, deve dar especial atenção aos projectos no
domínio da energia mencionados anteriormente para a região do Mar Negro. Por último,
mas não menos importante, é necessário realçar o grande potencial de fontes de energia
renovável na região do Mar Negro, as quais podem contribuir significativamente para o
futuro da segurança energética da União Europeia e de todo o mundo.

Mário David (PPE),    por escrito. − O Mar Negro é parcialmente um mar interior da UE e
é geograficamente maioritariamente europeu e, apesar da Comunicação da Comissão de
2007 intitulada Sinergia do Mar Negro – Uma nova iniciativa de cooperação regional, pouco
após essa data tomaram-se medidas com vista a implementar uma estratégia efectiva para
o futuro do Mar Negro.

Saúdo, por isso, a iniciativa e a aprovação deste relatório, que apoio fortemente, esperando
que sejam acolhidas as recomendações agora aprovadas pelo Parlamento Europeu, por
parte da Comissão, do Conselho e dos nossos vizinhos a leste que connosco partilham a
gestão do Mar Negro, nomeadamente as relativas aos conflitos congelados, às fronteiras
fechadas e/ou ao deficiente controlo de fronteiras, ao transporte de energia, à segurança e
defesa. Só resolvendo estas questões se poderão atingir os dois objectivos principais
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propostos pelo relatório: 1) paz, democracia, estabilidade e prosperidade na região; 2)
segurança energética para a UE.

Diane Dodds (NI),    por escrito. – (EN) Congratulo-me com a presente proposta e o relatório
paralelo actualmente com a Comissão das Pescas. Ambos os relatórios referem-se à "Sinergia
do Mar Negro". No contexto do sudeste europeu, sinergia significa a capacidade de um
grupo para superar até mesmo o melhor dos seus membros. Ao que parece, existe um
consenso entre alguns dos presentes nesta Assembleia, de que a União Europeia é o melhor
membro da Sinergia do Mar Negro. Gostaria de advertir contra essa crença, especialmente
em relação à pesca. A Política Comum das Pescas (PCP) falhou. Eu diria aos meus colegas
da região do Mar Negro: aprendam com os erros da PCP, analisem as consequências do
regime actual sobre a pequena pesca do nordeste atlântico e perguntem se é isso que querem
para o Mar Negro. A estratégia para o Mar Negro deve ter por base a singularidade da região.
Como pudemos ver, as ideias que servem uma parte da Europa, podem não funcionar
noutra.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − O conflito que envolveu a Rússia e a Geórgia demonstra
o potencial de instabilidade que envolve a região do Mar Negro, justificando plenamente
que a União Europeia venha a adoptar uma estratégia para fazer face aos desafios específicos
que aquela zona do globo apresenta. Não obstante a tensão que ainda não cessou, esta é
também uma região que pode vir a ter um futuro mais estável e equilibrado, podendo a
União ter um papel importante nessa estabilização. Nesse tocante, torna-se necessário não
só o estabelecimento de objectivos, mas, sobretudo, dotar os executores da estratégia
europeia de meios humanos, técnicos e financeiros que lhes permitam cumpri-la da melhor
forma. Dada a sua própria situação geográfica, a sua História e o conhecimento concreto
da região, a Roménia, Bulgária e Grécia poderão dar contributos valiosos para que a
estratégia a desenhar se mostre adequada aos objectivos de promoção da paz, da segurança,
da democracia, da boa governação e do desenvolvimento económico, social e humano.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − É reconhecida a importância do Mar Negro
para a União Europeia, assim como os problemas de instabilidade que envolvem esta região.
Num contexto que engloba países membros da UE – Bulgária, Grécia e Roménia –,
juntamente com a Turquia e vários Estados do extinto bloco soviético, incluindo a Rússia,
o Mar Negro é encarado como fulcral ao nível do abastecimento energético e da
diversificação da distribuição de gás. É uma ponte estratégica que liga a Europa à zona do
Mar Cáspio, à Ásia Central e ao Médio Oriente, assim como ao Sudeste da Ásia e à China.
Entre muitas diversidades e rivalidades, destacam-se os estreitos laços históricos e culturais,
assim como a importância do diálogo intercultural e interconfessional. Neste contexto,
impõe-se um maior comprometimento da UE e maior eficácia na concretização de medidas
que ajudem à estabilização e revitalização desta região, num processo que deve envolver
todos os países abrangidos.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. − Nada de novo surge deste relatório. As receitas
e os objectivos são os mesmos que desde há muito enfocam a chamada política externa
da UE: controlar os recursos naturais da região, nomeadamente do petróleo e do gás natural,
dos quais a UE é dependente, assegurando o seu abastecimento sem percalços, além de
procurar garantir o acesso aos seus mercados e à exploração dos trabalhadores.

Os mecanismos para o conseguir também são os mesmos: a ingerência e as recorrentes
tentativas de limitar a soberania nacional destes países através de campanhas internacionais
dirigidas pelas grandes agências de notícias e por ONG financiadas por fundos da UE; o
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impulso ao militarismo e à corrida aos armamentos, como no caso do rearmamento, em
curso, da Geórgia. E procurando nesses países quem, a troco de benefícios próprios ou dos
interesses que serve, defenda os da UE, dos EUA e dos seus grupos económicos, aceitando
o alargamento para leste da NATO e permitindo a instalação de bases militares dos EUA
na região, as quais têm sido utilizadas como plataforma de abastecimento das tropas da
NATO no Afeganistão.

Claro que este caminho não se faz sem sobressaltos: o imperialismo, seja ele dos EUA ou
da UE, enfrenta a tenaz resistência dos povos, que cá, como nesses países, se vão organizando
para impedir a marcha para trás no rumo da História.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) Embora admita que o senhor deputado Traian
Ungureanu fez um bom trabalho, não me parece que uma nova rubrica orçamental para
o Mar Negro seja uma opção acertada. A União Europeia tem muitas prioridades e os novos
investimentos devem ser ponderados cuidadosamente, mesmo quando estamos a falar de
zonas de grande importância no domínio da energia. Por conseguinte, expresso o meu
voto contra o relatório atrás referido.

Elisabetta Gardini (PPE),    por escrito. – (IT) O n.º 39 do presente relatório lembra o
objectivo de diversificar as rotas e refere-se especificamente à importância estratégica do
projecto Nabucco.

Embora reconheça a importância deste projecto, gostaria de sublinhar a necessidade de
tratar os outros projectos do Corredor Meridional (ITGI, GTA e White Stream) com igual
consideração. Gostaria também de reafirmar o papel fundamental do South Stream para
ajudar a atingir o objectivo de diversificação.

Por outro lado, tal como o já referido oleoduto Constanta-Trieste, deveríamos também
tecer considerações sobre o papel fundamental desempenhado pelo projecto
Samsun-Ceyhan, que o Senhor Comissário Günther Oettinger admitiu como sendo
fundamental para a redução do tráfego no Estreito do Bósforo e, consequentemente, o
risco de acidentes ambientais no Mar Negro (Conferência de Odessa, 27 de Julho de 2010).

Só tendo em conta todas as rotas possíveis, e não apenas algumas, é que se poderá atingir
o objectivo de diversificar as fontes de energia e tornar a Europa independente
energeticamente.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução sobre uma
estratégia da União Europeia para o Mar Negro. A importância estratégica da região do
Mar Negro para a União Europeia foi reconhecida em 2007, no contexto de adesão da
Roménia e Bulgária à União Europeia. Os desenvolvimentos na Europa, Médio Oriente e
Ásia Central começaram a ter um impacto directo nos assuntos internos da União Europeia,
e esta reconheceu a necessidade sobre uma sua mais forte participação na área. O resultado
foi o lançamento de uma nova abordagem política da União Europeia para a região, chamada
Sinergia do Mar Negro. O objectivo da Sinergia do Mar Negro é desenvolver a cooperação
regional entre a União Europeia e a região, bem como no interior da própria região.
Concordo com a opinião de que os objectivos principais de uma Estratégia do Mar Negro
devem consistir na construção de um espaço de paz, estabilidade e prosperidade na região
do Mar Negro, bem como na garantia da segurança energética da União Europeia.
Consequentemente, a segurança, boa governação, energia, transporte, ambiente,
desenvolvimento socioeconómico e humano devem ser consideradas como acções
prioritárias. O aspecto de segurança do Mar Negro deve compreender acções resolutas
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para reforçar a democracia, a boa governação e as capacidades do Estado. Por último, o
desenvolvimento económico, social e humano na região do Mar Negro é um princípio
básico para transformar o Mar Negro num território estável e próspero.

Jarosław Kalinowski (PPE),    por escrito. – (PL) A região do Mar Negro é uma zona
estratégica para a Europa. Por conseguinte, o reforço da cooperação a vários níveis é do
interesse da União Europeia. Para que estas medidas tenham êxito, é necessário que sejam
coerentes e que tenham em conta a diversidade das condições entre os específicos países.
Há que ter o cuidado de garantir que não se trata apenas de dar a nossa parte. Os países da
Bacia do Mar Negro têm muito para nos oferecer, começando pelas fontes de energia e as
riquezas naturais. Concordo com a preocupação do relator sobre a questão da falta de uma
estratégia clara para com estes países. A Bulgária e a Roménia podem desempenhar um
papel importante nesta conjuntura, pois já fazem parte da União Europeia e são quem
melhor entendem a política da região. A última questão é a Turquia, e não devemos de
maneira nenhuma esquecer a Turquia, porque, ao contrário da Europa, é um país que se
está a desenvolver a um ritmo frenético. Devemos estar atentos a esta parceria.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) Como ponte estratégica que liga a Europa à Ásia
Central e ao Médio Oriente, a região do Mar Negro é de extrema importância para a União
Europeia. Se juntarmos a estas considerações puramente geográficas o facto de que muitos
países da região são também Estados-Membros da União Europeia, estaremos em melhor
posição para compreender por que motivo a Europa tem, ao longo dos anos, trabalhado
no sentido de fortalecer as relações com os países desta região. O relatório Ungureanu
apela à Comissão e ao Serviço Europeu para a Acção Externa que estabeleçam uma estratégia
no sentido de estreitar cada vez mais as relações de cooperação entre a União Europeia e
a região do Mar Negro. Estas relações devem, contudo, ser submetidas a controlos rigorosos,
de modo a manter uma coordenação eficaz das actividades e a segmentação das
responsabilidades. Na verdade, considero que o sucesso de uma parceria tão importante
depende, em certa medida, da resolução pacífica dos actuais conflitos. Por último, gostaria
de destacar a parte do relatório que insta a União Europeia a promover estratégias que
visam o fortalecimento das instituições dos países da região do Mar Negro, pois entendo
que o respeito pela democracia deve estar na génese dessas relações.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    por escrito. – (RO) Votei favoravelmente este relatório
por considerá-lo da maior importância para a região do Mar Negro e a União Europeia. As
discussões sobre a Sinergia do Mar Negro começaram em 2007. A proposta para a estratégia
do Danúbio foi elaborada em 2006 e estará concluída no primeiro semestre deste ano. É
muito bom estarmos a discutir hoje o Mar Negro, mas entendo que devemos encerrar esta
discussão com uma proposta concreta. O Mar Negro pode contribuir para o
desenvolvimento da região do Danúbio, do mesmo modo que esta contribui para o
desenvolvimento do Mar Negro. Visto que ambas as regiões são interdependentes, sou de
opinião que uma abordagem comum deve ser encarada. A questão que poderia conduzir
a resultados imediatos é a da energia. As novas fontes de energia do Mar Cáspio, bem como
as novas rotas, podem contribuir para o desenvolvimento da região do Mar Negro e, por
inerência, da região do Danúbio. O projecto mais importante neste âmbito é o do gasoduto
Nabucco, e é por isso que eu vejo o apoio da União Europeia como necessário para a
conclusão do mesmo.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor do presente relatório, o qual salienta
que o principal objectivo que a UE e os seus Estados-Membros devem procurar alcançar
através da estratégia da UE para a região do Mar Negro deve ser a criação de um espaço de
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paz, democracia, prosperidade e estabilidade, que tenha como base o respeito dos direitos
humanos e das liberdades fundamenta e proporcione segurança energética à UE, e considera
que a boa governação, o Estado de direito, a promoção do respeito dos direitos humanos,
a gestão das migrações, a energia, os transportes, o ambiente e o desenvolvimento
económico e social devem constituir acções prioritárias.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. - (FR) A estratégia da União Europeia
relativa ao Mar Negro está inteiramente dedicada ao desenvolvimento do gasoduto Nabucco
e à criação de uma zona de comércio livre que assegure a sua segurança energética e a sua
hegemonia na região. A luta contra a catástrofe ecológica em curso passa para segundo
plano, tal como os interesses sociais e económicos dos povos da região. Este texto é um
manifesto imperialista. Retoma para si os argumentos da propaganda do Governo
aventureiro da Geórgia, cujas práticas antidemocráticas não são referidas. Da propaganda
e das ameaças. Um texto provocador. Voto contra.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − A região do Mar Negro é determinante em termos
estratégicos para a União Europeia devido à sua localização geográfica, que engloba três
Estados-Membros da União Europeia, a Grécia, a Roménia e a Bulgária, e vários importantes
parceiros, de entre os quais a Rússia e a Turquia. Por outro lado, as preocupações a nível
da segurança e do aprovisionamento energético levam à necessidade de um maior
envolvimento entre a União Europeia e os Estados dessa região. Assim, estou de acordo
que as principais preocupações que estão expressas no relatório sejam: as de garantir a paz,
a democracia e a estabilidade na região do Mar Negro e zelar pela segurança energética da
União Europeia. O incremento das relações entre a União Europeia e a região do Mar Negro
será sem dúvida importante, podendo as partes tirar um maior partido desse facto e uma
mais efectiva cooperação.

Louis Michel (ALDE),    por escrito. - (FR) Actualmente, a importância estratégica do Mar
Negro já não precisa de ser demonstrada. Nova fronteira da União Europeia após a adesão
da Bulgária e da Roménia, representa um espaço geoestratégico evidente. A UE está
vocacionada para se envolver nele directa e duradouramente. A Turquia, a Geórgia e a
Ucrânia manifestaram repetidas vezes a sua apetência europeia. A Comissão respondeu
com a sua Comunicação de 2007 sobre a “Sinergia do Mar Negro”. Esta última, ao mesmo
tempo que assegura a estabilidade na região, responde aos Estados candidatos numa
perspectiva tanto euro-atlântica como de cooperação reforçada. A UE tem de continuar
nessa via. Tem de reforçar o seu envolvimento no Mar Negro, demonstrando assim
positivamente o seu poder de influência (“soft power”) diplomático. Através dele, a União
Europeia assegurará a construção de um espaço de paz, estabilidade e prosperidade, mas
também a certeza da segurança do aprovisionamento energético da UE.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) O relatório sobre uma estratégia da União
Europeia para o Mar Negro é importante e, justamente por isso, muito abrangente. O futuro
desenvolvimento de sinergias na região do Mar Negro é importante não apenas por razões
de estratégia energética. São necessários novos impulsos à modernização da economia do
território e de novas iniciativas empresariais na região do Mar Negro. É fundamental que
o abastecimento de gás natural à Europa seja assegurado. No entanto, independentemente
dos esforços da União Europeia, os interesses da Rússia não devem ser ignorados.

A Rússia é um parceiro estratégico de importância vital na afirmação do desenvolvimento
pacífico e próspero para a região do Mar Negro. Condenar o estacionamento prolongado
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da frota russa do Mar Negro é uma provocação desnecessária. Mesmo assim, votei a favor
do relatório.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    por escrito. – (RO) Uma das razões pelas quais o relatório
é importante, deve-se às considerações que faz sobre a relevância do Mar Negro como
recurso natural e à situação ambiental na região. Um facto que não pode ser ignorado é o
aumento sem precedentes na mortalidade dos peixes que tem sido observado ultimamente
no Mar Negro. Os maiores poluidores que afectam a biodiversidade marinha são os rios
Dniepre, Don, Dniester e Danúbio - que lançam anualmente 60 000 toneladas de fósforo
e 340 toneladas de azoto inorgânico no Mar Negro. Outros factores que contribuem para
a degradação do Mar Negro são a pesca excessiva e os resíduos sólidos. Um grupo de
especialistas estima que, daqui a 30 anos, a vida subaquática irá desaparecer completamente
do Mar Negro devido à presença de ácido sulfídrico. Considero que estas questões devem
constar no topo da agenda europeia.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) A importância estratégica da região do Mar
Negro para a União Europeia foi reconhecida em 2007. Na sequência da adesão da Roménia
e Bulgária à União Europeia, o Mar Negro tornou-se um mar interior da União Europeia.
Como os desenvolvimentos nesta região, situada geopoliticamente entre a Europa, o Médio
Oriente e a Ásia Central, começaram a ter um impacto directo nos assuntos internos da
União Europeia, esta reconheceu a necessidade sobre uma sua mais forte participação na
área. O objectivo é desenvolver a cooperação regional entre a União Europeia e a região,
bem como no interior da própria região. Pretende-se que a região do Mar Negro evolua
para um espaço de estabilidade, segurança, democracia e prosperidade. Além disso, estão
a ser criados projectos comuns, tais como a criação de um Fórum da Sociedade Civil do
Mar Negro, o reforço das redes académicas e estudantis e ainda a criação de um Instituto
de Estudos Europeus na região do Mar Negro. Como tal, votei a favor do relatório.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    por escrito. – (PL) A região do Mar Negro é uma
região importante para a União Europeia, que exige uma abordagem integrada e uma maior
visibilidade da acção da União Europeia no futuro. A região necessita de adoptar medidas
democráticas, destinadas principalmente a garantir a segurança, a estabilidade e a paz, bem
como a aumentar a prosperidade. O objectivo da estratégia serve também para garantir a
segurança energética da União Europeia. A melhor forma de lidar com estas questões, no
âmbito da elaboração de uma estratégia para a macro-região do Mar Negro e a região do
Danúbio, encontra-se na proposta apresentada pela Comissão Europeia em 2007,
denominada “Sinergia do Mar Negro – Uma nova iniciativa de cooperação regional”, a qual
reconhece a região como estratégica para a União Europeia. Infelizmente, os resultados da
Sinergia do Mar Negro até à data têm sido bastante limitados. Além disso, não existe uma
ideia clara e abrangente sobre os resultados da aplicação em curso, e por isso há cada vez
mais críticas ao facto de a União Europeia carecer de uma visão coerente e apresentar uma
estratégia muito fragmentada. Por conseguinte, como refere o relator, enquanto se vale do
mérito da Sinergia do Mar Negro, a estratégia da União Europeia para o Mar Negro deve
estabelecer um quadro político mais forte e intensificar a sua participação na região do
Mar Negro. Tal como acontece com a estratégia da União Europeia para as regiões do Mar
Báltico e do Danúbio, o êxito da aplicação irá depender de um bom diálogo a todos os
níveis de cooperação regional, pois este diálogo conduzirá a propostas de mecanismos de
comunicação relevante e periódica, monitorização, avaliação e acompanhamento.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) A importância estratégica da região do Mar
Negro foi reconhecida já em 2007. Com a adesão da Roménia e da Bulgária à União
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Europeia, o Mar Negro passou a ter um impacto directo nos assuntos internos da União,
e por isso é necessário que haja uma maior participação da União Europeia na região.
Considero que a aplicação de uma estratégia para desenvolver uma maior cooperação entre
a União Europeia e a região é um objectivo que a União deve impor a si própria o mais
rapidamente possível. Esta iniciativa, denominada Sinergia do Mar Negro, poderia
transformar a região numa zona de estabilidade, segurança, democracia e prosperidade.
Em consonância com esta Assembleia, concordei - através do meu voto a favor – em apoiar
a criação e o lançamento da Sinergia do Mar Negro. Entendo que o desenvolvimento
económico, social e cultural da região pode ser promovido, com o devido respeito pelos
direitos humanos e liberdades fundamentais, através de uma maior liberalização e
intensificação do comércio na região. No contexto do desenvolvimento e maior integração
entre os Estados-Membros, ao dar o meu parecer favorável, estou a incentivar o crescimento
e o desenvolvimento da região do Mar Negro, através de um plano de acção com objectivos
claros e iniciativas emblemáticas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) Instamos a Comissão e o Serviço
Europeu para a Acção Externa (SEAE) a elaborar uma estratégia para a região do Mar Negro
em paralelo com a revisão da Política Europeia de Vizinhança, definindo uma perspectiva
integrada da União Europeia para enfrentar os desafios e oportunidades da região, com
um plano de acção pormenorizado, objectivos claros, iniciativas emblemáticas e parâmetros
de referência. Cremos que a estratégia contribuirá para a coordenação eficaz das actividades
e a divisão das tarefas. Além disso, o Parlamento Europeu reitera o seu convite à Comissão
e ao SEAE para que realizem apreciações regulares da aplicação da estratégia mediante o
estabelecimento de mecanismos concretos de monitorização, avaliação, acompanhamento
e relatório e exorta a que as comissões competentes do Parlamento Europeu sejam
consultadas em etapas decisivas do presente processo.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Na sequência da adesão da Roménia e da Bulgária
à União Europeia em 2007, algumas partes da costa do Mar Negro passaram a fazer parte
da Europa. Nesse mesmo ano, foi criada uma nova política europeia denominada Sinergia
do Mar Negro, que visa promover a estabilidade, segurança, democracia e prosperidade
nesta região.

A partir de 2008, o Parlamento Europeu manifestou o seu apoio à criação da sinergia e
solicitou ainda a elaboração de um plano de acção pormenorizado para a região, com uma
série de objectivos concretos a alcançar. Infelizmente, até à data, o projecto parece ter
fracasso parcial, consequência em parte da falta de visibilidade dos fundos disponibilizados.
Por conseguinte, deve ser criada uma rubrica orçamental específica para o projecto, com
a maior brevidade. Esta deve estabelecer regras claras para a disponibilização de verbas,
para que os requisitos e as características específicas da região recebam a devida atenção.

É necessário envolver em maior grau as autoridades locais, comunidades empresariais e
organizações não governamentais presentes no território. O potencial de crescimento
económico e social da região do Mar Negro deve ser explorado, a começar por áreas como
a formação contínua e a adaptação do ensino às exigências do mercado de trabalho, assim
como através do desenvolvimento de uma estratégia comercial inter-regional, capaz de
aumentar o volume do comércio internacional.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    por escrito. – (EN) A importância estratégica do Mar
Negro em matéria de energia, comércio e transportes pode significar que as preocupações
ambientais passam por vezes para segundo plano. A Comissão declara na sua comunicação
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de 2007 sobre a Sinergia do Mar Negro, que “a adesão da Comunidade à Convenção sobre
a Protecção do Mar Negro contra a Poluição é uma prioridade”. Em 2008, a Comissão
confirmou que estava a “examinar as condições de adesão da Comunidade Europeia”. O
relatório que hoje foi votado reafirma a importância desta convenção, e por isso gostaria
de reiterar a necessidade da Comissão prosseguir com a adesão plena da União Europeia
à mesma. Temos de trabalhar com outros parceiros no âmbito do presente quadro, para
garantir a plena aplicação das medidas de protecção ambiental que a região necessita
urgentemente.

Csanád Szegedi (NI),    por escrito. – (HU) Penso que o presente relatório, que visa o
desenvolvimento da região do Mar Negro no âmbito da relevante estratégia da União
Europeia, merece todo o apoio. Considero que é importante para a União Europeia elaborar
um plano de acção relativo à Sinergia do Mar Negro. Alcançar a paz e a estabilidade na
região é, em minha opinião, um objectivo prioritário, e não é de somenos importância
garantir a segurança energética através do projecto Nabucco.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. − A Região do Mar Negro é de uma grande importância
estratégica para a União Europeia. Esta importância resulta da sua localização geográfica,
englobando três Estados-Membros da União Europeia, a Grécia, a Roménia e a Bulgária,
um país candidato, a Turquia, e 6 parceiros, de entre os quais a Rússia. Para além disso, os
desafios a nível de segurança e de aprovisionamento energético reclamam à União Europeia
um maior envolvimento e enfoque nas relações com os Estados-Membros desta região.
Assim, subscrevo as preocupações expressas no documento hoje votado que devem ser
de duas ordens: garantir a paz, a democracia e a estabilidade na Região do Mar Negro e
velar pela segurança energética da União Europeia. Considero que, do ponto de vista
regional, é necessário criar sinergias e desenvolver uma maior cooperação no sentido de
levar a cabo para o efeito uma parceria mais efectiva no que respeita aos transportes e à
energia, visando uma maior diversificação das vias e fontes de aprovisionamento. O
aprofundamento do diálogo entre a União Europeia e a Região do Mar Negro será
indubitavelmente vantajoso, podendo as diferentes partes tirar partido de uma mais efectiva
cooperação.

Angelika Werthmann (NI),    por escrito. – (DE) Apoiei o relatório sobre a estratégia da
União Europeia para a região do Mar Negro. As medidas anteriormente adoptadas para a
Europa do Mediterrâneo Oriental eram descoordenadas e conduziram a resultados pouco
significativos. A região do Mar Negro tem testemunhado conflitos bilaterais há já longos
anos. Tendo em conta que dois Estados-Membros da União Europeia fazem fronteira com
o Mar Negro, e que por isso a região se tornou num dos vizinhos directos da União, esta
deve empenhar-se mais no diálogo regional, a fim de promover a estabilidade política na
região. A cooperação na criação de estruturas regionais também beneficiará a situação
ambiental, que é presentemente motivo de grande preocupação. A União Europeia deve
prestar apoio activo, com o fim de influenciar o equilíbrio entre o desenvolvimento
económico e a protecção ambiental. Na verdade, a Europa também prossegue interesses
na região do Mar Negro. O território faz parte integral da estratégia energética da União
Europeia, e por isso esta nova estratégia é uma aplicação mais avançada da estratégia
energética, que trará sinergias e continuidade ao nosso trabalho a nível europeu.

9. Correcções e intenções de voto: ver Acta

(A sessão, suspensa às 13h10, é retomada às 15h00)
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PRESIDÊNCIA: LIBOR ROUČEK
Vice-presidente

10. Aprovação da acta da sessão anterior: Ver Acta

11. Debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do Estado
de direito(debate)

11.1. Paquistão: assassinato do governador do Punjab, Salmaan Taseer

Presidente.   Segue-se na ordem do dia o debate de sete propostas de resolução sobre o
Paquistão (1) .

Marietje Schaake,    autora. – (EN) Senhor Presidente, há uma luta de princípios em curso
no Paquistão, e o extremismo que temos vindo a assistir tem de acabar, nomeadamente as
leis abusivas sobre a blasfémia, que estão a conduzir a um clima de medo e intolerância e,
nos piores cenários, ao extremismo.

O combate ao extremismo não é uma tarefa fácil, e por isso o Governo paquistanês, bem
como todos aqueles que concordam que a intolerância e o fanatismo são inadmissíveis,
necessitam do nosso apoio. Temos de prosseguir com a erradicação do terrorismo.

Salmaan Taseer, o governador do Punjab, foi brutalmente assassinado devido à mera
intolerância de um dos seus próprios seguranças - alguém cuja obrigação era protegê-lo.
A sua filha, Shehrbano, escreveu uma carta que foi publicada no The New York Times, a
qual eu gostaria de citar, pois julgo que toca no fundo da questão e seria bom fazer jus às
suas palavras em memória de seu pai.

Diz o seguinte acerca do autor do crime: “Mumtaz Qadri e os seus apoiantes podem ter
derrubado um grande carvalho naquele dia, mas estão muito enganados se pensam que
conseguiram calar a voz do meu pai ou as vozes de milhões de pessoas que, como ele,
acreditam na visão secular do fundador do Paquistão, Mohammed Ali Jinnah”. E diz mais:
“Há quem diga que a morte do meu pai foi o último prego no caixão de um Paquistão
tolerante e que as vozes liberais do Paquistão serão agora silenciadas. Apenas enterrámos
um homem heróico, e não a coragem que ele inspirou nos outros”.

Muitos seguiram o exemplo na condenação das leis sobre a blasfémia, até mesmo os
políticos mais conservadores, os quais devemos apoiar aqui no Parlamento Europeu. A
filha do governador Salmaan Taseer frequentou o Smith College onde estudou política
europeia e direitos humanos, mas a maioria das pessoas no Paquistão são educadas nas
madrassas (escolas corânicas). Temos de assegurar que a geração mais jovem tenha
oportunidades e que aprenda a conviver numa sociedade diversificada, como é o Paquistão.

Tomasz Piotr Poręba,    autor. – (PL) Senhor Presidente, algumas semanas depois do
Governo de coligação do Paquistão ter estado à beira do colapso, o país foi abalado pelo
assassinato, em pleno dia, do governador do Punjab. Salmaan Taseer era governador da
província mais rica e populosa do país, e ainda um político importante do partido no poder.
Morreu porque tinha a força moral e a coragem para exigir a libertação da mulher cristã,
Asia Bibi, que foi condenada à morte por blasfémia. O seu assassinato, executado por um
dos seus próprios seguranças e inspirado por extremistas muçulmanos, não é apenas mais

(1) Ver Acta
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um ataque contra um alto político do Paquistão e uma prova do nível de segurança
extremamente baixo do país. É sobretudo o testemunho do retrocesso cada vez mais visível
do país - do Paquistão – em direcção a uma situação, na qual uma política de concessões
aos extremistas políticos e religiosos islâmicos é apoiada, quer abertamente, quer de forma
encoberta, por parte das forças armadas e das elites políticas e judiciárias.

A questão da perseguição aos cristãos foi debatida ontem nesta Assembleia. Hoje,
aprovámos uma resolução sobre esta matéria. Parece-me que está agora aberto espaço de
manobra para a Senhora Alta Representante, Catherine Ashton, e os seus serviços exercerem
pressão política e diplomática sobre as autoridades paquistanesas, que devem, uma vez
por todas, começar a combater o extremismo religioso.

Eija-Riitta Korhola,    autora. – (EN) Senhor Presidente, foi chocante, mas infelizmente
não foi surpresa, receber a notícia de que o governador Salmaan Taseer tinha sido
assassinado. Conheci pessoalmente Benazir Bhutto, e o Ministro Shahbaz Bhatti tornou-se
um bom amigo meu. O que os três têm em comum é a sua espantosa coragem de darem
a cara e criticarem abertamente as leis relativas à blasfémia e a utilização abusiva que delas
fazem os grupos extremistas.

O Governo do Paquistão tem efectivamente tomado várias medidas importantes para
melhorar os direitos das minorias, como por exemplo, a atribuição de uma quota mínima
de emprego no sector público. O Governo também formou uma comissão para rever todas
as leis discriminatórias, incluindo a lei sobre a blasfémia. No entanto, o trabalho ainda não
está concluído. Apesar das medidas consideráveis, desde que ainda exista um vazio jurídico,
como é o caso da actual lei de blasfémia, tão grande que sirva de pretexto a terroristas e
extremistas para a consecução da sua própria agenda, será difícil acreditar num verdadeiro
compromisso para com a democracia.

Espero que, com esta resolução, possamos expressar a nossa contínua solidariedade com
o Governo do Paquistão na luta contra o terrorismo e a propagação do extremismo.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    autora. – (PL) Senhor Presidente, há precisamente
oito meses, em 20 de Maio, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a liberdade
religiosa na República Islâmica do Paquistão. O assunto voltou hoje a esta Assembleia, em
consequência da sentença de morte de motivação religiosa proferida contra Asia Bibi, de
45 anos, e do assassinato de Salmaan Taseer, o Governador do Punjab, que se tinha
manifestado publicamente em sua defesa.

Acontece que a situação relatada há oito meses não só não melhorou, como ainda se
agravou. Presentemente, no Paquistão, pode-se perder a vida tanto pela chamada blasfémia
religiosa como pela liberdade de expressão - neste caso, uma declaração pública sobre uma
sentença judicial. O assassinato de Salmaan Taseer mostra como é delicada a situação que
enfrentamos. O Paquistão está de tal modo dividido pela religião que, em ambos os lados
- cristão e muçulmano - há pessoas que são mortas, inclusivamente representantes das
elites locais. O apoio público à alteração do Código Penal do Paquistão e, especificamente,
da Secção 295 C, que prevê a pena de morte por blasfémia, também pode implicar o risco
de condenação à morte.

Devemos, no entanto, exigir coragem da parte dos políticos paquistaneses e, especialmente,
da oposição, tal como a Liga Muçulmana do Paquistão, que está a travar a reforma
governamental do Código Penal. Podemos também apoiar o trabalho do Ministério para
os Assuntos das Minorias e ajudar o Governo do Primeiro-Ministro Yousuf Gilani em
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questões como a melhoria da qualidade do jornalismo e da cobertura por parte da imprensa,
ou do nível do material didáctico nas escolas. O Parlamento Europeu não está aqui hoje
para interferir nos assuntos internos do Paquistão, mas apenas a chamar a atenção para o
Artigo 20 da Constituição de 1973 do Paquistão e à liberdade de religião nele prevista.

Marie-Christine Vergiat,    autora. - (FR) Senhor Presidente, para iniciar esta intervenção,
devo dizer que li com muito interesse a resolução comum sobre o Paquistão e, em particular,
sobre o assassínio do governador Salman Taseer, a qual oferece um contraste curioso com
a que foi aprovada esta manhã sobre as minorias cristãs.

Todos nós defendemos, neste Hemiciclo - pelo menos espero que sim - a liberdade de
expressão, de consciência e de religião. O que deve preocupar-nos, em igualdade de
circunstâncias, são todos aqueles e todas aquelas que são vítimas de perseguições em razão
das suas escolhas religiosas, incluindo quando decidem mudar de religião e mesmo quando
não acreditam em Deus.

Com efeito, se queremos lutar contra os integrismos religiosos, sejam de que tipo forem,
devemos tratar da mesma forma todos aqueles e todas aquelas que são vítimas desses
integrismos. Nenhuma religião está ou esteve ao abrigo daquilo a que eu chamaria desvios
intoleráveis. Recordemos os assassínios em massa dos Índios na América, e, nomeadamente,
nas Caraíbas e na América Latina. Recordemos o triste período das cruzadas, da Inquisição
ou das guerras religiosas entre católicos e protestantes. Recordemos o anti-semitismo, que
teve consequências tão devastadoras durante o século XX e que ainda sobrevive, de forma
mais ou menos larvar, em muitos países da União Europeia.

Todas as religiões possuem o seu integrismo, e as primeiras vítimas desses integrismos são
frequentemente os religiosos moderados dessas mesmas religiões. Desse ponto de vista, o
assassínio de Salman Taseer, governador da província do Punjab, é exemplar. Foi assassinado
porque era um modelo de tolerância e tinha ousado denunciar a lei sobre a blasfémia em
vigor no seu país e os aproveitamentos que dela fazem certos grupos extremistas em casos
como o de Asia Bibi, cristã condenada à morte por blasfémia nos termos do código penal
paquistanês.

O elogio do seu assassino feito por alguns grupos fanáticos é ainda mais insuportável. Não
esqueçamos que esta lei sobre a blasfémia se aplica antes de mais a muçulmanos, que atinge
todas as minorias religiosas, sobretudo as mulheres, mas também os sindicalistas, os
jornalistas, os advogados, e que, além disso, todos estes são muitas vezes privados das suas
liberdades fundamentais, quando não são obrigados a viver na clandestinidade.

Assim, é tempo de a Comissão e os serviços de assuntos externos mudarem a sua política,
e gostaria, Senhora Comissária, que nos apresentasse um balanço detalhado do acordo
com a Tunísia, do acordo sobre a democracia e os direitos humanos com o Paquistão, e
que a Tunísia nos sirva de lição, lhe sirva de lição.

Jean Lambert,    autor. – (EN) Senhor Presidente, penso que todos nós gostaríamos de
expressar os nossos sentimentos à família e amigos de Salmaan Taseer, Governador do
Punjab nomeado pelo Governo do Paquistão, sendo que recordamos, aqui, hoje, o apoio
inequívoco que este deu a Asia Bibi - uma posição que sabia ser controversa e mesmo
perigosa.

É com razão que nos sentimos destroçados com o seu assassinato, bem como com a reacção
da população do Paquistão a esse acontecimento. Porém, não devemos esquecer, igualmente,
que muitos ficaram condoídos, manifestando esse sentimento em público e como acto
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público. Trata-se de um acto que deveremos elogiar, assim como, por exemplo, as medidas
tomadas pelo regulador para a comunicação social relativamente a certos meios de
comunicação social e à cobertura dada ao alegado assassino.

No entanto, como sabemos e como muitos já aqui referiram esta tarde, no Paquistão, as
leis relativas à blasfémia colocam as vidas de cidadãos paquistaneses em risco: muçulmanos,
cristãos e outros. Estamos cientes de que o Paquistão é uma jovem democracia, que enfrenta
conflitos nas suas fronteiras e que teve de fazer face ao desastre provocado pelas últimas
inundações, bem como a um terramoto ocorrido ainda esta semana. Estamos cientes dos
esforços envidados pelo Governo, contudo, reconhecemos também que este precisa do
nosso apoio para o desenvolvimento da democracia no país, sobretudo na batalha política
contra o extremismo e em prol dos direitos humanos universais, e cabe-nos, na qualidade
de deputados eleitos democraticamente, apoiar todos os que trabalham em prol de uma
mudança positiva, dando-lhes a voz que outros lhes negam.

Exortamos também a que o Paquistão tome medidas no sentido de levantar as reservas a
respeito do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos - que ratificou com um
grande número de reservas -, sendo que fizemos precisamente esse pedido na recente visita
da nossa delegação ao Paquistão. Pretendemos igualmente que prossiga os seus esforços
com vista a alterar as leis relativas à blasfémia, visto que se trata de uma legislação, cuja
aplicação é mais frequentemente abusiva do que correcta.

Tunne Kelam,    em nome do Grupo PPE. – (EN) Senhor Presidente, todos nós condenamos
fortemente o brutal assassinato do governador do Punjab, em 4 de Janeiro. Este assassinato
foi cometido no contexto da oposição manifestada por Salmaan Taseer às célebres leis
relativas à blasfémia, que têm servido de justificação legal para a perseguição e repressão
de outros grupos religiosos.

Ao expressar preocupação quanto à influência crescente dos extremistas no Paquistão,
somos igualmente sensíveis à grande perda sofrida pelos muçulmanos moderados e pelo
Governo do Paquistão, do qual Salmaan Taseer era um membro influente, apresentando-lhes
as nossas condolências.

Manifestamos preocupação pelo facto de jovens advogados terem elogiado o assassino,
mas registamos também que uma esmagadora maioria da sociedade paquistanesa condenou
este acto. É importante que autoridades religiosas influentes tenham pedido a alteração
das leis relativas à blasfémia, e essa é também a nossa exigência. Desejamos às autoridades
paquistanesas todo o êxito no incremento dos seus esforços de luta contra o extremismo
no país.

Mitro Repo,    em nome do Grupo S&D. – (FI) Senhor Presidente, o assassinato de Salmaan
Taseer reflecte essencialmente a intolerância religiosa que prevalece na sociedade
paquistanesa. Salmaan Taseer foi uma daquelas raras pessoas que ousaram falar contra as
leis paquistanesas relativas à blasfémia. Salmaan Taseer havia solicitado ao Presidente o
perdão para Asia Bibi, uma mulher cristã condenada à morte por blasfémia, e fora visitá-la
na prisão. Nos dias que correm, no Paquistão, o destino de um cidadão que se opõe à
injustiça é duro e cruel. Será que Asia Bibi terá o mesmo destino caso venha a ser perdoada?
Será que a assassinarão também?

Podemos efectivamente perguntar-nos se um Estado como o Paquistão deve gozar dos
benefícios comerciais que a União Europeia oferece. O Parlamento deve assumir o respeito
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pelos direitos humanos como elemento fundamental aquando do debate do Regulamento
da UE que introduz preferências comerciais autónomas de emergência para o Paquistão.

Kristiina Ojuland,    em nome do Grupo ALDE. – (EN) Senhor Presidente, o assassinato do
governador Salmaan Taseer não é apenas uma tragédia privada, é também uma tragédia
para a democracia no Paquistão.

Todos os lamentáveis incidentes e casos descritos na resolução constituem um sinal
intimidatório da relutância da sociedade paquistanesa em avançar para a secularização,
bem como do recrudescimento do extremismo religioso.

Como pode o Paquistão apelidar-se de democracia quando a liberdade de religião, que está
consagrada na sua Constituição, é completamente ignorada na aplicação das leis relativas
à blasfémia, às quais tanto se opunha o falecido Salmaan Taseer.

Gostaria que a União Europeia ponderasse as consequências da aplicação de legislação
desumana como esta nas suas relações com o Paquistão. O Paquistão beneficiaria, em
muitos aspectos, com a revogação das leis relativas à blasfémia e das sanções decretadas
com base nas mesmas. Espero igualmente que o Governo do Paquistão reforce as medidas
tomadas para combater a propagação do extremismo violento.

A violência gera violência, e estou absolutamente convicta de que o Paquistão não pode
dar-se ao luxo de permitir uma escalada rumo a uma guerra civil generalizada com grupos
extremistas como os Talibã.

Ryszard Czarnecki,    em nome do Grupo ECR. – (PL) Senhor Presidente, falamos, mais uma
vez, do Paquistão e, mais uma vez, nos encontramos perante um problema e um assassinato
político. Regressamos, na verdade, uma vez mais, a este assunto. Já há alguns meses
aprovámos uma resolução sobre o Paquistão. O problema volta agora a apresentar-se, e é
uma espécie de batata quente. Parece-me necessário dizer, a este respeito, algo sobre a
inaceitável tolerância demonstrada para com aqueles imãs muçulmanos que fazem apelos
públicos no Paquistão - em Peshawar, por exemplo – ao assassinato, oferecendo, por
exemplo, prémios pecuniários aos autores dos crimes. Estas situações são uma realidade,
e as autoridades paquistanesas não reagem. Deverá dizer-se claramente que existem alguns
motivos para considerar que a sua omissão e sua falta de reacção equivalem a uma partilha
de responsabilidade nestes acontecimentos.

William (The Earl of) Dartmouth,    em nome do Grupo EFD. – (EN) Senhor Presidente,
intervenho para uma declaração pessoal. Passei muito tempo com Salmaan Taseer quando
ambos ainda estávamos na casa dos vinte anos de idade. Na verdade, éramos amigos.
Salmaan Taseer escreveu-me, para o Parlamento, convidando-me a ser seu hóspede na
residência pessoal do governador, no Punjab. Essa carta chegou-me depois do seu
assassinato.

Salmaan Taseer era um homem com charme, carisma e inteligência. Era também muito
capaz e eficaz. Representou a melhor tradição do Paquistão - um muçulmano devoto, mas
de modo algum fundamentalista. Como já aqui foi dito, Salmaan Taseer apoiou com
veemência uma cidadã cristã que havia sido condenada por blasfémia. Pagou esse apoio
com a própria vida. Tratou-se de um assassinato político.

O Paquistão não é apenas um país grande e em desenvolvimento. É um país que detém
mais de 20 ogivas nucleares. Vim aqui hoje, em primeiro lugar, para manifestar a minha
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profunda tristeza, mas também para manifestar a minha preocupação – toda a nossa
preocupação – pelo que se passa no Paquistão.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, a morte violenta do governador do
Punjab, Salmaan Taseer, que sempre foi um defensor da tolerância religiosa, revela aos
olhos do mundo o recrudescimento das forças extremistas. Dezenas de milhares de pessoas
manifestaram-se nas ruas após esta atrocidade, não para protestar contra o assassinato,
mas sim para apoiar quem o cometeu. Salmaan Taseer ergueu veementemente a sua voz
contra as leis relativas à blasfémia, que prevêem a pena de morte para os blasfemos.
Recentemente, como alguns dos meus colegas já mencionaram, a cidadã cristã Asia Bibi
foi condenada à morte por, alegadamente, ter insultado o profeta Maomé.

Na qualidade de membro moderado do partido político PPP, Salmaan Taseer foi uma das
mais fortes vozes contra o extremismo. A sua morte enfraquece o Governo, que luta já
pela sua sobrevivência política após a retirada de um parceiro de coligação. Existem apenas
3 milhões de cristãos entre os 160 milhões de paquistaneses. Qual será o destino dessa
minoria, que sempre foi pacífica?

Neste caso, a Europa deve intervir, e a Delegação para as relações com os países do Sudeste
Asiático, da qual sou Vice-presidente, continuará a dar o seu total apoio ao movimento
dos direitos humanos. Este assassinato deve ser criteriosamente investigado e o seu autor
e os seus mandantes levados à justiça.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Senhor Presidente, sim, a situação no Paquistão é
particularmente complexa, devido a factores, quer internos, quer externos. Por isso,
acontecimentos, como o assassinato político e por razões religiosas de uma figura tão
importante, agitaram de imediato todo o país e toda a sociedade. Depois de choques desta
natureza, é possível que os acontecimentos no país tomem um rumo perigoso, reforçando
o fanatismo religioso e restringindo os direitos humanos. A nossa resolução deverá
contribuir para assegurar que, no entanto, a realidade siga um curso diferente e que, mesmo
nesta situação, o Governo paquistanês possa ainda encontrar a determinação necessária
para enveredar pelo caminho do reforço dos direitos humanos e da condenação de todo
o fanatismo religioso. É preciso que prestemos um apoio significativo a essas medidas,
bem como, sem dúvida, à independência e à protecção do sistema judicial em casos
complexos como são os relativos à blasfémia.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Senhor Presidente, expressei o meu firme apoio, em diversas
ocasiões, sempre que estiveram em causa medidas firmes de defesa dos direitos humanos
nas relações da UE com países terceiros. É precisamente o que agora faço em relação aos
acontecimentos ocorridos no Paquistão, uma vez que essa posição transmite a mensagem
de que a Europa não abandona aqueles que erguem as suas vozes para apoiar a tolerância,
a liberdade de religião e a igualdade de tratamento das minorias. Estamos bem conscientes
de que a perseguição aos cristãos existe em muitos países. Não é só no Paquistão que existe
necessidade de líderes como o falecido Salmaan Taseer. Por esta razão, a União Europeia
deve aproveitar todas as oportunidades para expressar, a uma só voz, a importância dos
valores comuns através do seu Serviço Europeu de Acção Externa. Um desses valores é a
liberdade de religião. Se não nos manifestarmos contra as atrocidades cometidas contra
os cristãos e outras minorias religiosas, também não poderemos levar a sério a nossa fé.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhor Comissário,
Senhoras e Senhores Deputados, a Europa não pode ficar impotente diante do que está a

111Debates do Parlamento EuropeuPT20-01-2011



acontecer no Paquistão. O assassinato do governador do Punjab, Salmaan Taseer, é um
acto trágico e hediondo perpetrado num contexto que piorou muito nos últimos meses.

A divisão entre cristãos e muçulmanos é cada vez mais evidente, porém, as leis relativas à
blasfémia continuam a estar na origem de muitos actos que violam as liberdades
fundamentais. Qualquer pessoa que se oponha a estas leis, ou se limite a exprimir a sua
desaprovação face às mesmas, como o fez o governador do Punjab, é eliminada.

O governador morreu, porque era um moderado e defendia opiniões moderadas; está
morto devido à sua coragem em expressar oposição a esta e outras leis que violam as
liberdades fundamentais. Razão por que um malogro da Europa em adoptar medidas claras
e firmes corre o risco de deixar ficar isolados aqueles que lutam corajosamente por valores
que devemos apoiar.

Pino Arlacchi (S&D).   – (EN) Senhor Presidente, apenas algumas palavras de crítica sobre
a forma como alguns sectores da opinião pública europeia e também algumas facções
deste Parlamento estão a tratar o Paquistão e sua luta contra o terrorismo.

Assisto a muitos exercícios de crítica feroz ao Paquistão e à desconsideração pelo esforço
que o Governo paquistanês e a sociedade civil estão a fazer contra o extremismo. Deve
ficar muito claro para todos que 90% dos paquistaneses, ou mais, são contra o terrorismo
e pagam um preço extremamente elevado por isso.

A morte do governador Salmaan Taseer foi condenada por uma maioria esmagadora do
povo, bem como pelos mais proeminentes estudiosos religiosos. Os muçulmanos
moderados e todas as autoridades governamentais sofreram também uma grande perda,
e isso deve ser totalmente reconhecido por todos.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Senhor Presidente, a liberdade de religião é um dos
direitos fundamentais da pessoa humana. No entanto, é violada em todo o mundo quase
diariamente. Está em causa, nada mais, nada menos, do que uma intolerância implacável.

As leis relativas à blasfémia remontam aos tempos da ditadura militar, que esteve no poder
no Paquistão na década de 1980. Não é aceitável que estas leis sejam utilizadas para perseguir
minorias religiosas e condenar à morte dezenas de pessoas todos os anos. A UE deve agir
de forma decisiva e consistente, com vista a convencer as autoridades paquistanesas a
revogarem estas leis cruéis.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Senhor Presidente, senti que com o enterro do governador
Salmaan Taseer foi enterrada também qualquer esperança de um Paquistão moderado e
estável. Este assassinato repugnante de um dedicado e esclarecido funcionário público foi
despoletado pela defesa que fez da reforma das leis draconianas relativas à blasfémia no
Paquistão. Salmaan Taseer defendeu, em particular, a causa de uma mulher cristã, que está
actualmente a aguardar execução – será possível acreditar nisto –e que foi condenada por
difamar o Islão.

Nós, neste Parlamento, há muito que instamos à reforma ou derrogação dessas tenebrosas
leis relativas à blasfémia, que são, com frequência, utilizadas contra as minorias religiosas
do Paquistão. Este assassinato põe em evidência a crescente radicalização da sociedade
paquistanesa. Se Muhammad Ali Jinnah estivesse vivo hoje ficaria chocado.

Poucos políticos do sistema se atreveram a seguir o exemplo Salmaan Taseer e a sugerir
uma reforma das leis relativas à blasfémia e agora ainda serão menos os capazes de o fazer.
Terão medo. Em vez disso, radicais violentos e fanáticos - inclusive, receio, juristas de
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mérito - elogiaram o assassino e pediram a sua libertação. Parecem estar a ganhar a batalha
das ideias no Paquistão. Consequentemente, o terrorismo interno está a florescer, e
assistimos a esse fenómeno novamente ainda na semana passada.

Pode a UE manter agora uma relação estratégica com um país tão instável, em particular,
tendo em conta as nossas generosas concessões em matéria de comércio e ajuda?

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Senhor Presidente, estamos a falar aqui de uma dupla tragédia:
em primeiro lugar, da execução de um homem inocente e, em segundo lugar, de um acto
cometido por alguém que deveria precisamente estar a garantir a sua segurança, o seu
guarda-costas. Consigo sentir empatia e identificar-me, em particular, com a família, visto
que, há apenas uma semana, vivemos uma experiência semelhante, embora em
circunstâncias diferentes: uma bela rapariga de 27 anos de idade que deixou a Irlanda para
a sua lua-de-mel nas Maurícias foi morta, no seu próprio quarto, ao surpreender alguns
funcionários a roubar. Estrangularam-na, atiraram-na para a banheira, tentando simular
um suicídio. As circunstâncias são diferentes, mas o resultado é o mesmo: foi assassinada
uma pessoa inocente.

Além disso, há algumas semanas, fiz parte da delegação UE-EUA que se deslocou aos
Estados Unidos onde se reuniu com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão.
Pareceu-me ser uma pessoa muito razoável, sensata e justa, e enfatizou que religião significa
tolerância e que deveríamos tentar transmitir esta mensagem inclusivamente aos extremistas
e aos fundamentalistas.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Senhor Presidente, o que é particularmente alarmante no
assassinato do governador do Punjab, Salmaan Taseer, é o pano de fundo em que ocorreu
este acto violento.

O facto de este assassinato ter ocorrido com a aprovação tácita dos líderes espirituais do
Paquistão e de os advogados locais apoiarem o assassino significa que um assassinato por
motivos de intolerância religiosa é aceite pela sociedade paquistanesa. As leis relativas à
blasfémia do Paquistão possibilitam a perseguição das minorias religiosas, com a ameaça
da pena de morte, como aconteceu com Asia Bibi, mãe de cinco filhos, que aguarda a
execução da sua pena na prisão.

Não podemos, por isso, ficar de facto indiferentes ao que se passa. A nossa pressão sobre
o Governo paquistanês é legítima, e espero uma resposta semelhante da parte de todas as
forças livres e democráticas de todo o mundo. Hoje não podemos tolerar - no terceiro
milénio – um comportamento brutal digno da idade média perpetrado por opressores que
fazem uma utilização abusiva da religião.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em
primeiro lugar, devo salientar que a situação no Paquistão é bastante inquietante não só
por este caso, mas sim em geral. Os problemas do Paquistão não devem ser vistos como
algo distante, já que todos estamos absolutamente cientes de que os problemas na região
da Ásia Central, sejam eles económicos, étnicos ou mesmo os relacionados com a questão
da emigração, mais cedo ou mais tarde, acabarão por atingir a esfera da União Europeia.
Assim, é para nós uma necessidade absolutamente concreta que se resolvam os problemas
do Paquistão. O Paquistão enferma de dois problemas em particular: por um lado, os
ataques contínuos do Afeganistão e da Índia e, por outro lado, a questão, que é a mais
importante para nós nesta sessão plenária, dos extremistas muçulmanos, dos quais Salmaan
Taseer também foi vítima. Por esta razão, insto o Parlamento Europeu a assegurar ao
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Paquistão o nosso apoio, para que estes problemas venham a ser solucionados
satisfatoriamente, o mais rapidamente possível.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Senhor Presidente, o assassinato do governador
Salmaan Taseer, uma voz determinada a favor da tolerância e dos direitos das minorias no
Paquistão, expõe de forma dramática uma violação dos direitos humanos. O exercício do
direito à liberdade de expressão e de religião no Paquistão é punível com pena de prisão
ou mesmo de morte. Salmaan Taseer pagou com a própria vida a defesa não só da liberdade
religiosa, mas também da vida e da liberdade de outros. Devemos apoiar os que lutam
corajosamente e arriscam as suas vidas em prol dos direitos humanos e da democracia.
Instamos as autoridades do Paquistão a punir os criminosos e os seus cúmplices e a derrogar
as leis relativas à blasfémia.

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Senhor Presidente, o assassinato do governador Salmaan
Taseer constitui, efectivamente, um crime brutal e trágico. Foi morto, aparentemente, por
um extremista islâmico por ter defendido alterações às leis relativas à blasfémia. Este
assassinato constitui uma tragédia para o Paquistão, mas que significado terá para o
Ocidente?

Em vez de tudo fazermos para impedirmos que o fundamentalismo islâmico ganhe raízes
mais profundas na Europa, aplacamo-lo e apaziguamo-lo. A sharia é hoje reconhecida
nalguns tribunais do Reino Unido. Existem zonas no interior das cidades, nas quais, de
facto, impera a lei da sharia. A Europa, tendo produzido o Renascimento, o Iluminismo, a
Revolução Industrial e as maravilhas da moderna era científica, deixa agora submeter-se
a uma ideologia do século VI.

Os governos têm medo de enfrentar esta realidade pela preocupação de assumir um
comportamento politicamente correcto e devido ao poder económico de alguns países
islâmicos. Devemos apoiar os elementos moderados e progressistas em países como o
Paquistão, mas, acima de tudo, é preciso que afirmemos que a lei da sharia e o
fundamentalismo islâmico não têm lugar na democracia moderna e liberal do Ocidente.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de dizer
que, pela minha parte, condeno o brutal assassinato do governador da Província do Punjab.
Era uma figura proeminente na vida política do Paquistão, conhecido pela sua luta corajosa
contra a intolerância, o extremismo e o fanatismo. Há sete meses, apoiei aqui a necessidade
urgente de se reverem as disposições relativas a crimes contra a religião nas chamadas “leis
relativas à blasfémia”.

Gostaria de lembrar que as possibilidades de delito abertas por essas leis criam um clima
de intolerância que estimula a violência por motivos religiosos e promove também a
discriminação, a intimidação e a perseguição de minorias religiosas. O caso de Asia Bibi
que, na verdade, culminou no assassinato do governador Salmaan Taseer é, a este respeito,
simbólico. Creio que as autoridades paquistanesas deverão demonstrar pelas suas acções
o seu compromisso declarado contra o extremismo no país, abolindo as leis relativas à
blasfémia. Gostaria, por isso, de reiterar o apelo às vozes da razão no Paquistão, lançado
inicialmente pela filha do falecido governador do Punjab, Shehrbano Taseer.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Senhor Presidente, gostaria de começar por expressar
a minha solidariedade aos cidadãos do Paquistão e a minha tristeza pela perda de uma
figura política tão importante como a de Salmaan Taseer.
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Preocupa-me o facto de pessoas com crenças específicas e grupos religiosos, incluindo os
cristãos, continuarem a ser perseguidos no país, como aconteceu no conhecido caso da
cidadã cristã que, com base na lei da sharia e nas leis relativas à blasfémia, aguarda agora,
com efeito, a execução. O facto de grupos extremistas islâmicos continuarem a existir no
seio dos próprios serviços de segurança paquistaneses não contribui para a estabilidade
do país e, claramente, mina a confiança de que o país venha a ser regido pelas leis de um
Estado de direito. Espero que o processo de reforma no país vá mais longe, razão por que
gostaria de apelar a todas as forças políticas, incluindo as instituições religiosas, para que
apoiem mais a moderação, a tolerância e o respeito mútuo entre as comunidades.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, em muitos aspectos, o Paquistão é um
país frágil. É politicamente frágil porque o Governo não é, de facto, suficientemente forte
para implementar a sua filosofia moderada de estabilização política e económica e porque
a ofensiva do exército contra os extremistas em regiões de fronteira está, na verdade, a
provocar um aumento da resistência. É economicamente frágil, porque a crise financeira
global e as devastadoras inundações que assolaram o país atrasaram o seu desenvolvimento
por vários anos. É socialmente frágil porque, ao longo de décadas, não conseguiu
desenvolver estruturas sociais, de modo a permitir que grandes sectores da sociedade
participassem no desenvolvimento económico.

Nós, na União Europeia, deveremos encetar um diálogo com a classe política do país, a
fim de promover o reconhecimento da necessidade de mudanças económicas e sociais de
base para que se possa oferecer às populações perspectivas que lhes prometam mais do
que as alternativas do extremismo e do fundamentalismo.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, os regimes mais hediondos e violentos
alguma vez conhecidos foram os regimes anti-religiosos dos jacobinos, nazis e comunistas
na Europa. Por esta razão, não me parece útil que a senhora deputada Marie-Christine
Vergiat ataque as religiões em termos tão arrebatadores. Contudo, na verdade, as religiões
são muitas vezes utilizadas para fins ideológicos, o que precisamos combater. É esse o caso,
por exemplo, do Paquistão.

Por outro lado, é preciso que tenhamos presente que o Paquistão é um Estado criado com
base em critérios religiosos, aquando da divisão da Índia. Trata-se de um país sem História,
mas que foi criado como Estado muçulmano pelas potências coloniais britânicas na altura
em que se retiraram da região. Por isso, é preciso que compreendamos que se trata de um
Estado islâmico. Porém, devemos insistir em que a organização deste país se paute pela
tolerância, e que a liberdade religiosa seja aceite. Os cristãos devem ser tratados com mais
respeito do que até à data, e é forçoso que a UE mostre mais determinação no reforço do
seu papel como defensora deste grupo. Afinal, se a Europa não se erguer em defesa dos
cristãos do mundo, quem o fará?

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Senhor Presidente, foram várias as vozes que aqui referiram
que Salmaan Taseer era um defensor de mulheres vulneráveis e de representantes de
minorias religiosas, tanto através de palavras e como de actos. Foi um lutador contra a
injustiça em geral. Salmaan Taseer era um defensor do Estado democrático, tomando
posição contra as duras leis relativas à blasfémia do Paquistão, afirmando que estas tinham
sido criadas por seres humanos e que, consequentemente, eram susceptíveis de ser alteradas
por eles.

Foram vários os que, aqui, se referiram à forma como defendeu vigorosamente uma mulher
cristã, condenada à morte, tentando que essa sentença fosse anulada. Todas estas acções,
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realizadas em nome da justiça, levaram à sua morte. A UE deve apoiar as forças que, no
Paquistão, procuram operar a reforma, porque nem todos os paquistaneses apoiam os
fundamentalistas. É preciso que, na sua política externa, a UE pondere, portanto,
criteriosamente a sua posição a respeito da situação no Paquistão.

Štefan Füle,    Membro da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, este debate é mais uma prova
de que a União Europeia ficou chocada com o brutal assassinato de Salmaan Taseer,
governador da província paquistanesa do Punjab, em Islamabad, no dia 4 de Janeiro. A
Senhora Alta Representante, Catherine Ashton, condenou veementemente o assassinato,
na sua declaração de 4 de Janeiro. Instou as autoridades paquistanesas a trazerem à justiça
os autores deste crime. Este assassinato é tanto mais perturbador quanto, com base em
relatórios disponíveis, está relacionado com a defesa aberta que Salmaan Taseer fez de uma
mulher cristã, Asia Bibi, condenada à morte sob a questionável acusação de blasfémia.

Note-se que, em 12 de Novembro de 2010, a Alta Representante, Catherine Ashton,
expressou a sua profunda preocupação face à sentença de morte ditada a Asia Bibi. Instou
então a que o Paquistão abolisse a pena de morte e respeitasse os direitos humanos,
garantidos pelas convenções internacionais de que o país é signatário.

A União Europeia tem reiteradamente levantado o problema da aplicação das leis relativas
à blasfémia junto do Governo do Paquistão como parte do diálogo sobre direitos humanos.
Estamos cientes do facto de as leis relativas à blasfémia, na sua forma actual, se prestarem
a abusos, tendo sido frequentemente aplicadas contra minorias religiosas. Estamos
igualmente cientes de que têm sido usadas falsas acusações como instrumento para a
resolução de litígios privados ou para a obtenção de benefícios pessoais.

Acalentámos alguma esperança face às medidas tomadas inicialmente pelo Governo do
Paquistão no sentido de alterar os aspectos mais controversos destas leis. O ideal,
evidentemente, seria que essas leis fossem totalmente revogadas. É lamentável que, no caso
do assassinato de Salmaan Taseer, tenha sido manifestado um amplo apoio público ao
assassino. Preocupa-nos que tenham sido emitidas fatwas não só contra Salmaan Taseer,
como também contra outras figuras públicas que se manifestaram a favor de uma reforma
das leis relativas à blasfémia. O incitamento ao ódio e à violência com a impunidade não
deve ser permitido.

O Governo do Paquistão tem a responsabilidade de proteger os seus cidadãos, e contamos
que faça tudo o que está ao seu alcance para o garantir. Teme-se que o assassinato de
Salmaan Taseer reflicta um aumento do extremismo e da intolerância no Paquistão. Temos
de enfrentar a situação e ponderar cuidadosamente a nossa reacção, sabendo que o Governo
e as instituições democráticas dos países, em geral, continuam a enfrentar grandes desafios.
Permitam-me que seja extremamente claro: não há alternativa que não seja continuar a
apoiar as forças democráticas e progressistas da sociedade civil do Paquistão.

A Constituição do Paquistão protege explicitamente os direitos das minorias e, por
conseguinte, é preciso que o Governo combata o extremismo, não apenas nas zonas de
fronteira, mas também nas ruas das cidades paquistanesas. É preciso que, na nossa
cooperação para o desenvolvimento, coloquemos uma ênfase contínua na educação, sendo
que será preciso fazer mais para promover a tolerância dentro do sistema educativo,
especialmente em relação às minorias. Estamos bem conscientes da situação de
vulnerabilidade das pessoas pertencentes a minorias religiosas no Paquistão, o que não se
aplica apenas aos cristãos, mas também a hindus, xiitas, Ahmadis e outros. A União Europeia
deve defender a sua causa comum, e não apenas a de qualquer grupo ou religião em
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particular, pois isso seria dar trunfos àqueles que desejam aprofundar as divisões entre
cristãos e muçulmanos.

Continuaremos a centrar-nos na necessidade de proteger o direito de cada indivíduo à
liberdade religiosa no Paquistão ou noutros países.

Presidente.   – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar em seguida.

Declarações escritas (artigo 149.º)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    por escrito. – (EN) Gostaria de expressar a minha profunda
indignação face ao assassinato do governador da província do Punjab, no Paquistão,
Salmaan Taseer, em 4 de Janeiro de 2011, abatido por ter erguido a voz contra as leis
relativas à blasfémia do Paquistão. De acordo com os valores das nossas sociedades
ocidentais, o assassinato é considerado o prior dos crimes. É, pois, difícil entender que
alguém possa cometer um assassinato como forma de retaliação. A liberdade de consciência
e a liberdade de religião são tão importantes como a liberdade de expressão, o que pode
levar a conflitos entre essas liberdades. No entanto, toda a definição de blasfémia por parte
de qualquer governo constitui uma restrição inaceitável da liberdade de expressão. Uma
sociedade moderna deverá considerar legítimos todos os pontos de vista pessoais, expressos
de forma inofensiva. Para além disso, se o Paquistão quiser tornar-se uma sociedade
tolerante, estes actos bárbaros motivados pelo fundamentalismo religioso terão de ser
condenados. Este incidente vem recordar-nos, uma vez mais, que a liberdade de expressão
continua a estar ausente nalgumas regiões do mundo. Dada a história do seu país, Salmaan
Taseer foi corajoso ao erguer a sua voz contra as leis relativas à blasfémia e a favor da
liberdade de expressão. É lamentável que esse facto tenha acabado por lhe custar a vida.

11.2. Brasil: extradição de Cesare Battisti

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia a discussão conjunta de seis propostas de resolução
sobre o Brasil: a extradição de Cesare Battisti. (2) .

Mara Bizzotto,    autor. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, no
direito internacional, um refugiado político é uma pessoa que, devido a um receio de
perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertença a um determinado grupo
social, ou opinião política, se encontra fora do país da sua nacionalidade.

Cesare Battisti não é um refugiado político. Independentemente da cobertura oferecida
por França há vários anos, está em causa um assassino em massa, que realizou ou ordenou
quatro assassinatos, acobertando-se no pretexto da luta política para escapar a uma sentença
de prisão perpétua. É vergonhoso que um grande país como o Brasil possa negar a extradição
de um criminoso impune, concedendo-lhe estatuto de refugiado político. As autoridades
italianas e, sobretudo, os familiares das vítimas, insistem em levar esse criminoso a
julgamento.

Face à arrogância do Presidente Lula da Silva em negar a extradição, a UE não pode deixar
o Governo italiano entregue a si mesmo. A UE dispõe de todos os instrumentos diplomáticos

(2) Ver Acta

117Debates do Parlamento EuropeuPT20-01-2011



para garantir que Cesare Battisti seja entregue a Itália, e deverá fazer uso deles, mesmo que
isso implique recorrer à ameaça de suspensão dos acordos de cooperação com o Brasil.

Anneli Jäätteenmäki,    autor. – (FI) Senhor Presidente, o respeito pela independência do
poder judicial e pela legalidade das suas decisões é um dos requisitos prévios de um Estado
de Direito e de uma sociedade democrática. Todas as pessoas têm o direito a um julgamento
justo, devendo a sentença de qualquer tribunal independente ser respeitada.

Neste caso, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu autorizar a extradição de Cesare
Battisti. As decisões tomadas em Itália com vista a solicitar a extradição foram todas tomadas
de acordo com a lei. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem decidiu não considerar
o recurso. Por outras palavras, o caso está encerrado.

Agora, é preciso que as autoridades brasileiras tomem medidas para garantir que a lei seja
aplicada e extraditem Cesare Battisti. O Grupo a que pertenço espera que o Serviço Europeu
de Acção Externa envide todos os esforços com vista a assegurar que o sistema judicial e
o Estado de Direito prevaleçam.

Raül Romeva i Rueda,    autor. - (ES) Senhor Presidente, na verdade, não lhe escondo a
minha incomodidade com o tema e a situação, pois, de facto, creio que estamos perante
um tema importante, mas que afecta a Itália e o Brasil, e há muitos espaços em que penso
que este assunto deve ser tratado, mas não sei se este será um deles, este recinto onde
devemos debater resoluções sobre violações dos direitos humanos no mundo.

Digo-o com todo o respeito e com toda a atenção, frisando, logo de início e à partida, a
minha total solidariedade para com as vítimas do terrorismo em qualquer parte do mundo,
e nesta também. E digo-o também com muita vontade de proceder a uma reflexão global
sobre como é que este tipo de questões acabam por chegar a este Hemiciclo numa
quinta-feira à tarde, quando, ainda por cima - insisto -, esta situação está em segredo de
justiça porque está em curso uma decisão judicial.

Assim, o nosso grupo tem dificuldade em apoiar esta situação, razão por que nos
abstivemos. Abstivemo-nos, repito, não porque o conteúdo ou o tema não mereçam uma
reflexão, mas sim porque entendemos que este não é nem o momento nem o lugar para
o fazer.

Roberta Angelilli,    autora. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
com esta resolução, dirigimos um apelo às instituições europeias para que, no exercício
das suas funções diplomáticas, desempenhem um papel na afirmação do direito à justiça
e à legalidade.

O Parlamento Europeu reclama hoje alto e bom som que a Carta dos Direitos Fundamentais
não seja considerada um mero conjunto de documentos, e que os cidadãos não sejam
vistos como simples consumidores do mercado comum, mas enquanto detentores de
direitos fundamentais inalienáveis e inegociáveis. Os familiares das vítimas de Cesare Battisti
- que matou quatro pessoas, dignas e trabalhadoras, num banho de sangue hediondo, em
frente das suas famílias e de crianças - estiveram aqui ontem imbuídas dessa confiança.

Senhor Comissário, é com toda a nossa convicção e o nosso sustento na força da lei que
contamos com todas as partes para desempenharem o papel que lhes cabe. A terminar,
gostaria de pedir aos colegas que dedicássemos um minuto de reflexão à memória das
vítimas.
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David-Maria Sassoli,    autor. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
estamos hoje nesta Câmara para recordar que o Parlamento Europeu e as instituições
democráticas devem proteger e apoiar os familiares de vítimas do terrorismo e bater-se
pela justiça que a opinião pública europeia reclama.

Na resolução que apresentámos e iremos votar em breve, sublinhamos que as relações
entre o Brasil e a União Europeia assentam no reconhecimento mútuo e no respeito pelo
Estado de direito e direitos fundamentais. Não existem, por isso, dúvidas quanto à relação
de amizade que temos com o Brasil.

Gostaria de salientar que, em Itália, o réu, Cesare Battisti, foi condenado por quatro
assassinatos. Apesar de ter fugido à justiça, o Sr. Battisti usufruiu de garantias jurídicas nos
processos de que foi alvo, todos eles conduzidos na presença do seu advogado de defesa.
Os tribunais italianos, esgotados todos os recursos apresentados, condenaram-no à revelia
a duas penas perpétuas.

Senhor Presidente, a própria França – onde Cesare Battisti se havia refugiado – aceitou em
2004 o pedido de extradição formulado pela Itália, por reconhecer os crimes e as sentenças
a que Cesare Battisti foi condenado, pois trata-se de um criminoso que tem de prestar
contas perante a justiça. A atitude incoerente do Brasil é tanto mais difícil de compreender
quanto as autoridades brasileiras não lhe reconheceram oficialmente o estatuto de refugiado
político, o qual poderia constituir motivo para suspender o acordo bilateral existente entre
a Itália e o Brasil em matéria de extradição.

É por esta razão que a decisão das autoridades brasileiras surge como incompreensível
para as famílias das vítimas e o público em geral. Senhor Presidente, representamos aqui
uma Europa de direitos, e direitos para todos. As vítimas têm o direito de saber que os
culpados de crimes hediondos como estes cumprirão a pena nas prisões dos seus próprios
países.

Ryszard Czarnecki,    autor. – (PL) Senhor Presidente, não sou italiano nem brasileiro, sou
cidadão de um Estado-Membro da União Europeia, e não quero que a União se torne numa
União que perdeu o sentido das proporções, numa União em que um criminoso goza dos
mesmos direitos que as vítimas e as suas famílias. Isto não é aceitável. O que está em causa
são normas elementares, nem diria europeias, mas antes de mais regras de humanidade.
Enquanto pessoa não envolvida emocionalmente no caso e, talvez por esse motivo, capaz
de olhar para a situação com frieza e objectividade, julgo poder dizer que neste assunto
houve uma insensatez que é de facto inconcebível para os nossos contribuintes e para os
nossos eleitores. Considero que a decisão do Supremo Tribunal Federal é incompreensível
e que continuará a causar perplexidade a todos os que debrucem sobre o caso.

Mario Mauro,    em nome do Grupo PPE. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, Senhor Deputado Romeva i Rueda, ontem, numa comovente conferência de
imprensa realizada neste Parlamento, os familiares das vítimas dos assassínios
indiscriminados cometidos por Cesare Battisti falaram de forma justa e digna, para descrever
mais uma vez o que está em causa neste caso trágico.

Não se trata aqui de querer vingança, mas da necessidade imperiosa de fazer justiça. Assim,
e porque é necessário que seja feita justiça, Cesare Battisti deve ser extraditado; e porque o
Sr. Battisti deve ser extraditado, esperamos que com esta resolução, o Parlamento acrescente
autoridade e credibilidade a este novo apelo: não é uma questão de vingança, mas
simplesmente de justiça necessária.
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A União Europeia é um projecto político em que associamos os nossos valores e nossos
ideais para derrotarmos definitivamente o poder das ideologias, das ideologias totalitárias,
da violência arbitrária e dos males sem fim do terrorismo. A bem desse projecto reafirmamos
hoje com veemência: não queremos vingança mas queremos que seja feita justiça.

Gianluca Susta,    em nome do Grupo S&D. – (IT) Senhor Presidente, Senhor Comissário,
Senhoras e Senhores Deputados, diversos intelectuais e instituições dalguns países têm-se
negado com frequência a reconhecer o fenómeno do terrorismo italiano e manifestado
dúvidas sobre a fiabilidade do nosso sistema judicial.

Tendo sido estes os motivos oficialmente invocados na recusa de extraditar Cesare Battisti,
não podemos deixar de os rejeitar. Cesare Battisti, um indivíduo com um passado algo
ambíguo, é o produto de uma época na qual milhares de jovens, muitos dos quais
desesperadamente sós, escolheram a luta armada como meio de combate político e
acabaram por transformar em crime o sonho utópico alienante em que acreditavam. Outros
países viveram tragédias semelhantes, mas nenhum ofereceu até hoje aos protagonistas
qualquer possibilidade de reforma, ao contrário da Itália que, ao combater o terrorismo,
consolidou de facto o seu sentido de coesão nacional.

Ao repetirmos o apelo dos familiares das vítimas, exigimos deste modo que Cesare Battisti
seja entregue ao sistema judicial italiano, o qual saberá demonstrar, tal como noutras
centenas de casos de ex-terroristas hoje reintegrados na sociedade e na vida civil, que
cumprir pena é também uma forma de reparação -segundo a contribuição do italiano
Cesare Beccaria para o pensamento jurídico ocidental - e não uma medida de brutalidade
ou intimidação, como temem as autoridades brasileiras.

Ilda Figueiredo,    em nome do Grupo GUE/NGL . – Senhor Presidente, estamos a tratar um
tema que não é uma verdadeira urgência, mas não faltam temas para verdadeiras urgências,
sejam as prisões e assassinatos de sindicalistas na Colômbia, a repressão e mortes nas
Honduras, ou a situação trágica nos territórios ocupados da Palestina, por Israel.

Se pretendem falar do Brasil, então seria uma verdadeira urgência demonstrar toda a
solidariedade com as populações atingidas pelos temporais que recentemente afectaram
o Estado do Rio de Janeiro, em particular as cidades de Nova Friburgo, Petrópolis, e
Teresópolis, os quais provocaram mais de 700 mortos, mais de 13 000 desalojados e
prejuízos incalculáveis.

É lamentável que sobre esta tragédia o Parlamento Europeu não se pronuncie e não solicite
à Comissão Europeia que manifeste à Presidenta do Brasil a solidariedade activa,
disponibilizando-se para qualquer ajuda necessária. Por isso, daqui saudamos a nova
Presidenta do Brasil, Dilma Roussef, pela sua recente eleição. Daqui lhe enviamos os
sentimentos de solidariedade e profundo pesar pelas trágicas consequências dos temporais,
sentimentos que são extensivos ao Congresso brasileiro, às famílias vítimas desta tragédia
e a todo o povo do Brasil.

Quanto à resolução que aqui apresentam, insistimos na necessidade de respeitar as decisões
dos órgãos legítimos do Brasil, onde Cesare Battisti está preso, e aguardar as decisões dos
órgãos legítimos do Brasil, sem pressões deste Parlamento. Por isso lhes proponho que
retirem a proposta para evitar uma decisão lamentável.

(O orador aceita responder a duas questões "cartão azul" (artigo 149, parágrafo 8, do Regimento)
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Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, gostaria de responder ao colega que considera haver muitas outras questões
urgentes a tratar, etc., declarando simplesmente que, ao contrário de muitas outras questões
que são sem dúvida dignas do nosso interesse, este é um problema urgente que envolve
não apenas um país que não faz parte da União Europeia como um Estado-Membro e
também cidadãos que foram mortos ou mutilados, que são cidadãos europeus.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). -   O que já disse e volto a repetir é que não se trata de uma
verdadeira urgência. Nós sabemos que os órgãos legítimos do Brasil têm este processo em
mãos, que o cidadão italiano está preso no Brasil e, por isso, o que dizemos é que este
Parlamento não deve fazer pressões sobre os órgãos legítimos do Brasil. Devemos aguardar
as decisões que eles tomarão a seu tempo. E para urgências temos aqui, enfim, todo um
conjunto de questões, incluindo no Brasil, a solidariedade com as vítimas dos temporais
e os mais de 700 mortos que temos neste momento no Brasil.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
apenas desejo fazer uma pergunta simples à deputada Ilda Figueiredo. A Senhora Deputada
não considera que 30 anos - porque já decorreram décadas sobre o assassínio destas pessoas
- são suficientes para justificar o pedido urgente de que seja feita, por fim, justiça?

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). -   Já dissemos e voltamos a repetir, Sr. Presidente, que se
trata da forma como estamos a discutir este tema. Estamos a discuti-lo num momento em
que se devem discutir questões urgentes. Até pelas afirmações que a Sra. Deputada fez, que
a colega fez, fica claro que podia já ter sido debatido noutros momentos e que pode ser
debatido noutros momentos. Agora com o estatuto de urgência, aí não. Aí urgente era a
solidariedade com os 700 mortos na tragédia do Brasil destes últimos dias, provocada
pelos temporais.

Fiorello Provera,    em nome do Grupo EFD. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, Cesare Battisti não é um herói romântico, como alguns pretenderam descrevê-lo,
mas um assassino implacável, com um passado de violência, que foi declarado culpado de
ter morto quatro pessoas com tiros na nuca .

Este indivíduo usufruiu injustamente da doutrina Mitterrand de asilo político e foi protegido
e idealizado por alguns intelectuais da esquerda francesa. Tendo fugido para o Brasil para
evitar a prisão e o repatriamento, o Sr. Battisti foi salvo pelo presidente Lula, em virtude
de uma decisão errada, provavelmente tomada por motivos políticos, sem a mínima
consideração pelo sofrimento das vítimas e das suas famílias.

Senhora Deputada Ilda Figueiredo, o pedido dirigido pelo Parlamento às autoridades
brasileiras e à Comissão não é um simples apelo ao respeito pelas leis e acordos bilaterais,
mas visa defender o princípio de que nenhum pretexto ideológico pode justificar os crimes
de um assassino e que nenhum país deve poder invocar tal pretexto para conceder
impunidade ao autor de tais crimes.

Nunca devemos esquecer o valor ético da reparação que é devida às vítimas, designadamente
através do cumprimento da pena. Este é o fundamento do contrato social que sustenta
todas as comunidades que são civilizadas ou que pretendem sê-lo.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 31
anos depois do sangue derramado pelas vítimas dos assassinatos bárbaros cometidos por
Cesare Battisti e o seu bando, o caso não foi esquecido.
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A dor das famílias das vítimas, para quem escutou ontem as suas palavras, em conferência
de imprensa em Estrasburgo, é a maior prova disso. Foi aliás o Sr. Mastella, então Ministro
da Justiça do governo italiano, que desenvolveu grandes esforços, por meio de iniciativas
institucionais, para que fosse feita justiça no caso Battisti.

Hoje, ao lado dos familiares das vítimas, da Itália e de todos os seus cidadãos, é o Parlamento
Europeu que manifesta a sua extraordinária unidade através de uma proposta de resolução
conjunta, ou seja um pedido firme a outro país, que é um país amigo da Europa e da Itália,
no sentido da extradição imediata de Cesare Battisti, criminoso e terrorista que foi
condenado a sentenças judiciais, que finalmente ponha termo a este caso difícil e doloroso
que se arrasta há demasiado tempo.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, “Isolado,
ele não passava de um pequeno bandido ou delinquente menor, mas era esperto e, como
eu, também acreditava que poderia tornar-se político”. As pessoas mais afectadas, emocional
e fisicamente, pelos crimes do seu bando nunca pediram vingança, mas com enorme
civismo, até hoje, reclamam verdade e justiça. O que está em causa não é a sentença de
prisão perpétua; o processo terminou e a pena decretada deve ser cumprida, de acordo
com as regras do nosso sistema jurídico. As palavras que citei no início são da autoria de
Arrigo Cavallina, que “recrutou” Cesare Battisti na prisão enquanto este cumpria uma pena
por roubo, em declarações prestadas sobre o Sr. Battisti, os seus crimes e as famílias das
vítimas.

O âmago da questão é este: Battisti era um criminoso comum que se reinventou enquanto
terrorista. Foi condenado a prisão perpétua por ter cometido ou ordenado o assassinato
de quatro pessoas indefesas. Refugiou-se no México, depois em França, e está agora no
Brasil, protegido por uma rede de apoios internacionais, como se fosse um revolucionário
romântico em vez de um assassino implacável.

Com efeito, a extradição de Cesare Battisti para Itália não é apenas o episódio mais recente
de uma longa encenação de pretensa perseguição política, como alguns revolucionários
de poltrona ainda gostariam de nos fazer crer, mas a exigência legítima de um
Estado-Membro - para não dizer fundador - da União Europeia, de ver respeitados os
tratados internacionais e seu próprio sistema judicial.

(Aplausos)

Charles Tannock (ECR).   – Senhor Presidente, contesto a sua atribuição do uso da palavra
segundo o procedimento "catch-the-eye" na base de quem não se pronunciou no debate
sobre o Paquistão. Este é um debate totalmente diferente, sobre outro tema. Até agora, o
debate tem decorrido em português e italiano, o que é excelente, embora haja outros países
que talvez desejem exprimir-se sobre o assunto, assim como outras delegações, doutros
grupos políticos.

Presidente.   – Concordo inteiramente que se trata de um debate completamente diferente,
mas dispomos de dois minutos, o que me permite atribuir tempo a duas pessoas. O que
faria o Senhor Deputado no meu lugar? Desejo dar uma oportunidade justa a todos os que
não falaram no ponto anterior, aos representantes de cada grupo político. É certo que
foram principalmente os colegas italianos a exprimir-se, e terei isso em conta dando agora
a palavra aos deputados doutras nacionalidades.
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Eija-Riitta Korhola (PPE).   – (FI) Senhor Presidente, compreendo em certa medida a
frustração que alguns dos meus colegas sentem sobre a urgência de uma resolução relativa
a Cesare Battisti.

No final de Dezembro, depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter anunciado a sua
recusa de permitir a extradição, Berlusconi declarou que iria chamar a Roma o seu
embaixador no Brasil e que continuaria a lutar pela extradição de Battisti para Itália. Esta
resolução faz parte, sem dúvida nenhuma, do mesmo combate.

Nada disto diminui, no entanto, a gravidade dos crimes de Battisti. Há 30 anos que se
encontra fugido à justiça italiana e furtou-se assim até agora a cumprir uma pena de prisão
perpétua por assassinato. As relações entre a UE e o Brasil são baseadas na confiança na
medida em que haja respeito pela democracia, o Estado de direito e os direitos humanos.
Elevar criminosos ao estatuto de refugiado político é algo que não podemos tolerar.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Senhor Presidente, o respeito pela independência do poder
judicial, norma fundamental partilhada pela União Europeia e pelo Brasil, deve sobrepor-se
a todas as outras considerações. Acredito firmemente que as excelentes relações entre as
duas partes, tanto a nível económico como político, serão acompanhadas de uma
cooperação igualmente positiva no domínio judicial, e que Cesare Battisti, condenado a
prisão perpétua por quatro assassinatos e outros crimes, deve cumprir a sentença a que foi
condenado nos termos da legislação do seu país .

Existe um tratado bilateral de extradição entre o Brasil e a Itália. Como tal, devemos insistir
com o Brasil para que respeite esse acordo. Considerando os contornos políticos do caso,
sou de opinião que deve ser estabelecido com a nova chefe de Estado brasileira um diálogo
ao mais alto nível.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   - (FR) Senhor Presidente, caros colegas, estou
surpresa com o número de deputados presentes neste Hemiciclo numa quinta-feira à tarde!
Eu que estou aqui todas as quintas-feiras à tarde, penso que este repentino interesse pelas
questões dos direitos humanos é algo excepcional.

Gostaria de me congratular com isso, se não verificasse que são essencialmente deputados
italianos que estão presentes neste Hemiciclo e que não têm por hábito interessar-se pelos
direitos humanos e que estão muitas vezes prontos, por outro lado...

(Protestos)

Quer explicar, Caro Colega? Então faça-o ao microfone que eu responder-lhe-ei. A isso se
chama uma acusação de natureza pessoal. O senhor deputado é italiano, eu sou francesa,
eu respeito-o enquanto italiano. Qualquer um pode constatar que está aqui presente uma
maioria de deputados italianos, o que é pelo menos pouco habitual numa quinta-feira à
tarde. Eu estou aqui presente todas as quintas-feiras à tarde! Todas as quintas-feiras à tarde
estou neste Hemiciclo.

(Agitação)

Deixe-me falar com calma! Não estou habituada a interromper os colegas e não suporto
ser interrompida! Senhor Presidente, posso usar o meu tempo de uso da palavra?

(O Presidente convida a oradora a prosseguir)

Constato também que, regra geral, os deputados italianos são os primeiros a pedir que
respeitemos a sua democracia e que não pratiquemos ingerências nos seus assuntos italianos.
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É uma constatação. Basta ler os debates do Parlamento Europeu. Não se trata aqui de saber
se Cesare Battisti é culpado ou não. Sei muito bem - estou a dirigir-me a si - que os “anos
de atentados” foram anos difíceis para os Italianos. Sei que foi um período difícil para os
Italianos. Sei que fez numerosas vítimas. Mas sei também que os culpados que cometeram
atentados não foram todos julgados em Itália. Os culpados que cometeram atentados não
foram todos julgados em Itália.

(Agitação)

Podem deixar-me falar sem me interromperem? Parece que estamos num parlamento
nacional! Não é hábito no Parlamento Europeu! Senhor Presidente, será possível falar sem
interrupções?

(O Presidente convida a oradora a concluir)

Penso que, numa quinta-feira à tarde, não devemos ingerir-nos nas relações entre o Brasil
e a Itália. Trata-se de fazer respeitar o direito de justiça, estou absolutamente de acordo,
mas deixemos então ao Supremo Tribunal do Brasil o tempo de pronunciar a sua decisão.
A justiça brasileira foi chamada a pronunciar-se, o Supremo Tribunal ainda não tomou
uma decisão, este caso não depende...

(O Presidente retira a palavra à oradora)

(A oradora aceita responder a uma pergunta “cartão azul” (n.º 8 do artigo 149.º do Regimento))

- (FR) Senhor Presidente, estou habituada a respeitar os meus colegas e estou pronta a
responder à pergunta. Gostaria que dessem provas da mesma tolerância relativamente à
minha pessoa.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, se a
Sra. Vergiat respeita os membros desta câmara nunca devia atrever-se a dizer que os seus
colegas italianos nunca estão interessados em direitos humanos.

Estou aqui há 16 anos. Pode consultar o historial do meu trabalho no Parlamento. Não
mereço, de certeza, ouvir lições da senhora deputada Vergiat em matéria de direitos
humanos.

Em meu nome e em nome dos meus colegas, gostaria apenas de perguntar-lhe se tem ou
não tem vergonha de levantar dúvidas sobre estas quatro pessoas.

A senhora deputada sabe o que faziam estas pessoas? Eram pessoas muito humildes. Um
era empregado de segurança, os outros um talhante, um comerciante e um agente das
forças de segurança pública.

Ontem, os filhos destes quatro homens, que na altura tinham entre dez e quinze anos de
idade, disseram-nos que todos os dias se lembram do pai numa poça de sangue. Acha
mesmo que o assunto merece mais discussão?

Marie-Christine Vergiat,    autora. - (FR) Senhor Presidente, considero esta pergunta uma
forma de acusação de natureza pessoal. Não, não tenho vergonha, Senhora Deputada, pois
tive o cuidado de dizer que considerava os “anos de atentados” como anos difíceis para a
Itália. Considero que os "anos de atentados" foram anos difíceis para Itália! Sei bem quantas
foram as vítimas em Itália! Interessei-me pessoalmente por esse período.
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Assim, não, não tenho vergonha, não ponho em causa as vítimas, ponho em causa a
utilização que os deputados italianos estão a fazer da sessão de quinta-feira à tarde, reservada
aos direitos humanos, para uma questão que é italo-brasileira. Penso que a União Europeia
- e espero que seja nesse sentido que o Senhor Comissário nos irá responder - não deve
interferir nos assuntos italo-brasileiros, não é esse o seu papel. Estas sessões são reservadas
aos “direitos humanos”! E não lhe dei lições sobre o assunto, Senhora Deputada!

Presidente.   – Não aceitarei mais perguntas apresentadas segundo o procedimento “cartão
azul”. Ouvimos os argumentos e os contra-argumentos. (Passamos agora ao próximo
orador.)

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, desejo
levantar um ponto de ordem, com base no artigo relativo à elaboração da ordem de
trabalhos. Gostaria apenas de salientar que esta questão figura na ordem do dia, em resultado
de uma decisão tomada pela Conferência dos Presidentes, que foi depois ratificada por
votação em plenário na segunda-feira.

Não é por desejo dos deputados italianos que o assunto consta da ordem do dia mas sim
em virtude de um acto oficial, solicitado primeiramente pela Conferência dos Presidentes
e depois por todo o Parlamento.

(Aplausos)

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a União
Europeia tem a obrigação de garantir o respeito do tratado assinado entre o Brasil e a Itália,
destinado a definir as modalidades de cooperação entre as autoridades dos dois Estados
em matéria de extradição.

O Supremo Tribunal do Brasil decidiu permitir a extradição de Cesare Battisti, que foi
declarado culpado em sete julgamentos e condenado à revelia a penas perpétuas pelos
tribunais italianos, com sentença transitada em julgado, pela autoria de quatro crimes de
homicídio. De forma inacreditável, o Presidente cessante do Brasil tem-se recusado a
entregar este criminoso a Itália. Pior, num acto de afronta para com o nosso país, um grupo
de deputados de esquerda do parlamento brasileiro foi à prisão visitar Cesare Battisti e tirou
fotografias a comemorarem a decisão.

A União Europeia, que mantem excelentes relações comerciais e económicas com o Brasil,
não pode deixar de intervir para insistir em que a lei se cumpra e defender o direito à justiça
dos familiares das vítimas. Ainda ontem familiares das vítimas estiveram reunidos em
Estrasburgo com deputados do Parlamento Europeu, que – por uma vez - estiveram todos
de acordo, independentemente da sua filiação política.

Štefan Füle,    Membro da Comissão. – Senhor Presidente, a Comissão seguiu atentamente
a recente decisão do Presidente cessante do Brasil de recusar a extradição de um cidadão
italiano, o Sr. Battisti, condenado à revelia pela justiça italiana a uma pena perpétua e outras
penas de prisão.

Tomei nota da sua opinião sobre este caso, em particular, e partilho os seus sentimentos
para com as vítimas e as suas famílias. No entanto, a Comissão considera não dispor de
margem para se envolver neste caso. A União Europeia não celebrou nenhum acordo de
extradição com o Brasil e, mesmo que tal fosse o caso, não teria o direito de intervir em
casos de extradição individual. As decisões em matéria de extradição entre os

125Debates do Parlamento EuropeuPT20-01-2011



Estados-Membros da União Europeia ou entre Estados-Membros da União Europeia e
países terceiros são da competência exclusiva das autoridades judiciais.

As relações de cooperação em matéria penal entre a Itália e o Brasil são regidas por um
tratado bilateral de extradição celebrado em 1989. As autoridades brasileiras têm exercido
o poder discricionário que a legislação lhes concede para recusar a extradição do Sr. Battisti.

Gostaria de acrescentar, em termos inequívocos, que em matéria de extradição não tenho
dúvidas de que a justiça italiana cumpre os elevados padrões que podemos esperar dos
Estados-Membros da União Europeia.

Presidente.   – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar dentro de momentos.

Declarações escritas (Artigo 149º)

Ana Gomes (S&D),    por escrito.  – Sou contra a iniciativa desta resolução porque penso
que o caso de extradição de Cesare Battisti não deve ter lugar num debate do PE sobre
situações urgentes de Violação de direitos humanos, democracia e Estado de direito, simplesmente
porque não representa uma violação de direitos humanos, da democracia e do Estado de
direito no Brasil, não se tratando também de um assunto urgente. Esta é uma disputa legal
e política entre o Brasil e a Itália e está pendente de uma decisão do Supremo Tribunal
Federal do Brasil. Neste momento, o PE deveria estar a enviar ao Brasil duas outras
mensagens: de solidariedade com a catástrofe em que mais de 700 pessoas perderam a
vida; e de regozijo pela eleição democrática da Presidente Dilma Rousseff. O Brasil é
indubitavelmente um país democrático que fez progressos notáveis nos direitos políticos,
civis, sociais, económicos e culturais durante a última década e é um modelo de luta contra
a pobreza e a fome, graças aos programas governamentais Fome Zero e Bolsa Família.

Monica Luisa Macovei (PPE),    por escrito. – (EN) O Estado de direito deve ser defendido,
pois dele depende a credibilidade das instituições públicas. O presidente brasileiro Lula foi
autorizado pelo Supremo Tribunal do Brasil a extraditar Cesare Battisti, cidadão italiano
condenado por quatro assassinatos, entre outros crimes. Até 31 de Dezembro de 2009, o
seu último dia de exercício do cargo, o presidente Lula recusou-se a extraditar Battisti para
Itália. Espero que as autoridades brasileiras tomem agora uma decisão final, imparcial e
apolítica, que garanta o cumprimento da lei. O respeito pelo Estado de direito é fundamental
para as relações entre a UE e o Brasil. Os nossos tratados fundam-se nos princípios dos
direitos humanos e da justiça. Mantenho a convicção de que estes princípios serão honrados
por ambas as partes.

11.3. Irão, em especial o caso de Nasrin Sotoudeh

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia o debate sobre as sete propostas de resolução

sobre o Irão, em particular, o caso de Nasrin Sotoudeh   (3) .

Bastiaan Belder,    autor. - (NL) Senhor Presidente, há exactamente uma semana, a vencedora
do Prémio Nobel, Shirin Ebadi, publicou um artigo acutilante no The Wall Street Journal
sobre a sua amiga iraniana Nasrin Sotoudeh, advogada dedicada aos direitos humanos,
que acabou de ser condenada a onze anos de cadeia. Shirin Ebadi apelou ao Ocidente para

(3) Ver Acta
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que preste mais atenção à situação de Nasrin Sotoudeh e de todos os corajosos defensores
dos direitos humanos em território da República Islâmica do Irão.

O debate neste Hemiciclo faz parte da resposta ao apelo urgente de Shirin Ebadi. Não
podemos - nem jamais iremos - esquecer Nasrin Sotoudeh e os seus companheiros que
lutam pelos direitos fundamentais no Irão. Será essa também a mensagem, Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, do relatório que espero apresentar em nome
da Comissão dos Assuntos Externos no período de sessões de Março, e conto convosco
para que o votem favoravelmente. Uma voz europeia poderosa e unida em defesa dos
direitos do povo iraniano.

Marietje Schaake,    autor. – (EN) Senhor Presidente, mais uma vez somos forçados a falar
sobre direitos humanos no Irão, após Nasrin Sotoudeh ter sido condenada a 11 anos de
prisão. Foi proibida de exercer advocacia, mas façamos-lhe justiça.

O Estado de direito já não vigora ou existe no Irão, e o poder judicial é altamente politizado.
Defender os direitos humanos é agora considerado um acto contra a segurança nacional.
Nasrin Sotoudeh, advogada e mãe de dois filhos, é acusada de agir contra a segurança
nacional. Ela defendeu, entre outros, Zahra Bahrami, a cidadã irano-holandesa que foi
condenada à morte antes de os diplomatas Holandeses terem falado com ela, e num clima
de sérias dúvidas sobre o respeito das garantias processuais.

A mulher forte que foi e é Nasrin Sotoudeh, batendo-se pela justiça, mostra-nos um regime
fraco que reprime os seus cidadãos em vez de lhes proporcionar bem-estar. A Alta
Representante Catherine Ashton estará em Istambul ainda este mês numa tentativa de levar
o regime Iraniano a cooperar com a comunidade internacional na questão nuclear. As
sanções económicas têm o mesmo objectivo. Duvido que produzam o resultado desejado
antes de molestarem desproporcionadamente o povo do Irão que, consequentemente, se
torna cada vez mais dependente de um governo de linha dura.

Contudo, ao mesmo tempo que sou céptica relativamente ao impacto das sanções
económicas, estou confiante em que as sanções contra indivíduos responsáveis por violar
direitos humanos através, por exemplo, da censura, tortura e execuções sejam uma medida
eficaz e necessária para acabar com a impunidade e honrar a justiça pela qual
Nasrin Sotoudeh se bateu. Os direitos humanos são, claramente, o calcanhar de Aquiles
do regime Iraniano.

Senhor Presidente, aproveitando o meu tempo de palavra, peço-lhe que diga aos nossos
colegas italianos para estarem em silêncio, pois é realmente desagradável começarem a
falar neste hemiciclo depois do assunto que lhes diz directamente respeito ter sido tratado.

Presidente.   – Colegas, ouviram o pedido da senhora deputada Schaake. Já outros colegas
pediram que estivessem em silêncio. Se têm algum assunto privado a discutir, podem
fazê-lo lá fora.

Struan Stevenson,    autor. – (EN) Senhor Presidente, era minha intenção hoje comparar
a República Islâmica do Irão à Alemanha Nazi, mas devo dizer que, sob vários aspectos,
pode até ser pior. Este ano, os mullahs já enforcaram 65 pessoas. Dez foram enforcadas
ontem: primeiro, foram alvo de pesadas multas e viram as suas casas confiscadas, depois
cada um delas foi impiedosamente chicoteada antes de ser arrastada para o cadafalso.
Oitenta e sete pessoas foram enforcadas nas últimas quatro semanas.
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Mahmoud Ahmadinejad nega o holocausto e odeia os Judeus; diz que quer varrer Israel
do mapa e está agora a construir armas nucleares que lhe darão a possibilidade de o fazer.
Ele e Khamenei presidem à implacável eliminação de cidadãos do Irão, com enforcamentos,
tortura, apedrejamento até à morte, amputações e flagelamentos, tudo lugares-comuns, e
a execução de crianças e até de mulheres grávidas é vulgar. Foram decepadas ambas as
mãos de dois presos em Mashhad, esta semana; outros dois foram condenados à amputação
e estas sentenças serão executadas em breve.

Quem quer que tente denunciar este horror é imediatamente identificado como alvo. Nasrin
Sotoudeh é um exemplo: uma corajosa advogada dos direitos humanos que defendeu
muitas das pessoas inocentes injustamente condenadas e executadas por este regime fascista.
A sua ultrajante condenação a 11 anos de prisão por fazer o seu trabalho é um insulto à
humanidade. Os verdadeiros criminosos são os tiranos em Teerão e terão de ser
responsabilizados. Eles entendem que os seus críticos no Ocidente fazem parte de uma
conspiração internacional para derrubar o seu governo. Bem, por mim, subscreveria esse
projecto já hoje. Não devemos deixar nunca que o mal prevaleça, e quanto mais depressa
pudermos ver a liberdade, a democracia e os direitos das mulheres restaurados, no Irão,
melhor será para o mundo inteiro.

Rosario Crocetta,    autor. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, ao
pedir a libertação imediata de Nasrin Sotoudeh, estamos instar a União e os seus Estados
Membros a esforçarem-se mais por libertar os cidadãos Iranianos e o mundo de um dos
mais cruéis e mais autoritários regimes da história.

A República Islâmica do Irão é caracterizada não só pela ameaça que representa para a paz
no mundo, com um projecto nuclear capaz de evocar o terror da guerra nuclear, como
também pelo carácter ilegítimo das suas eleições; as detenções em massa de pessoas que
pedem eleições livres; a execução de opositores; a violação e maus tratos físicos daqueles
que não são favoráveis ao regime; a iniquidade dos processos judiciais, cujas decisões se
podem prever logo que as acusações são feitas; a grave discriminação contra mulheres e
homossexuais; e a ausência de liberdade de expressão e de associação. As condições dos
presos Iranianos no Camp Ashraf, onde são sujeitos a violências e até ao apedrejamento,
são absolutamente inacreditáveis.

Todos os dias, pelo menos duas pessoas, incluindo crianças, são condenadas à morte no
Irão, e a sua única culpa é não ser a favor do regime. Provas legais são frequentemente
criadas através do uso cruel e hábil de métodos brutais de tortura. Estas críticas não são,
seguramente, dirigidas ao Islão, o qual se baseia na paz, mas ao regime Iraniano. A prisão
e condenação de Nasrin Sotoudeh traz à luz do dia um novo nível de fraude judicial, uma
vez que, neste caso, o ataque e a condenação são dirigidos contra um defensor dos cidadãos,
o que significa que os cidadãos do Irão não podem sequer defender-se a si próprios.

Cristian Dan Preda,    autor. – (RO) Senhor Presidente, ao mesmo tempo que o Irão pode
estar a dar mostras de alguma abertura nas questões nucleares, temos, infelizmente, de
concluir que a porta está claramente fechada nesse país no que respeita aos direitos
humanos.

O caso de Nasrin Sotoudeh demonstra-o totalmente. Foi punida pelo seu trabalho em prol
dos direitos humanos com uma sentença extremamente dura: 11 anos de prisão; proibida
de exercer advocacia durante 20 anos e de abandonar o país. Este veredicto foi alcançado
após um julgamento que foi uma farsa.
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Este caso está longe de constituir um incidente isolado. Faz parte de um estratégia deliberada
do regime Iraniano para silenciar sistematicamente activistas dos direitos humanos. São
proferidas toda uma série de sentenças extremamente duras contra advogados defensores
dos direitos humanos, pelo que nos cumpre mostrar solidariedade para com estas pessoas
que, corajosamente, apoiam e lutam pelos direitos humanos apesar das ameaças, torturas
e prisões.

Raül Romeva i Rueda,    autor. – (EN) Senhor Presidente, devo dizer que lamento
profundamente que, mais uma vez, tenhamos de falar do Irão, mas há que o fazer. Temos
realmente de o fazer, pois a situação no Irão é seriamente problemática e dramática.

Razão por que é importante que este Parlamento reitere uma vez mais o pedido de libertação
de todos os prisioneiros de consciência, incluindo aqueles que foram detidos o ano passado
dadas as suas actividades pacíficas – repito, pacíficas – no domínio político e da defesa dos
direitos humanos. Este Parlamento tem de exortar novamente as autoridades Iranianas a
respeitarem os direitos de liberdade de expressão e de reunião internacionalmente
reconhecidos, condenar fortemente a sentença extraordinariamente severa proferida contra
Nasrin Sotoudeh, e ainda enaltecer a sua coragem e empenho.

É também por isto que este Parlamento tem de respeitar a Senhora Sotoudeh, bem como
os seus companheiros activistas dos direitos humanos e prisioneiros de consciência, e
exigir a sua libertação imediata. Temos de expressar a nossa preocupação acerca da
proibição, cada vez imposta com mais frequência, de abandonar o Irão, que leva à conclusão
lógica de que ficar no Irão é considerado um castigo pelas autoridades.

Temos de apelar às autoridades para combater a impunidade dos que violam os direitos
humanos no seio das forças de segurança e também reiterar a nossa exigência de uma
investigação independente às alegações sobre as execuções extrajudiciais desde a polémica
eleição presidencial de Junho e de levar a responder na justiça os alegados violadores.
Obviamente, temos também de condenar energicamente o ataque bombista em Chabahar
e exprimir o nosso pesar às famílias das vítimas e aos feridos nesse atentado.

Por fim, gostaria de dizer que estamos seriamente preocupados com a perseguição a algumas
religiões e grupos étnicos no Irão. Há que manifestar a nossa convicção, apoiada na história
Europeia recente, de que só se poderá alcançar o desenvolvimento social e político, de
forma pacífica e equilibrada, levando em conta as aspirações culturais e sociais das diferentes
regiões.

Bogusław Sonik,    em nome do Grupo PPE. – (PL) Senhor Presidente, Nasrin Sotoudeh
deu-nos razões para falar dela num debate anterior do Parlamento Europeu sobre a ausência
de defesa dos direitos humanos no Irão, quando, em 4 de Setembro de 2010, foi presa, sob
a acusação de propaganda contra o Estado, de conspiração e de participar em reunião que
visava agir contra a segurança nacional. Esteve detida durante quatro meses. Agora, na
sequência de um julgamento, esta distinta defensora dos direitos humanos e dedicada
colaboradora do Prémio Nobel Shirin Ebadi, foi condenada a 11 anos de prisão, seguidos
da proibição de exercer a advocacia durante 20 anos e de abandonar o Irão. Recordemos
que foram também condenados a longas penas de prisão outros presos políticos. A activista
dos direitos das mulheres, de 26 anos, Shiva Nazar Ahari, foi condenada a quatro anos de
prisão e a 74 chicotadas pelo mesmo crime.

Precisamos de sublinhar claramente a nossa oposição às flagrantes violações do que são
direitos humanos fundamentais: liberdade de associação, liberdade de expressão, o direito
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à liberdade de pensamento e o direito a um julgamento justo. Nasrin Sotoudeh, que dedicou
a sua vida à luta pela defesa dos direitos humanos – defendendo menores que tinham sido
condenados à morte e pessoas acusadas de promoverem protestos pacíficos, bem como
de colaborarem com a oposição – tornou-se a prova viva das violações dos direitos humanos
no Irão. A União Europeia não pode continuar a ser um observador passivo desta luta
desigual da sociedade Iraniana contra o regime.

Corina Creţu,    em nome do Grupo S&D. – (RO) Senhor Presidente, apoiamos também a
exigência de libertação imediata e incondicional de Nasrin Sotoudeh e de todos os
prisioneiros de consciência no Irão. Depois da fraude eleitoral que manteve o regime de
Ahmadinejad no poder, milhares de Iranianos pagaram com a liberdade, a sua coragem
por protestarem contra um regime cada vez mais repressivo. Nasrin Sotoudeh foi
condenada, após meses de isolamento e tortura, a 11 anos de prisão porque, como advogada
e activista dos direitos humanos, defendeu opositores ao regime de Teerão, incluindo um
laureado com o Prémio Nobel da Paz.

Juntamente com numerosos dissidentes, dezenas de jornalistas e bloguistas, que ousaram
exercer o seu direito essencial à liberdade de exprimir a sua consciência, sofrem também
maus tratos nas prisões Iranianas. Considero que o empenho da União Europeia em libertar
estes combatentes pela democracia não deve só assumir a forma de protesto público, mas
também a de medidas concretas por parte do Serviço Europeu para a Acção Externa, no
sentido de mobilizar a comunidade internacional para que exerça um maior pressão
conjunta a fim de pôr termo às violações dos direitos humanos no Irão.

Charles Tannock,    em nome do Grupo ECR. – (EN) Senhor Presidente, jamais devemos
esquecer nesta Assembleia que a liberdade de debater e discordar, que muito prezamos na
Europa, é escassa, ou não existe, em muitas partes do mundo. Em nenhum outro lado isto
é tão evidente como no Irão.

No entanto, uma vez mais neste hemiciclo, damos por nós a discutir a hedionda situação
dos direitos humanos nessa República Islâmica. Como advogada, Nasrin Sotoudeh ajudou
muitos apoiantes da oposição, que foram detidos e molestados a seguir à fraudulenta
eleição presidencial de há ano e meio. Também defendeu menores condenados à morte,
um verdadeiro trabalho heróico num país que executa crianças com ligeireza. Foi presa
em Setembro do ano passado, acusada de distribuir propaganda e conspirar contra a
segurança do Estado. Foi agora condenada a 11 anos de prisão e proibida de exercer
advocacia durante 20 anos.

Deverá ser imediata e incondicionalmente libertada. Apelo à Vice-Presidente da
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança para salientar esse facto.

O Parlamento e a Comissão têm sido determinados em assinalar as violações dos direitos
humanos do regime brutal – quase repugnante – de Ahmadinejad. É tempo de o Conselho
colocar os valores comuns da UE à frente dos interesses individuais e comerciais dos
Estados-Membros nesse país.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores
Deputados, enfrentamos mais um debate sobre a violação dos direitos humanos e da
democracia no Irão. Desta vez é o caso de uma advogada que defende activistas dos direitos
humanos no Irão.
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Na verdade, a ideia é resolver o problema na fonte não se limitando a prender pessoas que
lutam pelos seus direitos, mas atingindo directamente aquelas que as defendem, apenas
para mostrar de que lado sopra o vento para os que desejam opor-se ao regime de
Ahmadinejad.

Aposto hoje, Senhor Presidente, de que daqui a algumas semanas, voltaremos a falar nesta
Assembleia sobre outro caso, no Irão, de violação de todos os direitos fundamentais. A
violação será disfarçada de algum motivo criminal que seria risível se não fosse tão trágico,
tal como agir contra a segurança nacional ou fazer propaganda contra o regime, como no
caso que estamos hoje a discutir.

Pergunto-me, realmente, Senhor Presidente, se o Parlamento deve continuar a ter uma
delegação para as relações com um regime que é exactamente o oposto de tudo em que se
baseia a União Europeia.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Senhor Presidente, mais uma vez nos confrontamos com uma
situação tenebrosa no Irão. Antes do Natal, discutimos a situação de Sakineh Ashtiani, que
foi condenada à morte por apedrejamento por alegado adultério, uma sentença
posteriormente alterada para morte por enforcamento por alegado assassínio. Hoje temos
a infeliz situação de Nasrin Sotoudeh, que foi condenada a 11 anos de prisão por fazer o
seu trabalho. Ficou com os seus bens congelados e foi-lhe negado o acesso a um advogado.
O seu marido foi preso durante a semana por – e cito – “espalhar mentiras e corromper a
opinião pública”. Imaginem só!

Creio que tudo o que podemos fazer é usar da nossa influência até ao limite das nossas
capacidades para tentar pôr fim a esta insanidade malévola, especialmente aos maus tratos
e desrespeito para com as mulheres. Estes dois exemplos são casos exemplares.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Senhor Presidente, a condenação da activista dos
direitos humanos Nasrin Sotoudeh,

reflecte a fragilidade do respeito pelos direitos humanos no Irão. Desde a controversa
reeleição do Presidente Ahmadinejad em Junho de 2009, todos os protestos têm sido
brutalmente reprimidos, milhares de cidadãos presos e várias centenas já condenados.

A dura punição recebida por Nasrin Sotoudeh de 11 anos de prisão resultou do facto de,
enquanto advogada, ter defendido numerosos opositores ao regime, presos durante as
manifestações que se seguiram às eleições presidenciais. Além disso, foi admoestada por
ter dado entrevistas à imprensa estrangeira durante este período. Observamos aqui um
caso típico de violação do direito à liberdade de expressão, do direito que assiste aos
advogados de exercerem a sua profissão sem pressões nem coacções, e também do direito
de um arguido a um julgamento imparcial.

Neste contexto, recordaria à Comissão e ao Conselho que qualquer cooperação entre a
União Europeia e o Irão precisa de partir da premissa de que o respeito pelos direitos
humanos é uma obrigação absoluta.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Senhor Presidente, este é mais um assunto que ofende
a opinião pública Europeia e ofende os deputados a este Parlamento. Se continuarmos a
observar situações no mesmo país que violam, claramente, os direitos humanos, temos de
reflectir acerca da estrutura e da responsabilidade desse país. Porém, pode claramente
observar-se que o respeito pelas tradições e costumes de cada um não se conjuga com a
aceitação de determinados padrões instituídos ou padrões Europeus – refiro-me, aqui, aos
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direitos humanos. Isso é evidente. É bom que o Parlamento Europeu tenha levantado este
problema. Porém, existe ainda a questão da pressão política, na medida em que é, por assim
dizer, o outro aspecto a que o Parlamento Europeu se refere sempre que se pronuncia sobre
o Irão, e que não está a ter grande sucesso. Talvez seja necessário começar a exercer pressão
de uma forma muito mais forte do que a actual.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Senhor Presidente, os activistas e advogado dos direitos
humanos dos direitos humanos no Irão há muito que são perseguidos e detidos, e a sentença
contra a advogada Nasrin Sotoudeh constitui um triste exemplo desta perseguição.

O regime Iraniano fez o mesmo com a activista Shiva Nazar Ahari, o advogado Mohammad
Seifzadeh, e o advogado dos direitos humanos Mohammad Oliyafar. Outros activistas
correm o risco de terem um destino semelhante.

A repressão no Irão continua a piorar e as nossas tentativas para melhorar a situação não
têm qualquer efeito. A acção do governo contra aqueles que colocam reservas ao regime
atingiu agora um tal nível que nos leva a ter de considerar seriamente uma mudança na
nossa política para este país e a ponderar outras hipóteses no sentido de exercer uma
pressão mais eficaz sobre a administração Iraniana, de modo a podermos ajudar o povo
Iraniano a respirar mais livremente. Certamente não será fácil, mas creio que é nossa
responsabilidade tentar mudar a situação no Irão.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Senhor Presidente, Nasrin Sotoudeh é uma das mais conhecidas
advogadas dos direitos humanos no Irão, que defendeu Shirin Ebadi, vencedora do Prémio
Nobel da Paz, entre outros. Os seus clientes incluem pessoas menores de idade que foram
condenadas à morte e vítimas de violência doméstica. O seu único crime é o de ter exercido
a sua profissão, ou seja, defender as pessoas que não têm capacidade para se defender a si
próprias contra o regime brutal do Irão.

A agitação que se seguiu às eleições de 2009 e as suas consequências resultaram em duras
medidas tomadas pelas autoridades Iranianas contra os defensores e activistas dos direitos
humanos. O objectivo do Governo Iraniano é silenciar toda a oposição de uma vez por
todas, tanto no interior como no exterior do país.

Este Parlamento fez um apelo em favor das pessoas de Ahvaz, por exemplo, e apresentou
uma declaração escrita unânime sobre essa matéria. É estranho que a comunidade
internacional nada possa fazer para acabar com este regime bárbaro.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Senhor Presidente, durante o último
debate sobre a violação dos direitos humanos no Irão, que teve lugar nesta Assembleia há
cerca de quatro meses, disse no meu discurso que todos os dias é dito a cinco cidadãos
Iranianos que em breve perderão as suas vidas por condenação à pena capital. A esta trágica
estatística somam-se as condenações a muitos anos de prisão de advogados Iranianos que
defendem as vítimas do sistema de justiça do país. Esta última expressão deve,
provavelmente, ser colocada entre aspas. Nasrin Sotoudeh, de quarenta e sete anos, presa
a 4 de Setembro, torturada e agora condenada a 11 anos de prisão, é um exemplo disto.

Outros advogados Iranianos depararam-se também com a repressão. Shiva Nazar Ahari,
co-fundadora do Committee of Human Rights Reporters (Comité “Repórteres de Direitos
Humanos”), foi condenada a quatro anos de prisão, Mohammad Seifzadeh foi condenado
a nove anos de prisão e proibido de exercer advocacia durante 10 anos, e Mohammad
Oliyafar foi condenado a um ano de prisão, apenas por representar os seus clientes em
tribunal. Penso que, usando a posição negocial da Alta Representante para os Negócios
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Estrangeiros e a Política de Segurança, devemos pressionar para que o tema da defesa dos
direitos humanos seja incluído nas conversações com o Irão, com carácter de urgência.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Senhor Presidente, o caso da advogada
Nasrin Sotoudeh é muito grave. Foi condenada a 11 anos de prisão, proibida de exercer
advocacia e de deixar o país durante 20 anos. Que fez ela? Defendeu Shirin Ebadi, uma
laureada com o Prémio Nobel da Paz, outros activistas políticos e dos direitos humanos,
jornalistas e menores condenados à pena de morte.

Desde 2009, pelo menos 15 advogados dos direitos humanos foram condenados a pena
de prisão, no Irão. Com essas medidas, o Irão viola direitos humanos fundamentais e
princípios fundamentais da ONU relativos ao exercício da advocacia. Insto a Comissão e
o Conselho a intervir, pedindo a libertação imediata da advogada Nasrin Sotoudeh.

Štefan Füle,    Membro da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, a União Europeia continua
extremamente preocupada com a grave situação, que se está a deteriorar, dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais na República do Irão. Ao longo dos últimos dois
anos, as condições passaram de muito difíceis a quase impossíveis para aqueles que
trabalham na defesa dos direitos humanos.

Para Nasrin Sotoudeh e muitos outros como ela, que trabalham em defesa das justas causas
dos direitos e liberdades fundamentais, trabalhar a partir da prisão não é uma opção. O
impacto da sua prisão é claro: os que no Irão têm coragem suficiente para permanecerem
ao lado daqueles a quem o próprio estado deveria proteger arriscam-se a ser intimidados,
presos ou ainda pior.

A União Europeia tem-se manifestado; mais de dez declarações foram tornadas públicas
em 2010 pela Alta Representante e Vice-Presidente Catherine Ashton, tanto sobre a situação
em geral como sobre casos individuais. Ao mesmo tempo, a União Europeia empreendeu
diligências discretas junto das autoridades Iranianas, procurando obter esclarecimentos e
explicações, e transmitindo mensagens claras sobre a necessidade de melhorar a situação
no Irão. A Alta Representante e Vice-Presidente Catherine Ashton fez uma declaração
sobre o caso de Nasrin Sotoudeh em 14 de Janeiro de 2011, na qual menciona tanto a
Senhora Sotoudeh como a Senhora Shiva Nazar Ahari, uma advogada e uma jornalista,
condenadas respectivamente a onze e a quatro anos de prisão.

A República Islâmica do Irão foi recentemente eleita para integrar a Comissão das Nações
Unidas para a Condição das Mulheres. As Senhoras Sotoudeh e Ahari são duas mulheres
que foram privadas precisamente dos direitos em prol dos quais se batem. A União Europeia
continuará a lembrar as autoridades Iranianas de que, antes de mais, devem obedecer às
obrigações internacionais decorrentes de acordos multilaterais e convenções que assinaram
e ratificaram. Continuaremos a procurar formas de tornar mais eficaz a nossa acção em
defesa dos direitos humanos, utilizando todos os meios à nossa disposição. O povo Iraniano
não merece menos.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, temos um grupo de trabalho totalmente
supérfluo no Parlamento, cujo trabalho é procurar formas de tornar as sessões plenárias
mais interessantes. Este grupo teria feito bem em estudar a sessão de hoje. Tudo o que
precisamos é de tempo suficiente, razão pela qual deveríamos também poder dispor de
tempo nas tardes de Quinta-feira. Precisamos também do Presidente certo, alguém que
possa exercer as suas funções com um judicioso equilíbrio entre rigor e flexibilidade. Isto
terá como resultado um plenário mais vivo e interessante.
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(Aplausos)

Presidente.   – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar dentro de momentos.

Declarações escritas (Artigo 149º)

Eija-Riitta Korhola (PPE),    por escrito – (FI)A situação dos activistas dos direitos humanos
no Irão está a tornar-se cada vez mais difícil. Além disso, lemos sobre o número crescente
de sentenças de morte. A cidadã holandesa, Zahra Bahrami, mencionada nas nossas
apressadas resoluções anteriores, foi condenada à morte, e a sua advogada, Nasrin Sotoudeh,
condenada a 11 anos de prisão por agir contra a segurança nacional.

Como sabemos, a grave falta de justiça e de transparência é a marca do sistema judicial do
Irão. Por conseguinte, é importante que a Alta Representante da UE para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança não deixe de exercer pressão sobre o país e continue
a levantar as questões dos direitos humanos nas relações com o Irão. Permitam-me que
enumere os requisitos mínimos: a libertação imediata e incondicional da advogada dos
direitos humanos Sotoudeh e outros prisioneiros de consciência, a reconsideração da
sentença de morte de Bahrami, incluindo as autoridades Holandesas na abordagem do
caso, a autorização aos representantes da Cruz Vermelha para se encontrarem com
prisioneiros, bem como às organizações de direitos humanos no país para avaliarem a
situação.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    por escrito. – (PL) O Parlamento Europeu
deve reagir nos casos de violação dos direitos humanos. Temos de recordar que graças à
publicitação de casos específicos, a comunidade internacional pode exercer uma maior
pressão sobre países que não respeitam os padrões democráticos geralmente aceites.

Nasrin Sotoudeh representou activistas Iranianos de direitos civis e humanos nos seus
respectivos julgamentos e defendeu menores que tinham sido condenados à pena capital.
As autoridades Iranianas consideraram as suas actividades como “distribuição de
propaganda hostil” e condenou-a a 11 anos de prisão. Foi bom que o seu caso tenha sido
inscrito na ordem do dia de uma sessão plenária do Parlamento Europeu. O Parlamento
Europeu, ao apelar para a libertação de Nasrin Sotoudeh e de outros prisioneiros de
consciência, e também para a criação de uma comissão independente incumbida de
examinar a perseguição penal dos advogados dos direitos humanos, não deve ser ignorado.

12. Período de votação

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia o período de votação.

(Resultados pormenorizados das votações: ver Acta)

12.1. Paquistão: assassinato do governador do Punjab, Salmaan Taseer
(B7-0041/2011) (votação)

– Antes da votação:

Marietje Schaake (ALDE).   – (EN) Senhor Presidente, muito brevemente: o novo texto
no n.º 8 sobre o recurso deve ser acrescentado no final da frase, e no nº 17 concordou-se
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em eliminar “que ratifique integralmente e sem reservas” e substituir por “que retire as
reservas a”. São simplesmente alterações factuais ao texto.

(As alterações orais são aceites)

– Antes da votação do n.º 14:

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Senhor Presidente, gostaria de alterar o nº 14 para o
seguinte: “Insta o governo do Paquistão a proceder a uma revisão em profundidade das
leis relativas à blasfémia e da forma como estas são actualmente aplicadas, nomeadamente
a imposição da pena de morte ou de prisão perpétua prescritas na secção 295-C do Código
Penal para todos aqueles que forem considerados culpados de blasfémia contra o profeta
Maomé, a fim de proceder a alterações”’.

(A alteração oral é aceite)

12.2. Brasil: extradição de Cesare Battisti (B7-0042/2011) (votação)

12.3. Irão, em especial o caso de Nasrin Sotoudeh (B7-0043/2011) (votação)

13. Correcções e intenções de voto: ver Acta

14. Posição do Conselho em primeira leitura: Ver Acta

15. Decisões sobre determinados documentos: ver acta

16. Declarações escritas inscritas no registo (artigo 123.º do Regimento): Ver Acta

17. Transmissão dos textos aprovados na presente sessão : Ver Acta

***

Robert Sturdy (ECR).   – (EN) Senhor Presidente, acabámos de ter duas votações nominais.
Esta manhã, antes do almoço, tivemos apenas duas votações nominais. É regra deste
Parlamento estar presente 50% do tempo de votação e 50% das votações nominais, de
modo garantir o pagamento integral do dia. Isto está certo para este caso ou qual é a
situação?

Presidente.   – Está correcto. Tem de estar presente 50% do tempo.

18. Calendário das próximas sessões: ver Acta

19. Encerramento da sessão

Presidente.   – Dou por interrompida a sessão do Parlamento Europeu.

(A sessão é suspensa às 17H00)
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ANEXO (Respostas escritas)

PERGUNTAS AO CONSELHO (Estas respostas são da exclusiva
responsabilidade da Presidência em exercício do Conselho da União
Europeia)

Pergunta nº. 1  de  Bernd Posselt  ( H-0618/10 )

Assunto: Diversidade linguística e cultural

De que modo avalia o Conselho a política da UE para a promoção da diversidade linguística
e cultural, em especial no que diz respeito aos grupos étnicos e minorias tradicionalmente
estabelecidos em várias regiões da UE?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(EN) O Conselho, na sua elaboração de políticas juntamente com a Comissão e o Parlamento
Europeu, tem sido coerente na promoção da diversidade cultural e linguística, bem como
do diálogo intercultural. Esta política está consagrada nos seguintes documentos:

Tratado da União Europeia, que no seu artigo 3.º, n.º 3, quarto parágrafo, dispõe que a UE
"respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística".

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que no seu artigo 167.º dispõe que a
UE "contribuirá para o desenvolvimento das culturas dos Estados-Membros, respeitando
a sua diversidade nacional e regional…". Além disso, a UE "na sua acção ao abrigo de outras
disposições dos Tratados, terá em conta os aspectos culturais, a fim de, nomeadamente,
respeitar e promover a diversidade das suas culturas".

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que no seu artigo 22.º dispõe que a
UE "respeita a diversidade cultural, religiosa e linguística".

Convenção da UNESCO sobre a Protecção e a Promoção da Diversidade das Expressões
Culturais, que foi ratificada pela União Europeia. Num dos princípios orientadores da
Convenção afirma-se que "a protecção e a promoção da diversidade das expressões culturais
implicam (…) o respeito de todas as culturas, incluindo as das pessoas pertencentes a
minorias (…)".

Na sua Resolução de 2007 sobre uma Agenda Europeia para a Cultura (4) , o Conselho
subscreveu três objectivos estratégicos, sendo um deles a promoção da diversidade cultural
e do diálogo intercultural.

Este objectivo traduziu-se numa área prioritária nos planos de trabalho do Conselho para
a cultura desde 2002. No mais recente Plano de Trabalho acordado para 2011–2014 (5) ,

(4) Resolução do Conselho, de 16 de Novembro de 2007, sobre uma Agenda Europeia para a Cultura (JO C 287 de
29.11.2007, p. 1).

(5) Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, sobre
o Plano de Trabalho para a Cultura 2011-2014 (JO C 325 de 2.12.2010, p. 1).
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um grupo de trabalho constituído por peritos dos Estados-Membros ocupar-se-á pela
primeira vez da diversidade cultural e do diálogo intercultural.

O Conselho designou o ano de 2008 Ano Europeu do Diálogo Intercultural. Na decisão
de designação (6) , o Conselho sublinhou que o diálogo intercultural constitui uma dimensão
importante de diversos instrumentos e políticas comunitárias em domínios como a
juventude, o desporto, a cidadania, o emprego e os assuntos sociais, a luta contra o racismo
e a xenofobia, a luta contra a discriminação e a exclusão social, a política audiovisual e a
política de asilo e da integração dos imigrantes.

O Conselho fez também notar que o diálogo intercultural pode contribuir para aproximar
pessoas e povos, para prevenir conflitos e para favorecer os processos de reconciliação,
sobretudo em regiões que vivem situações de fragilidade política (7) .

*
*     *

Pergunta nº. 2  de  Jim Higgins  ( H-0620/10 )

Assunto: Presidência húngara

De que modo tenciona a Presidência húngara realizar o seu objectivo de desenvolvimento
das energias renováveis? Considera a Presidência que a Estratégia Europa 2020 é
suficientemente ambiciosa ? No entender da Presidência, os objectivos estabelecidos na
Estratégia Europa 2020 são realistas? De que modo se propõe a Presidência húngara garantir
que a Europa permaneça no bom caminho, tendo em vista o reforço das energias renováveis?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(EN) Os esforços para atingir os objectivos estabelecidos para a energia proveniente de
fontes renováveis, o que constitui um desafio a longo prazo, estão a ser envidados no
âmbito do quadro definido pela Directiva relativa à promoção de energia proveniente de
fontes renováveis (8) . Todos os Estados-Membros tiveram tempo, até Dezembro último,
para implementar esta Directiva, que estabelece objectivos vinculativos para a quota de
energias renováveis a atingir em 2020 no consumo de energia, permitindo à UE atingir,
no seu conjunto, uma quota de 20% de energias renováveis, tal como reconfirmado na
Estratégia Europa 2020.

Esses objectivos foram cuidadosamente negociados a fim de se obter o máximo do potencial
de cada Estado-Membro e representam um elevado nível de ambição. Na realidade, o nível
de ambição reflectido nos objectivos nacionais é de tal ordem que determinados

(6) Decisão n.º 1983/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativa ao Ano
Europeu do Diálogo Intercultural (2008) (JO L 412 de 30.12.2006, p. 44).

(7) Projecto de conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho,
sobre a promoção da diversidade cultural e do diálogo intercultural nas relações externas da União e dos seus
Estados-Membros, 16211/08.

(8) Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa à promoção da
utilização de energia proveniente de fontes renováveis que altera e subsequentemente revoga as Directivas 2001/77/CE
e 2003/30/CE (JO L 140 de 5.6.2009, p. 16).
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Estados-Membros não terão possibilidade de atingir os respectivos objectivos sem utilizarem
plenamente mecanismos de cooperação estabelecidos pela Directiva, tanto entre
Estados-Membros como com países terceiros. Ao mesmo tempo, os objectivos parecem
realistas, não só devido aos mecanismos de cooperação já referidos, mas também devido
à possibilidade de os Estados-Membros prosseguirem os seus regimes nacionais de apoio
às energias renováveis.

A Directiva não é o único instrumento da UE que poderá contribuir e contribuirá para
conduzir a Europa pelo caminho que leva ao aumento da quota de energias renováveis.
Foram já tomadas algumas iniciativas para apoiar a produção de energia proveniente de
fontes renováveis, como é o caso do grande contributo do Programa Energético Europeu
para o Relançamento (9)  para a energia eólica offshore. Também serão considerados
prioritários em 2011, como parte da Estratégia Energética da União Europeia para 2020 (10)

desenvolvimentos essenciais para o transporte de energias renováveis e a adaptação de
redes através da implantação de redes inteligentes e sistemas de leitura inteligente.

Por último, mas não menos importante, o reforço da eficiência energética continuará a ser
promovido por meio da adopção de um Plano de Acção para a Eficiência Energética revisto,
que constitui uma prioridade para a Presidência húngara.

*
*     *

Pergunta nº. 3  de  Georgios Papanikolaou  ( H-0622/10 )

Assunto: Programa da nova Presidência para a imigração ilegal

O programa da Presidência húngara faz uma referência especial ao problema da imigração
ilegal e à necessidade de a combater. Por outro lado, devido à sua posição geográfica, a
Hungria atribui uma grande importância à renovação da política de vizinhança, parte da
qual visa a melhor colaboração entre a UE e os países terceiros para fazer face aos fluxos
de imigração ilegal. Pergunta-se ao Conselho:

Em que quadro e com que políticas específicas tenciona a nova Presidência contribuir para
os esforços desenvolvidos para combater a imigração ilegal?

Tenciona, e como, promover as políticas de cooperação com os países vizinhos a partir
dos quais se registam importantes fluxos migratórios?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(EN) O programa do Trio de Presidências considerou prioritária a luta contra a imigração
ilegal e a Presidência húngara tenciona continuar e desenvolver o trabalho das Presidências
belga e espanhola neste domínio, em sintonia com os objectivos definidos no Programa

(9) Regulamento (CE) n.º 663/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009, que estabelece um
programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projectos no domínio da energia para o relançamento
da economia (JO L 200 de 31.7.2009, p. 31).

(10) Energia 2020: Estratégia para uma energia competitiva, sustentável e segura; 16096/10 (COM(2010)639.
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de Estocolmo (11) , segundo o qual uma acção eficaz contra a imigração ilegal é identificada
como essencial no contexto do desenvolvimento de uma política comum de imigração.
O Programa de Estocolmo identifica igualmente uma política de regresso eficaz e sustentável
como elemento essencial de um sistema de migração bem gerido no território da União.

No que diz respeito aos acordos de readmissão, a Presidência húngara acompanhará
atentamente os progressos registados nas negociações em curso, nomeadamente com a
Turquia, Marrocos e Cabo Verde, e tomará igualmente disposições para encetar negociações
com a Bielorrússia. Para esse fim e tendo em vista a definição de uma estratégia renovada
e coerente em matéria de readmissão, a Presidência colocará o enfoque na próxima avaliação
dos acordos de readmissão por parte da Comissão.

A promoção de uma cooperação prática entre Estados-Membros também será um aspecto
fundamental do programa da Presidência húngara no domínio da imigração ilegal, com
um especial enfoque na execução eficaz da Directiva relativa ao regresso. A este respeito,
será levado por diante o trabalho iniciado no semestre da Presidência belga no que se refere
a facilitar o trânsito por terra de nacionais de países terceiros que regressem voluntariamente,
fornecendo assim soluções humanas para os migrantes em situação irregular que regressem
voluntariamente aos seus países de origem.

Para além disso, também consta da agenda da Presidência a questão de os nacionais de
países terceiros que se encontram em situação ilegal se inscreverem no âmbito do princípio
da não-repulsão.

Por último, a Presidência húngara prestará atenção à recolha de dados estatísticos sobre
migração ilegal à escala da UE. É essencial ter uma noção completa relativamente a todos
os dados recolhidos neste domínio e disponibilizá-los aos Estados-Membros, às instituições
comunitárias e às agências.

Para terminar, diremos que o trabalho sobre todos os aspectos da Abordagem Global da
Migração (12)  vai prosseguir. A Europa necessita de uma abordagem global da política de
migração, que beneficie a sociedade tanto no país de origem como no país de acolhimento
e, como é evidente, os próprios migrantes. A Presidência considera necessário que a
abordagem global seja equilibrada em termos temáticos (incluindo imigração legal, luta
contra a imigração irregular e a promoção da migração e do desenvolvimento) e também
em termos geográficos. A Presidência húngara atribui grande importância à continuação
do desenvolvimento do Processo de Praga – Construir Parcerias de Migração (13)  –
direccionado para países vizinhos a leste e a sudeste, elaborando – juntamente com os
membros do Processo – um Plano de Acção para a implementação da Declaração de Praga
de Abril de 2009, que defina os objectivos e actividades concretos necessários para a
realização das metas estabelecidas na Declaração, inclusive no que respeita a prevenir e
combater a imigração ilegal. A Presidência húngara também concentrará a sua atenção
nos preparativos da Segunda Conferência Ministerial em Novembro de 2011. A Conferência
Ministerial terá por objectivo subscrever o Plano de Acção.

*
*     *

(11) JO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
(12) .Doc. 15811/09 do Conselho.
(13) Doc. 15876/10 do Conselho.
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Pergunta nº. 4  de  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0624/10 )

Assunto: Protecção de vítimas infantis

O programa de Estocolmo, aprovado pelo Conselho, contém as principais medidas relativas
à prevenção, à aplicação do direito e à protecção das vítimas no quadro do combate ao
tráfico de seres humanos. A protecção das crianças deveria ser alvo de particular atenção.
Haveria que envidar enormes esforços neste âmbito, por as crianças serem o elo mais
vulnerável da sociedade.

As crianças são vendidas para executam trabalhos forçados e praticarem actos criminosos.
São ainda alvo de tráfico de órgãos doados para fins ilegais.

No intuito de melhor coordenar a política europeia em matéria de combate ao tráfico de
seres humanos, o Conselho decidiu nomear um coordenador da União Europeia para o
combate ao tráfico de seres humanos. Poderá o Conselho indicar se esse coordenador será
igualmente responsável pelo combate ao tráfico de crianças? Que medidas concretas
tenciona tomar o coordenador designado para proteger as vítimas infantis?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(EN) O Coordenador da Luta Antitráfico, referido na pergunta, é um funcionário da
Comissão, recentemente nomeado por esta Instituição. Por conseguinte, o Conselho não
tem competência para responder à pergunta.

*
*     *

Pergunta nº. 5  de  Nikolaos Chountis  ( H-0635/10 )

Assunto: Necessidade de prestação de ajuda urgente ao Haiti

Em Janeiro de 2010, o sismo catastrófico que atingiu Haiti custou milhares de vidas a
tornou insuportável a situação económica e social no país que, já antes do sismo, era um
dos mais pobres do mundo. Como o denunciam organizações humanitárias, muitos meses
depois do sismo ainda havia cadáveres por retirar dos escombros, as condições sanitárias
da população eram miseráveis e era manifesta a ausência de ajuda humanitária básica. Era
portanto de esperar que se desencadeasse uma epidemia de cólera. Os milhares de vítimas
confirmadas continuam a engrossar a lista das vítimas do sismo. Segundo dados das Nações
Unidas (OCHA) há, como é habitual, uma grande divergência entre as "promessas" de ajuda
e a sua concretização.

Pergunta-se ao Conselho que montante prometeu a UE enviar para o Haiti e que montante
foi até agora enviado? Que acções adicionais prevê a Presidência do Conselho para ajudar
os milhões de pessoas que continuam a morrer sem assistência no Haiti?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
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perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(EN) Como é do conhecimento do senhor deputado, a UE tem estado na vanguarda da
resposta tanto às consequências do sismo de 12 de Janeiro de 2010 como ao surto da
epidemia de cólera em finais de Outubro. Em coordenação com parceiros internacionais,
a UE e os seus Estados-Membros tomaram medidas imediatas para ajudar as vítimas,
prestando rapidamente ajuda humanitária de emergência e enviando peritos no domínio
humanitário e da protecção civil.

Na Conferência Internacional de Doadores para a reconstrução do Haiti, que se realizou
em Nova Iorque em 31 de Março de 2010, a UE assumiu um compromisso conjunto de
contribuir com 1,235 mil milhões de euros do montante total de 5,3 mil milhões de dólares
com que todos os doadores internacionais se comprometeram a contribuir num período
de 18 meses, o que fez da UE o principal doador do Haiti. Depois da conferência, foi
acrescentada uma verba adicional de 62 milhões de euros provenientes do orçamento
comunitário, o que perfaz a afectação de um montante total de 522 milhões de euros
provenientes do orçamento da UE. Até agora, a Comissão autorizou um montante de 322
milhões de euros, dos quais 115,4 milhões já foram contratados e 62 milhões pagos. Além
disso, desde o sismo, a Comissão pagou um montante total de 57,8 milhões de euros
através do apoio orçamental geral, permitindo assim que o Governo do Haiti mantivesse
as despesas mais prementes, nomeadamente nos domínios da educação, da saúde e da
segurança (14) . Acresce que, em apoio do plano de reconstrução a longo prazo para o Haiti
e no contexto de uma abordagem conjunta da UE que liga a ajuda de emergência à
reabilitação e ao desenvolvimento, a UE e os Estados-Membros estão neste momento na
fase final da identificação de prioridades comuns, juntamente com o Governo do Haiti,
tendo em vista a adopção de um documento de programação conjunto no início de 2011.

Em resposta à epidemia de cólera, a Comissão mobilizou 12 milhões de euros para apoiar
parceiros da DG ECHO no terreno, para além de generosas contribuições dos
Estados-Membros em numerário e em espécie. Devido à deterioração da situação no Haiti,
a Comissão propôs às autoridades orçamentais um aumento de 10 milhões de euros para
a sua assistência humanitária através da transferência de dotações inscritas na parcela do
orçamento comunitário de 2010 destinada à ajuda humanitária.

*
*     *

Pergunta nº. 6  de  Gay Mitchell  ( H-0644/10 )

Assunto: Reconhecimento de um Estado palestino

Que reflexão promoveu o Conselho sobre o reconhecimento de um Estado palestino?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(14) Ponto da situação em 24 de Novembro de 2010, com base em informações da DG ECHO.
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(EN) Com respeito à consideração prestada pelo Conselho ao reconhecimento de um Estado
Palestiniano, o Conselho, recordando a Declaração de Berlim de 1999, reiterou na sua
reunião de 13 de Dezembro de 2010 a sua disponibilidade para reconhecer um Estado
Palestiniano, quando for oportuno.

*
*     *

Pergunta nº. 7  de  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0646/10 )

Assunto: Adopção e implementação da Estratégia da UE para a Região do Danúbio

Em 8 de Dezembro, a Comissão adoptou a Estratégia da União Europeia para a Região do
Danúbio (EUSDR) e o plano de acção correspondente. O valor acrescentado desta estratégia
advém do facto de os Estados-Membros poderem utilizar em comum os recursos financeiros
existentes, atribuindo uma maior prioridade aos projectos estratégicos para a referida
região. Os Estados Membros podem também utilizar a revisão intercalar das perspectivas
financeiras actuais para rever os programas operacionais, de modo a atribuir os recursos
financeiros necessários aos projectos que fazem parte do Plano de Acção do EUSDR. A
Presidência húngara do Conselho da União Europeia declarou que a adopção e a
implementação desta estratégia constitui uma prioridade para o semestre do seu mandato.

Pode a Presidência húngara do Conselho da UE indicar quais as acções planificadas pelo
Conselho para a adopção e a implementação da Estratégia da UE para a Região do Danúbio
durante a primeira metade do ano de 2011?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(EN) A Estratégia da União Europeia para a Região do Danúbio, adoptada pela Comissão
Europeia em 8 de Dezembro de 2010 na sequência de um pedido de Estados-Membros,
assume a forma de uma Comunicação (15)  e de um Plano de Acção (16)  apenso, que será
revisto regularmente. A Estratégia identifica pilares e áreas prioritárias que incidem sobre
a melhoria das ligações de transportes e energia, o ambiente, o desenvolvimento
socioeconómico e a segurança.

A intenção da Presidência húngara é apresentar a Estratégia, para aprovação pelo Conselho
em Abril de 2011, e ao Conselho Europeu em Junho de 2011. Prevê-se que a análise da
Estratégia pelos órgãos preparatórios do Conselho tenha início em Janeiro de 2011.

A implementação da Estratégia é sobretudo uma prerrogativa da Comissão Europeia, que
se iniciará imediatamente a seguir à aprovação pelos Estados-Membros em Junho de 2011.
Ao longo do seu mandato, a Presidência prestará especial atenção ao arranque da nova
estratégia, mantendo simultaneamente estreitas ligações com as instituições e outras

(15) Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao
Comité das Regiões "Estratégia da União Europeia para a Região do Danúbio" (COM(2010) 715 final), 18055/10.

(16) Documento de acompanhamento da Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões "Estratégia da União Europeia para a Região do Danúbio"
(SEC(2010) 1489 final), 18055/10 ADD1.
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entidades interessadas devido à intenção de elaborarem conjuntamente uma orientação
sobre as funções dos coordenadores da área prioritária no que diz respeito ao arranque e
ao modo de coordenação dos fundos existentes.

*
*     *

Pergunta nº. 8  de  Liam Aylward  ( H-0647/10 )

Assunto: Segurança no sector agrícola na UE

São demasiado elevadas as taxas de mortalidade no sector agrícola. Na Irlanda, por exemplo,
até ao momento presente 23 pessoas morreram este ano em explorações agrícolas. Um
estudo sobre esta questão demonstra que o risco de morte no local de trabalho é 10 vezes
mais elevado no caso dos agricultores e que, embora os agricultores representem apenas
cerca de 6% da população, mais de 60% dos casos de morte no local de trabalho ocorrem
na comunidade de agricultores.

O que pode ser feito a nível da UE para reduzir o número de mortes e acidentes no sector
agrícola?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(EN) A Directiva 89/391/CEE do Conselho relativa à aplicação de medidas destinadas a
promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho
("Directiva-Quadro") (17)  aplica-se a todos os empregadores e trabalhadores em todos os
sectores de actividade. A agricultura, em particular, está incluída no âmbito da Directiva,
como consta do artigo 2.º, n.º 1. De acordo com a Directiva, a entidade patronal é obrigada
a assegurar a segurança e a saúde dos trabalhadores em todos os aspectos relacionados
com o trabalho (artigo 5.º, n.º 1), incluindo as actividades de prevenção dos riscos
profissionais, de informação e de formação, bem como a criação de um sistema organizado
e de meios necessários (artigo 6.º, n.º 1). O princípio da responsabilidade da entidade
patronal não é afectado pelo facto de cada trabalhador ter também a responsabilidade de,
na medida das suas possibilidades, cuidar da sua segurança e saúde, bem como da segurança
e saúde das outras pessoas (artigos 5.º, n.º 3 e 13.º, n.º1).

Nas suas Conclusões sobre a Estratégia Comunitária 2007-2012 de saúde e segurança no
trabalho (18) , o Conselho instou os Estados-Membros, entre outras coisas, a assegurarem
um melhor e mais eficaz cumprimento da legislação e a tomarem medidas adequadas que
permitam dar aos serviços de inspecção do trabalho recursos adequados, e ainda a darem
particular atenção às novas tendências no emprego, tais como o desenvolvimento do
trabalho independente, a externalização, a subcontratação, os trabalhadores migrantes e
os trabalhadores destacados. Ao mesmo tempo, o Conselho convidou a Comissão a
continuar a acompanhar e apoiar a aplicação da legislação em todos os Estados-Membros.

(17) JO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
(18) Ver doc. 9353/07.
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Muito embora estejam já em vigor outras directivas no domínio da saúde e segurança dos
trabalhadores, tais como as directivas relativas às instalações e dispositivos (19) , ruído (20)

ou agentes biológicos (21) , o Conselho só pode analisar um novo texto com base numa
proposta legislativa da Comissão.

*
*     *

Pergunta nº. 9  de  Pat the Cope Gallagher  ( H-0652/10 )

Assunto: O Liechtenstein e o Espaço Schengen

Em que fase se encontra actualmente o processo de ratificação de um protocolo que
permitará ao Liechtenstein aderir formalmente ao Espaço Schengen?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(EN) Informa-se o senhor deputado ao Parlamento Europeu de que o Conselho aguarda
neste momento a aprovação do Parlamento Europeu relativa à celebração do Protocolo (22)

que permita a adesão do Principado do Liechtenstein ao Espaço Schengen.

Muito embora o Parlamento Europeu tivesse sido consultado e aprovasse a celebração do
Protocolo em 8 de Julho de 2008, foi necessário, na sequência da entrada em vigor do
Tratado de Lisboa, voltar a apresentar o Protocolo ao Parlamento Europeu para aprovação,
o que foi efectuado pelo Conselho em 28 de Maio de  (23) .

*
*     *

Pergunta nº. 10  de  Brian Crowley  ( H-0654/10 )

Assunto: Crescimento económico sustentável e criação de emprego

Que iniciativas irá a presidência tomar nos próximos meses para apoiar o crescimento
económico sustentável e a criação de empregos na União Europeia?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(19) Directiva 89/654/CEE, JO L 393 de 30.12.1989, p. 1.
(20) Directiva 2003/10/CE, JO L 42 de 15.2.2003, p. 38.
(21) Directiva 2000/54/CE, JO L 262 de 17.10.2000, p. 21.
(22) Protocolo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia, a Confederação Suíça e o Principado do Liechtenstein

relativo à adesão do Principado do Liechtenstein ao acordo entre a União Europeia, a Comunidade Europeia e a
Confederação Suíça relativo à associação da Confederação Suíça à execução, à aplicação e ao desenvolvimento do
acervo de Schengen, 16462/06.

(23) /1/10.
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(EN) O apoio à economia é uma das pedras angulares do programa de trabalho da
Presidência para os próximos seis meses, um período que marca precisamente o primeiro
"semestre europeu" para a coordenação da política económica. Nesse sentido, haverá uma
abordagem abrangente e coerente das políticas orçamentais, macroeconómicas e orientadas
para o crescimento e o emprego, tanto dos Estados-Membros como da própria UE, a fim
de assegurar não só a salvaguarda da estabilidade financeira, mas também que todas as
políticas económicas favoreçam um crescimento sólido e sustentável que seja gerador de
emprego.

Além disso, foram apresentados pelo Conselho ao Conselho Europeu de Dezembro
objectivos e iniciativas fundamentais relativas à execução da Estratégia Europa 2020 (24) .
Estes deverão reflectir-se nos programas nacionais de reforma e incluirão eventualmente
os cinco grandes objectivos da UE relativos ao emprego, investigação e desenvolvimento,
energia/alterações climáticas, educação, e luta contra a pobreza e a exclusão social, e bem
assim a forma como os Estados-Membros devem estabelecer e dar continuidade aos seus
objectivos nacionais, incluindo a necessidade de acelerar reformas destinadas a eliminar
estrangulamentos ao crescimento devidamente identificados. Os Estados-Membros
apresentarão os seus programas nacionais de reforma em apoio dos objectivos e metas
estabelecidos na Estratégia Europa 2020 até Abril de 2011, lado a lado com reformas
estruturais fundamentais que se impõem desde já para potenciar o crescimento.

O mercado único, como motor do crescimento, tem uma importância crucial para a
competitividade da Europa numa economia globalizada. A Presidência atribui grande
importância à consecução de um acordo sobre o pacote de medidas relativo ao mercado
único (25) .

Será prestada especial atenção ao aumento da integração dos jovens no mercado de trabalho
no quadro das duas iniciativas emblemáticas da Estratégia Europa 2020, nomeadamente
as iniciativas "Juventude em Movimento" e " Agenda para Novas Competências e Empregos",
que visam melhorar o emprego dos jovens e facilitar a transição do ensino para o emprego.
O trabalho da Presidência húngara nesta área estará intimamente ligado ao Programa
conjunto das Presidências espanhola, belga e húngara (26) , visto que o emprego dos jovens
é um assunto de interesse comum para o Trio de Presidências.

Para além disso, com base na Agenda para Novas Competências e Empregos (27) , a
Presidência húngara tenciona ocupar-se do problema das novas possibilidades para políticas
mais sólidas que promovam uma recuperação favorável ao emprego e tratem da questão
das desigualdades regionais em matéria de emprego.

A Presidência húngara convidará os Ministros para participarem numa reflexão conjunta
sobre estas questões durante a reunião informal dos Ministros do Emprego que se realizará
em Gödöllő de 16 a 18 de Janeiro de 2011.

*
*     *

(24) Ver doc. 17574/1/10.
(25) Ver doc. 17799/10.
(26) Ver doc. 16771/09.
(27) Ver doc. 17066/10.
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Pergunta nº. 11  de  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000001/11 )

Assunto: Eleições presidenciais na Bielorrússia

Nas eleições presidenciais na Bielorrússia de 19 de Dezembro último não houve grandes
surpresas, com o actual presidente, Alexander Lukashenko, a ser eleito para um quarto
mandato com quase 80% dos votos. Além disso, mais de 600 activistas da oposição foram
presos durante os protestos contra o carácter não democrático das eleições, incluindo
mesmo 7 candidatos presidenciais. Durante a repressão dos activistas da oposição,
Alexander Lukashenko afirmou que não haveria mais “democracia insensata” na Bielorrússia.

O Conselho pode apresentar a sua avaliação destas eleições presidenciais na Bielorrússia?
Qual é a comparação entre estas e as anteriores eleições a que assistimos? Qual será o
impacto destas eleições nas relações UE-Bielorrússia? Há alguma estratégia para o
envolvimento da UE com a Bielorrússia?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(EN) A Bielorrússia ainda tem um longo caminho a percorrer para cumprir os compromissos
que assumiu perante a OSCE no que respeita à realização de eleições. A UE reconhece os
graves problemas relativos ao processo eleitoral e à contagem dos votos comunicados pela
missão de observação das eleições da OSCE e exortou o Governo da Bielorrússia a cumprir
os seus compromissos perante a OSCE de reformar substancialmente o processo eleitoral.
A UE lamenta a decisão do Governo da Bielorrússia de encerrar o gabinete da missão da
OSCE em Minsk.

A OSCE realizou um trabalho meritório no país, nomeadamente na promoção do reforço
institucional e do Estado de direito e no apoio ao desenvolvimento da sociedade civil. A
UE considera que este processo se encontra seriamente em perigo.

A UE condena firmemente todos os actos de violência e de repressão, em especial o uso
da força contra candidatos presidenciais, activistas políticos, representantes da sociedade
civil, jornalistas e manifestantes. É inaceitável o espancamento e a detenção de vários
dirigentes da oposição, incluindo candidatos presidenciais. No seu conjunto, as eleições e
os acontecimentos que se lhes seguiram representam um considerável retrocesso no
desenvolvimento da governação democrática e no respeito dos direitos humanos na
Bielorrússia. A UE exigiu a libertação imediata dos candidatos presidenciais e dos mais de
600 manifestantes que foram detidos a seguir às eleições presidenciais na Bielorrússia.

O respeito pela democracia e pelos direitos humanos continua a ser fulcral para a melhoria
das relações da Bielorrússia com a UE. Se não se registarem progressos consideráveis nestas
áreas, as relações não podem melhorar. É neste cenário que a UE vai avaliar as acções
empreendidas pelo Governo da Bielorrússia para tentar resolver a situação actual e tomar
em consideração a evolução dos acontecimentos no momento em que procede à análise
das relações com a Bielorrússia. A UE tenciona reforçar o seu apoio aos cidadãos da
Bielorrússia e aos representantes da sociedade civil e a sua interacção com esses cidadãos
e representantes.
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*
*     *

Pergunta nº. 12  de  Charalampos Angourakis  ( H-000006/11 )

Assunto: Novos actos provocatórios de Israel contra o povo palestino

Nos últimos dias do exército e a força aérea de Israel têm intensificado as operações
criminosas na Faixa de Gaza, aumentando o número de mortos e feridos entre a população
civil palestina, que sofre a ocupação e o bloqueio económico imposto por Israel que impede
mesmo os pescadores de saírem para o mar. As tentativas de intimidação do povo palestino
continuaram sem interrupção, nem mesmo durante o período do Natal e do ano Novo,
principalmente em torno da região da linha verde e do muro que Israel construiu, mas
também com bombardeamentos no interior de Gaza. Simultaneamente denunciamos a
detenção ilegal e por muitos anos de milhares de prisioneiros políticos, entre os quais
mulheres e crianças, mas prisões israelitas, em condições inaceitáveis.

Tenciona o Conselho condenar estes novos actos provocatórios de Israel contra o povo
palestino e reconhecer a existência de um Estado palestino independente único e soberano
nos territórios ocupados desde 1967 com Jerusalém Este por capital? Tenciona solicitar a
libertação imediata dos prisioneiros políticos palestinos detidos nas prisões israelitas?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(EN) O Conselho tem solicitado coerentemente uma solução do conflito israelo-palestiniano
que passa pela existência de dois Estados, sendo Jerusalém a capital dos dois. Muito
recentemente, em Dezembro de 2010, o Conselho "Negócios Estrangeiros" reiterou nas
suas conclusões que "são necessários progressos urgentes no sentido de uma solução para
o conflito israelo-palestiniano baseada na coexistência de dois Estados. Queremos ver o
Estado de Israel e um Estado da Palestina soberano, independente, democrático, viável e
sem descontinuidade, a coexistirem lado a lado em paz e segurança" e que "é necessário
negociar uma forma de resolver o estatuto de Jerusalém como futura capital de dois Estados".

A questão dos detidos e dos presos palestinianos tem figurado com destaque em contactos
bilaterais entre a UE e Israel, por exemplo no âmbito do Grupo de Trabalho Informal sobre
os Direitos Humanos, cuja reunião mais recente se realizou em Setembro de 2010 e no
qual o Conselho participa activamente. Casos específicos de detenção, em especial aqueles
em que os detidos podem ser considerados defensores dos direitos humanos nos termos
das orientações da UE, têm sido tratados neste grupo de trabalho. A alguns foi também
conferida grande visibilidade por meio de declarações emitidas pelo gabinete da Alta
Representante, Catherine Ashton. (Por exemplo, a declaração do porta-voz da AR sobre
Abdullah Abu Rahma em 24 de Agosto de 2010).

A política de bloqueio de Israel contra a Faixa de Gaza tem sido objecto de críticas por
parte do Conselho, que a descreveu como "inaceitável e politicamente contraproducente"
(conclusões do Conselho de Dezembro de 2009, referidas nas Conclusões de Dezembro
de 2010). Muito embora algumas medidas tomadas pelo Governo de Israel para minorar
a política de encerramento (as mais recentes em 8 de Dezembro de 2010) representem
passos na direcção certa, continua a ser necessário fazer mais.
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No que respeita a alegadas acções de Israel levadas a cabo contra civis, é do conhecimento
do senhor deputado que a perseguição da população civil pelas forças do Estado, seja
dirigida contra os próprios cidadãos do Estado ou contra outros, constitui uma violação
do Estado de direito e dos princípios democráticos em geral. Por extensão, esses actos são
inconciliáveis com os valores que estão na base da União Europeia, nomeadamente o direito
à vida em condições de segurança. É imperioso que as alegações da prática de tais actos
sejam objecto de meticulosas investigações e, se se confirmarem, de fortes críticas.

No que respeita a diversos incidentes entre serviços de segurança israelitas e os Palestinianos,
bem como no que se refere a políticas israelitas no âmbito do regime de ocupação, o
Conselho tem insistido sempre no respeito pelo direito internacional, incluindo o direito
internacional humanitário, por ambas as partes. São princípios que o Conselho "Negócios
Estrangeiros" referiu nas suas conclusões sobre o Processo de Paz do Médio Oriente em
Dezembro de 2009 e reiterou muito recentemente, em Dezembro de 2010.

*
*     *

Pergunta nº. 13  de  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė  ( H-000008/11 )

Assunto: A questão da indemnização dos danos ambientais

A Hungria, que recentemente assumiu a Presidência do Conselho, foi no ano passado
atingida por uma catástrofe ambiental: a enxurrada de lamas vermelhas tóxicas. A deficiente
manutenção da fábrica foi apontada como uma das causas principais da catástrofe. A UE
não prevê quaisquer ajudas financeiras para os Estados-Membros em caso de catástrofe
causada por actos humanos deliberados ou negligentes. Quando os responsáveis se
encontram em situação financeira difícil, os próprios Estados-Membros não estão, muitas
vezes, em condições de suportar as consequências financeiras deste tipo de acidentes.

Considera o Conselho que as disposições sobre a planificação (sobretudo no contexto das
avaliações de impacto ambiental), a manutenção e o funcionamento de instalações de alto
risco ambiental devem ser revistas e reforçadas? Não seria também ajuizado criar um fundo
na União Europeia, financiado com as contribuições dos que procedem ao controlo das
instalações de alto risco ambiental, ao qual, em caso de acidente, se poderiam ir buscar as
verbas necessárias para a indemnização dos danos causados por essas instalações (à
semelhança do fundo voluntário criado pela "British Petroleum" para indemnizar os
prejuízos causados pela catástrofe no Golfo do México)?

Resposta

A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho nem
os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Janeiro
de 2011, em Estrasburgo.

(EN) Existe já um importante acervo legislativo da UE que deveria contribuir para impedir
acidentes como o que ocorreu na Hungria, nomeadamente legislação sobre Prevenção e
Controlo Integrados da Poluição  (28)  e sobre Gestão dos Resíduos de Indústrias

(28) Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativa às emissões
industriais (prevenção e controlo integrados da poluição) (Reformulação) (Texto relevante para efeitos do EEE) (JO
L 334 de 17.12.2010, p. 17).
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Extractivas (29) . No que se refere a catástrofes naturais, os acidentes industriais inscrevem-se
no âmbito da Directiva relativa à Responsabilidade Ambiental (30)  que implementa o
princípio do poluidor-pagador.

A plena avaliação da aplicabilidade da legislação existente exige a realização da análise do
acidente ocorrido em Kolontàr pelas autoridades húngaras e pela Comissão. Uma vez
concluído este processo, será possível avaliar se se deverá considerar a tomada de qualquer
outra medida relativa à legislação ambiental da UE. Quaisquer conclusões da Comissão a
este respeito serão de imediato analisadas pelo Conselho.

No que respeita à sugestão da senhora deputada de criar um fundo de indemnização por
prejuízos, causados por actos deliberados ou por negligência, financiado por operadores
de instalações que impliquem riscos ambientais, há que registar que compete à Comissão
considerar as opções possíveis à luz do presente acidente, incluindo a opção de capacitar
os operadores responsáveis para suportarem todos os custos de acidentes de grandes
dimensões.

No que se refere ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, a Comissão sugeriu em
2006 a reapreciação do Regulamento n.º 2012/2002 do Conselho (31) . Ainda assim, o
Conselho, face ao Relatório Especial do Tribunal de Contas sobre o funcionamento do
Fundo (32) , concluiu em 2008 que, em geral, a gestão do fundo é eficiente, mas considerou
haver margem para melhorias e necessidade de as realizar no que respeita à rapidez da
gestão, e sublinhou que o Conselho, nesta fase, não vê necessidade de se proceder a uma
revisão do Regulamento (CE) n.º 2012/2002 (33) .

*
*     *

PERGUNTAS À COMISSÃO

Pergunta nº. 21  de  Brian Crowley  ( H-0655/10 )

Assunto: Implantação das comunicações de banda larga de alto débito

Pode a Comissão apresentar uma exposição pormenorizada em que informe sobre as
acções específicas que tenciona adoptar no intuito de apoiar a implantação da tecnologia
de banda larga de alto débito em todos os EstadosMembros da UE, incluindo a Irlanda?

Resposta

(EN) A Comissão apoia firmemente a implantação das comunicações de banda larga de
alto débito em toda a Europa e empreendeu diversas acções para atingir esse objectivo.

(29) Directiva 2006/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março de 2006, relativa à gestão dos resíduos
de indústrias extractivas e que altera a Directiva 2004/35/CE (JO L 102 de 11.4.2006, p. 15).

(30) Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa à responsabilidade
ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais (JO L 143 de 30.4.2004, p. 56).

(31) Regulamento (CE) n.° 2012/2002 do Conselho, de 11 de Novembro de 2002, que institui o Fundo de Solidariedade
da União Europeia (JO L 311 de 14.11.2002, p. 3).

(32) Tribunal de Contas, Relatório Especial n.º 3/2008, "Fundo de Solidariedade da União Europeia: quais as suas rapidez,
eficiência e flexibilidade?" (JO C 153 de 18.6.2008, p. 1).

(33) Conclusões do Conselho relativas ao Relatório Especial n.º 3/2008 do Tribunal de Contas sobre o Fundo de
Solidariedade da União Europeia, 11194/08.
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O investimento necessário para as infra-estruturas das comunicações de banda larga virá
em grande parte do sector privado. Para além disso, a Comissão incentiva os
Estados-Membros a apoiar a implantação das redes de banda larga com fundos públicos
e da UE nos casos em que seja fraca a justificação comercial para o investimento privado.

Precisamente em 2010, a Comissão avaliou e aprovou que se utilizassem quase 1,8 mil
milhões de euros de ajudas estatais para o desenvolvimento da banda larga na União
Europeia, susceptível de criar 3-3,5 mil milhões de euros de investimento neste sector. (34)

No que diz respeito à Irlanda, a Comissão avaliou e aprovou até agora 3 medidas de ajudas
estatais à implantação de banda larga no país e autorizou a utilização de mais de 250
milhões de euros neste sector (35) , bem como o Projecto Kelvin (36) , um projecto conjunto
da Irlanda e da Irlanda do Norte, que visa trazer uma ligação internacional directa ao
Noroeste da Irlanda através de um cabo submarino.

Para além disso, a Comissão está a trabalhar em estreita colaboração com o Banco Europeu
de Investimento a fim de identificar soluções de financiamento inovadoras para o próximo
Quadro Financeiro Plurianual que possam alargar o horizonte dos investimentos de modo
a incluir, através da melhoria do risco de crédito e da maturidade, projectos com um perfil
de risco mais elevado em áreas geográficas menos povoadas.

Em 2011 a Comissão também emitirá orientações para as autoridades locais e regionais
sobre a utilização dos fundos da UE na concepção e preparação de projectos de banda
larga, e adoptará orientações para as autoridades locais e regionais sobre investimento em
banda larga, para facilitar a absorção total dos fundos da UE. Além disso, até 2013 a
Comissão reforçará e racionalizará utilização do financiamento da banda larga de elevado
débito através dos instrumentos da UE no âmbito do actual quadro financeiro (por exemplo,
o FEDER, o ERDP, o FEADER, as RTE, o PCI).

*
*     *

Pergunta nº. 24  de  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0626/10 )

Assunto: Melhoria e prorrogação do programa NAIADES

Tendo em conta a próxima avaliação intercalar do programa NAIADES e considerando
que nem todos os Estados-Membros com vias navegáveis interiores conseguiram aceder
com êxito ao referido programa, poderá a Comissão indicar as medidas que tem em vista
para aumentar a acessibilidade a este programa no período 2011-2013 e as medidas que
prevê para melhorar e prorrogar o actual programa após 2013?

Resposta

(EN) Ao longo dos últimos 5 anos o Programa de Acção NAIADES inspirou a política de
navegação interior da Comissão e vai continuar a inspirar durante mais 3 anos. O programa
NAIADES trata, em primeiro lugar, de uma série de medidas legislativas, políticas e de

(34) A Comissão publica periodicamente a lista das decisões de atribuição de ajudas estatais à banda larga no seguinte
endereço: http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf

(35) Decisões da Comissão nos processos N284/2005 – Metropolitan Area Network Broadband Programme of Ireland
de 8/3/2006, N475/2007 National Broadband Scheme Ireland de 25/9/2007 e N 607/2009 Rural Broadband
Scheme de 4/12/2009.

(36) Decisões da Comissão nos processos N282/2008 Projecto Kelvin e N248/2008 Projekt Kelvin de 8/10/2008.

20-01-2011Debates do Parlamento EuropeuPT150



coordenação com origem em políticas actuais e no quadro regulamentar existente e que
visam a melhoria das condições de enquadramento para o sector e respectiva consolidação.
Assistimos já a um aumento na quota-parte das vias navegáveis interiores nos transportes
em geral.

É óbvio que um programa destes não pode ser estabelecido apenas a nível da UE, mas exige
também o empenho de Estados-Membros e do sector da navegação interior, bem como
uma implementação adequada a nível nacional.

O programa NAIADES foi concebido como um programa de acção de médio a longo prazo
que visa tirar maior partido de programas de financiamento relevantes como as RTE-T e
o Marco Polo. No entanto, o programa NAIADES não é um programa de apoio financeiro
com recursos financeiros próprios.

O segundo relatório intercalar sobre o NAIADES, que resume as principais realizações até
agora registadas nas cinco áreas prioritárias, será publicado na primeira metade de 2011.
No que respeita ao restante período de 2011 a 2013, é intenção da Comissão prosseguir
a execução do programa segundo linhas já definidas.

Mas a Comissão necessita também de assegurar o desenvolvimento a longo prazo e a
implementação coroada de êxito de uma política europeia de navegação interior para além
de 2013. Tenciona, por isso, apresentar oportunamente uma proposta de programa de
continuação, inserida no quadro estratégico mais alargado, tal como definido pelo próximo
Livro Branco, e que desenvolva novas actividades bem sucedidas e reflicta, quando for
necessário, sobre possíveis "lições já aprendidas".

*
*     *

Pergunta nº. 25  de  Marc Tarabella  ( H-0633/10 )

Assunto: Incumprimento, pelas companhias de aviação, do Regulamento (CE) n.°
261/2004 relativo à protecção e à informação dos passageiros dos transportes aéreos

O Regulamento (CE) n.° 261/2004 entrou em vigor em 2005 com o objectivo principal
de proteger e informar os passageiros dos transportes aéreos. A própria Comissão lançou
campanhas de sensibilização, enquanto as companhias de aviação violam constantemente
este regulamento, deixando os passageiros sem recurso rápido e eficaz. Por outro lado, a
reserva de bilhetes pela Internet tornou-se uma fraude: um bilhete Bruxelas-Estrasburgo
de uma companhia aérea regular facturado a 98 euros com grande publicidade acaba por
custar 219,60 euros, incluindo até um suplemento "fuel fee".

Pode a Comissão indicar quando e como tenciona obrigar os Estados-Membros a aplicar
o Regulamento (CE) n.° 261/2004 e a criar estruturas de indemnização eficazes e rápidas?

Resposta

(EN) Em primeiro lugar, permitam que a Comissão recorde que a correcta aplicação do
Regulamento n.º 261/2004 sobre os direitos dos passageiros dos transportes aéreos tem
de ser assegurada pelos Organismos Nacionais de Execução designados. Esses Organismos
Nacionais de Execução (ONE) têm de tomar todas as medidas razoáveis para assegurar que
os direitos dos passageiros sejam totalmente respeitados. A Comissão acompanha
constantemente a sua actividade a fim de garantir que a legislação comunitária é
correctamente implementada e aplicada pelos Estados-Membros.
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A Comissão pode assegurar ao senhor deputado que está disposta a intervir se houver uma
conjugação de casos que demonstre que há um Estado-Membro que não está a cumprir o
Regulamento. A Comissão tem trabalhado em estreita colaboração com os ONE para
melhorar a aplicação do Regulamento, nomeadamente através da interpretação comum,
do intercâmbio de informações sobre a aplicação, do intercâmbio de boas práticas e da
continuação da harmonização dos instrumentos de trabalho, como sejam estatísticas sobre
sanções e reclamações. Em 2010, a Comissão incentivou várias acções conjuntas dos ONE
contra transportadoras aéreas, o que contribuiu grandemente para assegurar a correcção
harmonizada e coroada de êxito de quaisquer práticas indevidas.

Em segundo lugar, a Comissão gostaria de recordar que os passageiros têm à sua disposição
vias de recurso. As autoridades nacionais estão também encarregadas de tratar das
reclamações dos passageiros e de emitir um parecer fundamentado, se bem que não
vinculativo, sobre as circunstâncias do caso individual do passageiro. Para além disso, os
passageiros dos transportes aéreos mantêm o direito de procurar obter reparação através
de um processo judicial. Neste contexto, poderão beneficiar do procedimento europeu de
resolução de pequenos litígios: um procedimento judicial simplificado, acelerado e mais
barato para pequenos litígios transfronteiriços. Deverão poder também beneficiar do
trabalho da Comissão no domínio da reparação colectiva. Outras iniciativas da Comissão
no domínio da protecção dos consumidores ajudarão também os passageiros. Por exemplo,
a futura proposta legislativa relativa aos RAL – mecanismos de Resolução Alternativa de
Litígios –, da responsabilidade do Comissário encarregado da Saúde e Defesa do
Consumidor, prevista no Programa de Trabalho da Comissão para finais de 2011, irá
melhorar a utilização dos mecanismos de Resolução Alternativa de Litígios como forma
fácil, de baixo preço e rápida de resolução extrajudicial de litígios.

Por último, o senhor deputado levanta a questão das indicações de preço dadas durante o
processo de reserva. O Regulamento 1008/2008 relativo a regras comuns de exploração
dos serviços aéreos na Comunidade prevê regras para a transparência de preços: o preço
final a pagar deverá ser sempre indicado, inclusive nos anúncios; deverá incluir a tarifa
aérea de passageiros ou de carga aplicável, bem como todos os impostos, encargos,
sobretaxas e taxas aplicáveis que sejam impreteríveis e previsíveis no momento da
publicação. Aqui se inclui igualmente a chamada sobretaxa carburante que o senhor
deputado refere. A Comissão acompanha com grande atenção esta importante questão
em estreita colaboração com as autoridades nacionais encarregadas da execução nos
Estados-Membros. Em 2011 a Comissão procederá a uma análise mais aprofundada deste
assunto.

*
*     *

Pergunta nº. 26  de  Ismail Ertug  ( H-0643/10 )

Assunto: Estudo financiado pela UE intitulado "Análises independentes das variantes
para a melhoria da navegabilidade do Danúbio entre Straubing und Vilshofen"

Desejo voltar a apresentar duas das cinco perguntas que já coloquei à Comissão por escrito
no âmbito da pergunta P-9178/2010, que, porém, a Direcção-Geral dos Transportes
ignorou por completo.

Entende a Comissão que o grupo de supervisão criado no âmbito do projecto
Vilshofen-Straubing não pode desempenhar o papel de crítica construtiva que a UE lhe
atribui, tendo em vista garantir a realização correcta do estudo, bem como a transparência
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e a obtenção de consensos, uma vez que o estudo foi realizado por uma parte com interesses
económicos próprios no programa de alargamento, a Rhein-Main-Donau AG?

Tem a Comissão conhecimento de que, em várias ocasiões, o Ministro Federal dos
Transportes Ramsauer (CSU) se pronunciou claramente a favor da realização dos trabalhos
segundo a variante C 280, não obstante a República Federal da Alemanha dever garantir,
em conformidade com o artigo III.2.6 da decisão de concessão de financiamento, a
imparcialidade e objectividade na realização dos estudos? Peço ao Senhor Comissário
competente que não volte a ignorar estas questões. O estudo, que custou 33 milhões de
euros, corre o risco de se tornar o “caso Stuttgart 21” da Baixa Baviera.

Resposta

(EN) O estudo apoiado pela UE para a realização de uma investigação independente das
variantes relativa à melhoria dos trabalhos no Danúbio entre Straubing e Vilshofen assume
particular importância no esforço envidado para identificar uma forma geralmente aceite
de sair deste longo impasse. Um impasse que impede que o transporte em vias navegáveis
interiores – nesta parte da ligação transcontinental – realize plenamente as suas
potencialidades enquanto modo de transporte particularmente sustentável, tanto em
termos ambientais como económicos.

O desenvolvimento do transporte em vias navegáveis interiores de forma sólida e sustentável
contribui para diminuir a pressão sobre os transportes rodoviários – emissões, ruído,
congestionamento – e, neste caso específico, contribui também para estabelecer uma
melhor ligação entre regiões, economias e pessoas ao longo de uma das principais ligações
naturais do nosso continente (Este-Oeste, Norte-Sul).

Sublinhe-se, de passagem, que o desenvolvimento económico sem cuidar devidamente
das realidades ambientais também acarreta riscos económicos injustificados – ao mesmo
tempo que uma cegueira fundamental relativamente a soluções sustentáveis e equilibradas
poderá implicar graves riscos ambientais, tais como os que decorrem do retrocesso modal,
entre outras coisas.

No curso bávaro do Danúbio, entre as duas cidades referidas, a profundidade do rio não é
suficiente para uma navegação fiável e economicamente viável ao longo de todo o ano.
Há duas décadas que operadores de vias navegáveis interiores e organizações ambientais
debatem a forma de melhorar a navegabilidade do Danúbio.

As organizações ambientais são a favor da chamada "Variante A", a fim de preservar o
último troço livre e homogéneo da parte média do Rio Danúbio através da consolidação
das margens do rio com vista a protegê-las de inundações.

Os operadores de transportes levantam a objecção de este ser o único troço, desde a fronteira
com os Países Baixos no Reno até à fronteira austríaca no Danúbio onde não é possível
assegurar o transporte em vias navegáveis interiores ao longo de todo o ano, como seria
necessário. Por isso os operadores de transportes apoiaram a chamada Variante C-280,
que asseguraria a navegação de embarcações com calado de 2,80 metros ao longo de todo
o ano, mas exigiria a construção de uma comporta.

A fim de ultrapassar este impasse, o Governo alemão, juntamente com o Land da Baviera,
lançou um estudo com a duração de três anos para explorar possíveis soluções alternativas
a estas duas Variantes opostas. Por sugestão da Coordenadora das Redes Transeuropeias
de Transportes (RTE-T), K. Peijs, foi criado em Janeiro de 2010, com o acordo das duas
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partes, um Grupo de Acompanhamento para seguir o estudo referido: o grupo é constituído
por nove pessoas muito conceituadas, quatro ligadas à parte ambiental e quatro à parte
dos operadores de transportes, presididas por um professor universitário independente,
Hans-Joachim Koch, da Universidade de Hamburgo.

O grupo reuniu-se várias vezes desde a sua formação, em Março de 2010, e os trabalhos
registam progressos. Prevê-se que este estudo produza resultados valiosos e totalmente
transparentes em 2012, que prestem apoio às autoridades regionais e nacionais no
desenvolvimento do transporte sustentável em termos económicos e ambientais em vias
navegáveis interiores, no Danúbio.

Artigos recentes publicados na imprensa bávara e alemã alegaram que a implicação da
empresa Rhein-Main-Donau (RMD) no processo comprometia a transparência e a
neutralidade do estudo. O Presidente do Grupo de Acompanhamento informou a Comissão
de que não tinha motivos para pensar que o estudo não está a ser realizado correctamente.

O objecto do estudo é encontrar uma solução aceitável independente da avaliação
anteriormente realizada e, pela sua própria natureza, essa solução terá de ser do interesse
de todas as partes envolvidas, incluindo a RMD.

A Comissão também tem conhecimento das declarações feitas pelo Ministro dos Transportes
alemão, Peter Ramsauer, bem como por outras partes interessadas no assunto. Na opinião
da Comissão, essas declarações não comprometem os resultados adequados do estudo,
mas contribuem para uma transparência proveitosa na discussão.

*
*     *

Pergunta nº. 27  de  Gay Mitchell  ( H-0645/10 )

Assunto: Vulcão na Islândia

No passado mês de Abril, o espaço aéreo europeu foi encerrado devido à erupção de um
vulcão na Islândia. Segundo especialistas, poderá ocorrer uma nova erupção, que causará
tantas perturbações como a anterior.

Que medidas adoptou a Comissão, tendo em vista preparar-se para um tal incidente, caso
volte a ocorrer?

Resposta

(EN) A Comissão, juntamente com outras autoridades reguladoras e entidades interessadas
do sector industrial, tem estado activamente empenhada em assegurar um melhor nível
de preparação para uma eventual erupção vulcânica e, por consequência, a Europa
encontra-se mais bem preparada, como o demonstram os níveis de concentração que
foram acordados e que permitem a realização de voos num espaço aéreo contaminado
por cinzas, a melhoria dos materiais de consulta elaborados pelos Volcanic Ash Advisory
Centres (Centros de Aconselhamento em matéria de Cinzas Vulcânicas), a melhoria dos
procedimentos operacionais e a criação da European Aviation Crisis Coordination Cell
(Equipa de Coordenação de Crises da Aviação Europeia – EACCC) para facilitar uma
abordagem harmonizada por parte dos Estados-Membros. Por consequência, devemos ser
capazes de minimizar potenciais perturbações em caso de futuros acontecimentos deste
tipo.
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A Comissão continuará a trabalhar em todas as acções propostas na sua nota informativa
de 27 de Abril de 2010 e apoiadas pelo Conselho dos Transportes extraordinário de 4 de
Maio de 2010, bem como noutras actividades em que se considere necessária a contribuição
europeia, nomeadamente no Grupo de Trabalho "International Volcanic Ash Task Force"
da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI).

É necessário introduzir, em particular, uma maior resiliência no nosso sistema de transportes
a fim de preservarmos a mobilidade de passageiros e mercadorias caso ocorram
acontecimentos que perturbem o seu normal funcionamento. Finalmente, no Conselho
dos Transportes em Dezembro de 2010, o Comissário Kallas, responsável pelos Transportes,
convidou os Ministros a reflectirem especificamente sobre este aspecto.

A Comissão apresentará periodicamente relatórios ao Conselho dos Transportes e manterá
o Parlamento informado sobre a evolução dos acontecimentos.

Pormenores adicionais sobre acções empreendidas:

- Foi desenvolvida uma nova abordagem europeia em conjunto com a Agência Europeia
para a Segurança da Aviação. Esta abordagem assegura uma estreita cooperação entre
companhias aéreas, fabricantes e autoridades;

- Foi publicado pela OACI um Plano revisto de Emergência para Cinzas Vulcânicas,
complementado por orientações para a avaliação dos riscos para a segurança destinado a
operações de voo em condições de contaminação, conhecida ou prevista, por cinzas
vulcânicas;

- Foi criada a Equipa de Coordenação de Crises da Aviação Europeia, por intermédio da
qual será promovida a melhoria da coordenação e aplicação de medidas de mitigação;

- O Centro de Aconselhamento em matéria de Cinzas Vulcânicas melhorou os seus produtos
a fim de incluir um nível mais elevado de granularidade e de frequência nas suas publicações,
o que por sua vez irá melhorar os processos decisórios operacionais;

- Foi desenvolvida uma nova ferramenta pela Eurocontrol denominada European Crisis
Visualisation Interactive Tool for Air Traffic Flow & Capacity Management (Ferramenta
Europeia Interactiva de Visualização de Crises para a Gestão do Fluxo e da Capacidade do
Tráfego Aéreo) ou EVITA. Essa ferramenta facilitará a partilha de informações e a tomada
de decisões entre Estados-Membros e outros intervenientes fundamentais.

*
*     *

Pergunta nº. 28  de  Luis de Grandes Pascual  ( H-0649/10 )

Assunto: Controlo do espaço aéreo europeu

Há apenas algumas semanas, os graves incidentes provocados pelos controladores
espanhóis, ligados ao encerramento do espaço aéreo espanhol, causaram enormes prejuízos
aos cidadãos, às empresas e à economia espanhola no seu conjunto. Em Abril deste ano,
o espaço aéreo europeu conheceu igualmente graves perturbações resultantes da erupção
do vulcão islandês.

Perante este tipo de situações, e sem prejuízo das medidas adoptadas a nível nacional,
tenciona a Comissão reforçar a capacidade de resposta a nível europeu, através,
nomeadamente, do reforço dos poderes da Eurocontrol, do fomento da mobilidade dos
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controladores aéreos, da constituição de equipas europeias de apoio ou do desenvolvimento
de novas tecnologias em matéria de navegação aérea?

Resposta

(EN) A modernização do sistema de Gestão do Tráfego Aéreo Europeu (GTA) tem sido um
objectivo da Comissão nos últimos anos. Em Novembro de 2009 foi adoptado pela UE
um segundo pacote de medidas relacionadas com o "Céu Único Europeu", o qual tem a
ver com o desempenho nos domínios da segurança, capacidade, relação custo-eficiência
e ambiente. Acontecimentos recentes como a crise desencadeada pela nuvem de cinzas
vulcânicas de Abril e Maio de 2010 e as acções dos controladores do tráfego aéreo espanhóis
em 3 e 4 de Dezembro de 2010 vieram confirmar a necessidade de acelerar o processo de
implementação dessa modernização.

A Comissão preparou por isso diversas medidas que já foram tomadas ou estão a ser
preparadas com o objectivo de aumentar a capacidade do sistema de Gestão do Tráfego
Aéreo Europeu, tais como as que a seguir se indicam:

- a criação de uma Equipa de Coordenação de Crises, imediatamente a seguir à crise da
nuvem de cinzas vulcânicas, para uma melhor coordenação de medidas nacionais de
mitigação em caso de uma crise a nível europeu;

- disposições relacionadas com a mobilidade entre controladores do tráfego aéreo;

- a nomeação da Eurocontrol como Gestora de Rede para as funções de GTA na Primavera
de 2011, reforçando a sua capacidade de actuação como braço técnico do Céu Único
Europeu;

- a melhoria do desempenho dos serviços de navegação aérea a partir de Janeiro de 2012
com uma significativa redução dos encargos a pagar pelo sector da aviação;

- a implementação até Dezembro de 2012 dos Blocos Funcionais de Espaço Aéreo, que
contribuirão para a desfragmentação do espaço aéreo europeu;

- a continuação do programa SESAR e a implantação das tecnologias conexas.

*
*     *

Pergunta nº. 29  de  Ivo Belet  ( H-0650/10 )

Assunto: Radiações dos "scanners" dos aeroportos

Nos EUA há inquietação quanto aos eventuais riscos para os passageiros dos transportes
aéreos da exposição aos raios X dos “scanners” (detectores) de corpo inteiro. Um “scanner”
que funcione mal pode expor os passageiros a níveis de radiações elevados. Por isso, é
necessária uma manutenção regular dos aparelhos de raios X.

A Comissão supervisiona a instalação e o funcionamento dos “scanners” de corpo inteiro
nos aeroportos da UE?

A Comissão pode fornecer uma resenha dos aeroportos onde já estão a funcionar “scanners”
deste tipo no final de 2010?

A Comissão pode indicar que medidas de controlo em matéria de manutenção de “scanners”
estão actualmente em voga com vista a proteger os passageiros contra eventuais riscos
para a saúde decorrentes dos controlos de segurança nos aeroportos?
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A Comissão pondera eventualmente uma iniciativa a este respeito?

Resposta

(EN) Hoje em dia não existe legislação da UE relativa à utilização regular de "scanners" de
segurança em aeroportos da União. Os Estados-Membros apenas podem utilizar "scanners"
de segurança a título experimental durante um período de tempo limitado, como medida
mais rigorosa ou como demonstração. Por isso, a utilização de "scanners" não se inscreve
neste momento no âmbito do programa de inspecção da Comissão.

No contexto da preparação da avaliação do impacto relativa à utilização de "scanners" de
segurança no Outono de 2010, a Comissão foi informada de que estão a ser, ou foram,
utilizados "scanners" de segurança com base em diferentes tecnologias nos seguintes
aeroportos da União: Schipol, em Amesterdão, Heathrow, em Londres, Manchester,
Helsínquia, Hamburgo e Charles de Gaulle, em Paris. Com base nesta informação, estão
neste momento a ser utilizados "scanners" de segurança com raios X nos aeroportos de
Heathrow, em Londres, e de Manchester. A Comissão também tem conhecimento de que
decorreu uma demonstração de "scanners" de segurança nos aeroportos de Fiumicino, em
Roma, de Veneza, de Malpensa, em Milão, de Palermo e de Copenhaga. A Comissão não
recebeu, porém, nenhuma confirmação oficial das autoridades pertinentes italianas e
dinamarquesas.

Até agora, a Comissão não dispõe de nenhuma síntese actualizada de regras nacionais
precisas respeitantes a controlos de manutenção para proteger os passageiros de riscos
contra a saúde em pontos de controlo de rastreio para fins de segurança. No entanto,
aplicam-se as condições de protecção da saúde consagradas na legislação da UE e da
EURATOM.

Em particular, no que respeita ao uso de equipamento com raios X, os "scanners" de
segurança, como qualquer outro equipamento que utilize radiações ionizantes, têm
necessariamente de respeitar as disposições legais estabelecidas para a sua utilização. Na
realidade, é bem conhecido o risco dos efeitos a longo prazo para a saúde decorrentes da
exposição a radiações ionizantes, se bem que esse risco seja muito pequeno com doses
baixas. Por este motivo, todo o equipamento deve respeitar as disposições constantes da
Directiva 96/29/Euratom (37) , incluindo a aplicação dos seguintes grandes princípios:

justificação da utilização do equipamento, antes de ser posto em funcionamento pela
primeira vez, no que respeita aos seus benefícios económicos, sociais ou outros,
relativamente aos prejuízos para a saúde que eventualmente cause;

optimização da protecção para assegurar que as doses de radiação resultantes do
funcionamento são mantidas ao nível mais baixo razoavelmente possível de alcançar,
tendo em conta factores económicos e sociais;

limitação da exposição, a fim de garantir que a soma das doses resultantes de todas as
práticas pertinentes não excederá os limites legais das doses, nem para os trabalhadores
nem para o público em geral.

Incumbe às autoridades nacionais a responsabilidade de garantir o cumprimento das
disposições supra.

(37) Directiva 96/29/Euratom do Conselho de 13 de Maio de 1996 que fixa as normas de segurança de base relativas à
protecção sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações ionizantes, JO L
159 de 29.6.1996.
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A exposição deliberada de pessoas a radiações ionizantes por motivos não clínicos, incluindo
motivos de segurança, é objecto de consideração específica (38)  na actual reformulação da
Directiva 96/29/Euratom com outras directivas, nomeadamente a Directiva 97/43/Euratom
(39)  relativa a exposições radiológicas médicas.

A Comissão está presentemente a avaliar o possível impacto dos "scanners" de segurança
em aeroportos da UE em termos de desempenho de detecção, direitos fundamentais e
saúde.

*
*     *

Pergunta nº. 30  de  Pat the Cope Gallagher  ( H-000003/11 )

Assunto: Perturbações nos transportes em toda a Europa

Que iniciativas pretende tomar a Comissão para melhorar o funcionamento das infra
estruturas de transportes da Europa, na sequência das recentes perturbações das viagens
aéreas causadas pela importante queda de neve?

Resposta

(EN) Os transportes aéreos – e em menor grau os transportes terrestres – sofreram graves
perturbações em Dezembro de 2010 em toda a Europa. Muitos dos nossos aeroportos
centrais de maiores dimensões fecharam parcialmente durante um dos fins-de-semana
mais movimentados do ano: o início das férias de Natal. Por toda a parte, foram cancelados
milhares de voos e dezenas de milhares de pessoas foram deixadas em terra, para já não
falar dos enormes problemas com as bagagens. A Comissão tem o dever de minimizar o
impacto destas condições meteorológicas extremas, se acaso voltarem a ocorrer. No entanto,
a Comissão já se dá por muito satisfeita por não se terem registado acidentes e ter sido
possível garantir a segurança.

No que diz respeito à melhoria da rede geral de transportes em caso de crise, a Comissão
também projecta fazer uso do trabalho realizado na sequência da crise provocada pelas
cinzas vulcânicas de Abril de 2010: a Comissão tem reflectido sobre maneiras de assegurar
que os operadores dos transportes aéreos ou os Estados-Membros tenham planos de
mobilidade para passageiros e mercadorias que se possam aplicar em caso de ocorrência
de uma crise súbita no sector dos transportes. Neste contexto, a Comissão apresentou uma
lista de perguntas aos Estados-Membros no último Conselho dos Transportes de 2 de
Dezembro de 2010.

Em primeiro lugar, temos de aprender com o que aconteceu. Como o Comissário Kallas,
responsável pelos Transportes, anunciou em Dezembro de 2010, vai reunir-se com
representantes dos aeroportos em Janeiro de 2011 para discutir precisamente o que
aconteceu e o que se poderá fazer para evitar situações semelhantes no futuro. Como é
evidente, a Comissão está aberta a discutir quaisquer soluções que evitem uma repetição
dos acontecimentos ocorridos em Dezembro de 2010.

(38) http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/doc/art31/2010_02_24_opinion_on_bss.pdf
(39) Directiva 97/43/Euratom do Conselho de 30 de Junho de 1997 relativa à protecção da saúde das pessoas contra os

perigos resultantes de radiações ionizantes em exposições radiológicas médicas e que revoga a Directiva
84/466/Euratom, JO L 180 de 9.7.1997.
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Os serviços da Comissão trabalharão igualmente com as autoridades dos Estados-Membros
e aproveitam esta oportunidade para saudar os Estados-Membros que se ofereceram para
partilhar com a Comissão as conclusões a que chegaram e que, em caso de necessidade,
apoiaram as acções empreendidas a nível da UE.

Com base nessas discussões, o Comissário responsável pelos Transportes avaliará a
necessidade de a Comissão propor novas medidas. Se essa necessidade existir, não hesitará
em passar à acção. O pacote de medidas relativas aos aeroportos que vai apresentar ainda
em 2011 será de grande importância.

A Comissão tenciona desenvolver outras iniciativas já planeadas. A próxima revisão do
Regulamento relativo aos direitos dos passageiros dos transportes aéreos poderá constituir
uma oportunidade para melhorar a comunicação com os passageiros e bem assim o
reencaminhamento de passageiros deixados em terra, por exemplo através da suspensão
temporária das restrições por interdição de operação nocturna.

A Comissão compromete-se a trabalhar intensamente para melhorar o sistema europeu
de viagens aéreas, a fim de assegurar aos cidadãos europeus que não terão de voltar a passar
por uma experiência semelhante.

*
*     *

Pergunta nº. 31  de  Licia Ronzulli  ( H-0627/10 )

Assunto: Estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 2010-2015

No passado dia 12 de Setembro, a Comissão apresentou a estratégia para a igualdade entre
homens e mulheres 2010-2015. O parecer sobre o futuro da política em matéria de
igualdade entre homens e mulheres após 2010 considera que a ausência de rubricas
especificamente dedicadas a acções em prol da igualdade dos géneros, tanto no orçamento
da UE como a nível nacional, constitui um importante ponto crítico para a realização dos
objectivos da estratégia. Pode a Comissão indicar que medidas considera ser oportuno
tomar a este propósito?

Na maior parte dos Estados-Membros as mulheres continuam a estar sub-representadas
nos processos e lugares decisórios. Que medidas tenciona a Comissão tomar para reforçar
a presença das mulheres em lugares que impliquem a tomada de decisões? Estão actualmente
em estudo iniciativas concretas que visem promover a questão da igualdade dos géneros
junto das novas gerações? Não considera a Comissão que seria oportuno propor o
financiamento de rubricas orçamentais específicas para acções neste domínio, a exemplo
dos programas europeus para a formação ou através da utilização das novas tecnologias?

Resposta

(FR) A nova estratégia da Comissão para a igualdade entre mulheres e homens
(2010-2015) (40)  identifica cinco domínios prioritários e acções transversais. Um
documento anexo à Estratégia (41)  apresenta as acções que os diferentes serviços da
Comissão implementarão nos próximos anos, nomeadamente os principais programas
de financiamento tendo em vista promover a igualdade entre as mulheres e os homens.

(40) COM(2010) 491 final.
(41) SEC(2010) 1079 final.
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O Fundo Social Europeu (FSE) constitui o principal instrumento financeiro da União em
matéria de formação e de promoção do emprego. Financia numerosas acções a fim de
promover a igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Para além disso,
a Comissão indicou na sua Comunicação sobre a reapreciação do orçamento (42)  e nas
conclusões do quinto relatório sobre "a coesão económica, social e territorial: o futuro da
política de coesão" (43)  que é necessário analisar como é que a União poderá atingir volumes
de financiamento do FSE mais previsíveis. Uma evolução desse tipo poderá contribuir para
reforçar a visibilidade dos fundos europeus afectados à promoção da igualdade entre as
mulheres e os homens.

A igualdade na tomada de decisão é uma das cinco áreas de acção prioritárias da nova
Estratégia da Comissão. As acções que serão implementadas nesta área pelos diferentes
serviços da Comissão são também elas apresentadas num documento anexo à Estratégia.

*
*     *

Pergunta nº. 32  de  Seán Kelly  ( H-0628/10 )

Assunto: Encerramento da fábrica de açúcar de Mallow, no condado irlandês de
Cork

Na sequência da publicação do relatório do Tribunal de Contas Europeu sobre a reforma
do sector europeu do açúcar em 2005-2006, o qual chama a atenção para o facto de terem
sido tomadas decisões para este sector na Irlanda com base em dados quantitativos
publicados em 2001 que não reflectiam a reestruturação do sector entretanto ocorrida,
tem a Comissão a intenção de se debruçar sobre esta situação, especialmente no que se
refere à possibilidade de ajudar ao relançamento do sector do açúcar na Irlanda, tendo em
vista, por exemplo, a produção de biocombustíveis, que poderia contribuir para a realização
dos objectivos de 2020?

Resposta

(FR) A Comissão está ciente de que o desaparecimento de um sector tradicional, como o
sector do açúcar na Irlanda, é doloroso.

A decisão de renunciar à quota de açúcar irlandesa não foi tomada pela Comissão com
base em dados disponíveis no momento da reforma, mas sim pela direcção da fábrica de
açúcar irlandesa, que é, sem dúvida, quem se encontra mais bem posicionada para avaliar
a competitividade futura da sua produção no mercado interno do açúcar nas condições
em vigor depois da reforma do sector.

No entanto, o abandono da totalidade da quota irlandesa de produção de açúcar não tem
qualquer influência sobre a possibilidade de produzir biocombustíveis a partir de beterraba
açucareira na Irlanda.

*
*     *

(42) COM(2010) 700 final.
(43) COM(2010) 642 final.
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Pergunta nº. 33  de  Angelika Niebler  ( H-0631/10 )

Assunto: Atribuição de subsídios da UE a empresas estatais chinesas de construção
civil

Na Polónia, está actualmente a ser construído um troço de 50 km da auto-estrada A2 entre
Varsóvia e Lodz. A construção deste troço está a ser financiada com fundos europeus
(fundos estruturais da UE) e um empréstimo do BEI. O contrato para a construção deste
troço da auto-estrada foi adjudicado pela Direcção-Geral de Viação da Polónia a um
consórcio de empresas estatais chinesas de construção civil denominado "COVEC".

No concurso em que participaram empresas de construção europeias, os preços do
proponente chinês ficaram sempre mais de metade abaixo do custo estimado pela
autoridade responsável pelo concurso e um terço abaixo dos preços propostos pelo segundo
proponente mais barato. O mercado chinês, entretanto, permanece fechado a praticamente
qualquer concorrência estrangeira no sector da construção.

Perante estes factos, verifica a Comissão que o princípio internacional da reciprocidade,
que constitui uma base fundamental nas relações comerciais internacionais, é largamente
infringido nas relações entre a UE e a China? Que medidas tenciona a Comissão tomar para
contrariar esta tendência?

Resposta comum

(EN) A Comissão compreende as preocupações dos senhores deputados. Semelhantes
preocupações foram manifestadas por outros deputados, por Estados-Membros e pela
indústria europeia.

A UE defende uma abordagem ambiciosa da abertura dos mercados globais dos contratos.
Por este motivo, a UE é parte no Acordo sobre Contratos Públicos (ACP), que abre os
mercados dos contratos públicos das nações mais desenvolvidas do mundo. Além disso,
a UE celebrou acordos de comércio livre com um capítulo relativo a contratos com diversos
parceiros comerciais (incluindo, por exemplo, o Chile, o México, a Coreia e a Suíça), acordos
que abrem o mercado dos contratos desses parceiros numa base de reciprocidade.

No entanto, a UE não tem compromissos internacionais face à China no domínio dos
contratos públicos. Por consequência, a China e os seus fornecedores não têm direito a ser
tratados em pé de igualdade com os parceiros da UE em matéria de Acordos de Contratos
Públicos.

Visto a China estar actualmente a negociar a adesão ao Acordo sobre Contratos Públicos,
esta situação poderá mudar nos próximos anos. No contexto do processo de adesão, a UE
solicita à China que se comprometa a estabelecer objectivos ambiciosos em termos de
acesso aos mercados. Paralelamente a estas negociações, a Comissão mantém um diálogo
intensivo com a China que visa a melhoria do quadro regulamentar chinês aplicável aos
contratos para o tornar conforme ao ACP.

Para além disso, a Comissão anunciou nas suas Comunicações intituladas "Um Acto para
o Mercado Único" (44)  e "Comércio, Crescimento e Questões Internacionais" (45) que
apresentará em 2011 uma proposta legislativa que clarifique os compromissos
internacionais da UE em matéria de acesso aos mercados no domínio dos contratos públicos.

(44) COM(2010) 608 final/2.
(45) COM(2010) 612 final.
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O objectivo desta proposta será restabelecer a concorrência em condições de igualdade no
mercado interno e assegurar uma influência acrescida da UE em negociações internacionais.
Clarificará também a posição de países terceiros (e respectivos fornecedores) que não
subscreveram quaisquer compromissos internacionais face à UE neste domínio e basear-se-á
na reciprocidade. A Comissão está neste momento a realizar uma avaliação do impacto
das possíveis opções.

*
*     *

Pergunta nº. 35  de  João Ferreira  ( H-0632/10 )

Assunto: Erosão costeira

A erosão costeira é um fenómeno que vem ameaçando extensas áreas de costa em Portugal,
de Norte a Sul do país. Com causas diversificadas, entre as quais se poderão contar a elevação
do nível médio da superfície oceânica, a diminuição da quantidade de sedimentos fornecidos
ao litoral, a degradação antropogénica de estruturas naturais, bem como um conjunto
diverso de intervenções sobre a faixa costeira, o fenómeno tem vindo a ameaçar a segurança
de pessoas e bens em várias regiões, tendo já causado graves acidentes. Não sendo contido
e invertido, poderá acarretar prejuízos futuros muito significativos e com um profundo
impacto do ponto de vista económico, social e ambiental.

Que medidas têm vindo a ser implementadas ao nível da UE para lidar com o problema
da erosão costeira?

De que forma irá a Comissão integrar a erosão costeira na abordagem comunitária à
prevenção de catástrofes naturais e provocadas pelo homem? Que iniciativas estão a ser
desenvolvidas?

Que instrumentos de apoio aos EstadosMembros mais vulneráveis aos efeitos da erosão
costeira estão disponíveis?

Resposta

(EN) A erosão costeira afecta gravemente cerca de 25% das costas europeias (46) . O problema
é susceptível de se agravar devido aos impactos das alterações climáticas, como a subida
do nível da água do mar e a ocorrência de tempestades mais frequentes e mais intensas.
Além disso, a intervenção crescente sobre as faixas costeiras pode interferir nos processos
de sedimentação natural ou aumentar a quantidade de bens e o número de pessoas em
risco em consequência da erosão costeira ou de inundações. O estudo EROSION (47) , a
nível pan-europeu, definiu a dimensão do problema da erosão costeira na Europa e forneceu
orientações, estudos de caso e conceitos políticos para atacar de forma mais eficaz o
problema da erosão costeira. Em 2010, o projecto CONSCIENCE (48)  desenvolveu mais
os conceitos políticos e recomendou maneiras de os executar. Para além disso, projectos
e estudos confirmam que os custos financeiros da defesa das regiões costeiras e de medidas
de adaptação são consideráveis. Está demonstrado que a prevenção e a adaptação antecipada

(46) EEE 2006, The changing faces of Europe's coastal areas (A face em transformação das regiões costeiras da Europa).
(47) www.eurion.org.
(48) http://www" .conscience-eu.net/
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aos riscos do clima são opções políticas com uma boa relação custo-eficácia (49) . O Livro
Branco da Comissão, de 2009, sobre adaptação às alterações climáticas (50)  trata da questão
dos riscos das regiões costeiras, incluindo a erosão costeira, e propõe medidas que
aumentem a resiliência das regiões costeiras e marinhas. Estão actualmente em curso
trabalhos para assegurar a inclusão da adaptação das regiões costeiras no quadro da Política
Marítima Integrada.

A investigação confirma que é necessária uma abordagem abrangente e integrada para
responder de forma adequada ao risco da erosão costeira. A base dessa abordagem integrada
é fornecida pela Recomendação do Parlamento e do Conselho de 2002 sobre a Gestão
Integrada da Zona Costeira (GIZC) (51) . Também outros instrumentos comunitários
existentes, como as Directivas relativas à Avaliação do Impacto Ambiental (52)  e a Directiva
relativa aos Riscos de Inundações (53)  são importantes para reduzir o risco de erosão
costeira. Para as zonas costeiras do Mediterrâneo, a UE ratificou o Protocolo GIZC à
Convenção de Barcelona (54)  em Setembro de 2010. O Protocolo inclui estipulações
específicas sobre erosão costeira.

A Comissão terá em conta o problema do risco das regiões costeiras na avaliação de impacto
efectuada para um seguimento da Recomendação sobre a GIZC, previsto para finais de
2011. Atendendo a que o ordenamento do território é um importante instrumento para
reduzir a vulnerabilidade nas regiões costeiras, a avaliação do impacto leva em consideração
tanto a gestão costeira como o ordenamento do espaço marítimo (OEM) (55) . Entretanto
a Comissão continua a apoiar o intercâmbio de experiências e boas práticas na
implementação da GIZC através da iniciativa OURCOAST (56) . Da iniciativa resultará uma
base de dados interactiva com, pelo menos, 350 casos e orientações sobre assuntos
específicos e princípios da GIZC, incluindo a adaptação a riscos e às alterações climáticas.

Além disso, a Comissão está a levar à prática diversas medidas com vista à plena
implementação de um quadro da UE para a prevenção de catástrofes, tal como proposto
pela Comunicação sobre a prevenção de catástrofes naturais e provocadas pelo homem,
adoptada em Fevereiro de 2009 (57)  e reforçada pelo Conselho (58) . Neste quadro, a
Comissão emitiu, em21 de Dezembro de 2010 (59)  um documento de orientação sobre
avaliações de risco e comportamento nacionais a adoptar no domínio da gestão de
catástrofes, que foi elaborado em conjunto com as autoridades nacionais dos
Estados-Membros. As "Orientações Aplicáveis às Avaliações de Risco e ao Comportamento

(49) CCI 2009, projecto PESETA; CE 2009, "The Economics of climate change adaptation in EU coastal areas":
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/climate_change_en.html

(50) COM(2009) 147.
(51) 2002/413/CE, JO L 148 de 6.6.2002.
(52) 85/337/CEE; 2001/42/CE.
(53) 2007/60/CE, JO L 288 de 6.11.2007.
(54) 2010/631/UE, JO L 279 de 23.10.2010.
(55) COM(2008)791, COM(2010)771.
(56) http://ec.europa.eu/environment/iczm/ourcoast.htm
(57) COM(2009)82.
(58) 15394/09 de 30 de Novembro de 2009.
(59) SEC(2010)1626 final.
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a adoptar no domínio da Gestão das Catástrofes" visam reforçar a coerência e a
comparabilidade entre avaliações de risco efectuadas a nível nacional nos Estados-Membros.
As orientações não vinculativas, com base numa abordagem de riscos múltiplos, fornecem
orientações em questões de terminologia, de envolvimento de diferentes sectores e entidades
interessadas, e dos métodos e conceitos mais úteis.

Na sequência do Livro Branco sobre a adaptação às alterações climáticas, a Comissão está
a criar também um Centro de Orientação para a Informação sobre Adaptação, que estará
operacional até ao início de 2012 e abrangerá sectores políticos de importância
fundamental, incluindo zonas costeiras. O objectivo do centro de orientação para a
informação é reforçar a incorporação de conhecimentos por decisores nacionais, regionais
ou locais, por meio da oferta de orientação, ferramentas e melhores práticas para avaliações
de vulnerabilidade às alterações climáticas a diferentes níveis geográficos. Com base na
implementação do Livro Branco, a Comissão elaborará até 2013 uma exaustiva Estratégia
de Adaptação da UE.

No que respeita a oportunidades de financiamento, a Política de Coesão 2007-2013 investirá
cerca de 5,8 mil milhões de euros na prevenção de riscos naturais. Em conformidade com
o princípio da "gestão partilhada", compete aos Estados-Membros seleccionar e executar
os projectos co-financiados com base nas prioridades estabelecidas nos Programas
Operacionais pertinentes. Neste quadro poderão eventualmente ser apoiadas actividades
de protecção costeira. No que diz respeito a Portugal, está previsto o investimento de
513 684 600 euros na "prevenção de riscos" através dos Programas Operacionais da política
de Coesão 2007-2013. O programa transnacional atlântico apoia a ANCORIM (rede
atlântica para a gestão dos riscos costeiros) (60) , que inclui parceiros portugueses.

*
*     *

Pergunta nº. 36  de  Nikolaos Chountis  ( H-0637/10 )

Assunto: Aumento do preço dos bilhetes dos transportes públicos

O Memorando de Cooperação entre a Grécia, a UE e o FMI refere explicitamente "aumentos
dos bilhetes" dos transportes públicos. Segundo informações jornalísticas o aumento será
da ordem dos 30% a 50%.

Dado que, supostamente, a Comissão quer incentivar a utilização dos transportes públicos
e que o aumento do preço dos transportes será muito pesado para as camadas da população
mais desfavorecidas, pergunta-se:

Confirma a Comissão estes aumentos desmesurados dos bilhetes dos transportes públicos,
urbanos em particular? Considera necessário adicionar uma tal medida, que afecta
principalmente as camadas mais desfavorecidas, ao enorme aumento dos impostos directos
e indirectos?

Considera a Comissão que esta medida é compatível com as políticas da UE que deveriam
promover os transportes públicos como meio de transporte mais económico e amigo do
ambiente?

(60) ANCORIM http://atlanticprojects.inescporto.pt/project-area/ancorim/project_view
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Resposta

(EN) A actualização do Memorando de Acordo (MA) no Outono de 2010 é um documento
que se encontra à disposição do público e pode ser encontrado no seguinte endereço:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op72_en.htm

Segundo o MA, as medidas relativas a empresas públicas são tomadas com o objectivo de
combater o desperdício e a má gestão em empresas estatais, reduzindo o seu custo e
melhorando o seu desempenho financeiro. Os serviços e as redes de transporte têm de ser
racionalizados de acordo com a procura dos utentes.

*
*     *

Pergunta nº. 37  de  Philip Claeys  ( H-0638/10 )

Assunto: Necessidade de uma posição firme da União Europeia em relação aos países
terceiros que impedem o repatriamento dos requerentes de asilo rejeitados e
contribuem assim para a crise em matéria de asilo na Grécia

A União Europeia luta contra os estrangeiros em situação irregular, mas, recentemente,
vários países decidiram não proceder ao repatriamento de requerentes de asilo rejeitados
para a Grécia, pese embora a “regra de Dublim”. Aquando de uma recente visita à Grécia,
a comissão LIBE pôde apurar que uma das razões se prende com o facto de que as
embaixadas da Argélia, Marrocos, Turquia, Tunísia e do Paquistão recusariam emitir os
documentos de repatriamento dentro de um prazo razoável, o que origina o constante
aumento do número de estrangeiros em situação irregular em território grego.

O que faz a UE a fim de obrigar estes países terceiros a controlar suficientemente as suas
fronteiras com a UE e deverá a União Europeia passar doravante a vincular a sua ajuda a
estes países e a sua cooperação com eles ao controlo das fronteiras e à política de
repatriamento? Estará a Comissão disposta a incluir o controlo das suas fronteiras pela
Turquia e a rápida conclusão de um acordo a breve prazo com a Frontex na sua avaliação
da assistência à Turquia a título do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA)?

Resposta

(EN) A Comissão tem perfeito conhecimento da difícil situação com que os
Estados-Membros se confrontam para lutar contra o problema da migração irregular.

A Comissão está especialmente preocupada com a situação existente na Grécia, na sua
fronteira terrestre com a Turquia, onde se registam actualmente 90% das travessias de
fronteira irregulares de migrantes ao longo das fronteiras externas da UE.

Há que sublinhar que a responsabilidade do controlo das fronteiras externas em
conformidade com os requisitos definidos pela legislação europeia, nomeadamente o
Código das Fronteiras Schengen, incumbe inteiramente aos Estados-Membros. A Grécia,
como qualquer outro Estado-Membro, tem, por isso, de fazer tudo o que estiver ao seu
alcance para cumprir esses requisitos.

No entanto, a União Europeia deverá demonstrar solidariedade e ajudar os Estados-Membros
nos seus esforços para controlar a migração irregular.

Com esse objectivo, a UE está a promover diversas iniciativas, como as operações conjuntas,
e a apoiar projectos concretos através da afectação de recursos financeiros a título dos
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fundos pertinentes (Fundo para as Fronteiras Externas, Fundo Europeu para os Refugiados
e Fundo de Regresso).

A Grécia tem sido o principal "beneficiário" das actividades operacionais FRONTEX em
2010, acolhendo operações conjuntas nas suas fronteiras terrestres e marítimas a fim de
aumentar a eficiência da gestão de fronteiras (incluindo vigilância, controlos e identificação
de imigrantes em situação irregular com vista ao regresso dos mesmos com o devido
respeito por qualquer necessidade potencial de protecção). Devido à pressão excepcional
exercida pela imigração irregular nas suas fronteiras externas, a Grécia solicitou em 24 de
Outubro de 2010 a ajuda de Equipas de Intervenção Rápida nas Fronteiras (RABIT), tendo
sido tomada pouco depois uma decisão no sentido do envio dessas equipas.

O envio das RABIT teve já um efeito dissuasor e calcula-se que se registou um decréscimo
global de 43% no número de migrantes em situação irregular interceptados na fronteira
terrestre entre a Grécia e a Turquia.

Para combater a migração irregular é da maior importância trabalhar com os países de
origem e de trânsito. Por isso a Comissão incentiva os Estados-Membros e a FRONTEX a
desenvolver uma cooperação prática com esses países.

Isso poderá envolver, concretamente, iniciativas como o intercâmbio de informações sobre
o modus operandi de imigrantes em situação irregular e passadores, o desenvolvimento
de análises do risco comuns relativas aos movimentos de migrantes em situação irregular,
a instituição de pontos de contacto na FRONTEX e nas autoridades de países terceiros para
efeitos de um intercâmbio de informações e de cooperação contínuo e operacional no que
se refere ao regresso de imigrantes em situação irregular.

Além disso, a Comissão também está a desenvolver activamente um diálogo e uma
cooperação directos com todos os países de origem e trânsito da migração, a fim de os
persuadir a aumentar os seus esforços para impedir e combater a migração irregular e a
readmitir os migrantes em situação irregular que tenham transitado pelo seu território.

No que respeita aos países referidos pelo senhor deputado, em particular, a Comissão está
a tomar iniciativas concretas com todos eles: está a negociar um acordo de readmissão
com Marrocos, está a envidar sérios esforços para encetar negociações relativas a um acordo
de readmissão com a Argélia, propôs à Tunísia que aceite a inclusão de disposições
relacionadas com a cooperação em matéria de readmissão de migrantes em situação
irregular no novo Plano de Acção UE-Tunísia, e o acordo de readmissão com o Paquistão,
que a Comissão negociou com êxito com este país em nome da União Europeia, entrou
em vigor em 1 de Dezembro de 2010.

Neste contexto, é objecto de especial atenção a Turquia, país através do qual transita para
a União Europeia um elevado número de migrantes em situação irregular e de requerentes
de asilo, provenientes de países de origem africanos e asiáticos.

Como país candidato à adesão à União Europeia, é de esperar que a Turquia faça esforços
especiais para reforçar as suas políticas e a sua legislação nos domínios da gestão de
fronteiras, da migração e do asilo, bem como as capacidades administrativas das suas
autoridades competentes, em sintonia com as normas da União Europeia. A Comissão
acompanha atentamente os progressos feitos pela Turquia no desenvolvimento das suas
capacidades e presta uma importante ajuda financeira e técnica no âmbito desse esforço.
Entretanto, a Comissão continua a negociar um acordo de readmissão com a Turquia em
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nome da União Europeia, enquanto a FRONTEX negoceia um plano de trabalho com as
autoridades turcas.

*
*     *

Pergunta nº. 38  de  Mairead McGuinness  ( H-0642/10 )

Assunto: Negociações entre a UE e o Mercosul

A celebração de um Acordo de Comércio Livre (ACL) com o bloco comercial do Mercosul
comporta o risco de prejudicar gravemente a produção agrícola na UE. Pode a Comissão
indicar qual é a quota de importação do Mercosul que está a ser prevista para as negociações?

Em 2006, o Mercosul apresentou um documento que incluía o pedido de um contingente
pautal de 300 000 toneladas de carne de bovino (61) . Na sua resposta, a Comissão descreveu
o pedido como "ligeiramente alterado... ultrapassando largamente o âmbito da actual
proposta da CE." (62)

A Comissão mantém a sua posição de que um contingente desta dimensão ultrapassa o
âmbito das propostas da UE? Como tenciona a Comissão limitar a quota que será
efectivamente acordada a um valor consideravelmente inferior às 300 000 toneladas? Qual
é a quota que a Comissão está disposta a aceitar?

Pode a Comissão pronunciar-se sobre as preocupações de que, durante as negociações, o
Mercosul irá concentrar-se no elevado segmento da carne de bovino da UE? Que medidas
de mitigação estão a ser consideradas pela Comissão para evitar que os produtores do
Mercosul visem, nomeadamente, este segmento do mercado?

Resposta

(EN) As negociações com o Mercosul foram reiniciadas em Maio de 2010 e, muito embora
os negociadores fizessem progressos na parte normativa do acordo, não se tem discutido
até agora a questão do acesso ao mercado para mercadorias. A Comissão tem pleno
conhecimento de que há questões sensíveis na UE no que respeita a produtos agrícolas, e
tê-las-á em consideração quando negociar com o Mercosul. A carne de bovino é,
obviamente, um dos produtos agrícolas relativamente ao qual o nível de sensibilidade é
muito elevado.

Ambas as partes estão actualmente a trabalhar na preparação das respectivas propostas,
cuja troca deverá ocorrer durante o primeiro trimestre de 2011. Do lado da UE, é claro
que para os produtos mais sensíveis, incluindo a carne de bovino, serão tidas em
consideração, quando se fizer qualquer proposta bilateral ao Mercosul, propostas feitas
pela UE na Agenda de Doha para o Desenvolvimento (ADD).

Como ainda não tiveram lugar discussões sobre propostas concretas relativas a acesso ao
mercado, não é possível indicar nesta fase quais serão as prioridades do Mercosul em termos
de subsectores específicos.

(61) "Elementos de um possível acordo", apresentado pelo Mercosul numa reunião entre a EU e o Mercosul a nível de
coordenadores realizada em Bruxelas em 21 de Março de 2006.

(62) Documento oficioso da Comissão debatido no Comité 133 (Comité para a Política Comercial) em 27 de Abril de
2006 e transmitido ao Mercosul.
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*
*     *

Pergunta nº. 39  de  Anni Podimata  ( H-0651/10 )

Assunto: Proposta de criação de um centro de cibercriminalidade

No quadro da comunicação da Comissão intitulada "Estratégia de Segurança Interna da
UE em Acção: cinco etapas para uma Europa mais segura" (COM(2010)0673), propõe-se
a criação, até 2013, de um Centro de cibercriminalidade.

Quais as competências do Centro de Cibercriminalidade? Quais serão os objectivos e as
funções desse Centro? Quais serão as qualificações profissionais exigidas para o
recrutamento de pessoal? De onde provirão os recursos financeiros para a criação deste
Centro? Onde deverá ser a sua sede?

Resposta

(EN) O compromisso da Comissão, assumido na sua Comunicação intitulada "Estratégia
de Segurança Interna da UE em Acção: cinco etapas para uma Europa mais segura", de criar
um centro de cibercriminalidade é uma resposta à ameaça crescente da cibercriminalidade.
É também um reconhecimento de que se deverão utilizar melhor as capacidades existentes
tanto a nível nacional como a nível europeu para combater a cibercriminalidade de forma
mais eficaz. A Comunicação indica já que entre os objectivos do centro estará o de
"desenvolver capacidades operacionais e analíticas para as investigações e a cooperação
com parceiros internacionais. Este centro melhorará a avaliação e o acompanhamento das
medidas de prevenção e de investigação em vigor, apoiará o desenvolvimento da formação
e a sensibilização nos domínios policial e judiciário, estabelecerá a cooperação com a
Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) e servirá de
interligação com uma rede de equipas de emergência nacionais/governamentais de resposta
no domínio informático (Computer Emergency Response Teams - CERTs). O centro de
cibercriminalidade deve tornar-se o ponto nevrálgico do combate europeu à
cibercriminalidade" (63) . Estes objectivos também estão em sintonia com as "Conclusões
do Conselho relativas a um Plano de Acção que implemente a estratégia concertada para
combater a cibercriminalidade" de 26 de Abril de 2010, nas quais se solicita à Comissão
que elabore um estudo de viabilidade sobre a possibilidade de criar o centro (64) .

Portanto, no que respeita aos verdadeiros pormenores relativos às responsabilidades, ao
pessoal, ao financiamento e à sede, a Comissão não pode ainda pronunciar-se, dado que
os mesmos serão objecto de um estudo de viabilidade efectuado no decorrer de 2011. Está
prevista a realização de uma vasta consulta com os Estados-Membros, agências e instituições
pertinentes, o sector privado e a sociedade civil para efeitos desse estudo de viabilidade.

*
*     *

(63) COM(2010) 673 final.
(64) 3010.ª reunião do Conselho Assuntos Gerais, Luxemburgo, 26 de Abril de 2010.
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Pergunta nº. 40  de  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000002/11 )

Assunto: Orçamento de 2011 e pagamentos aos agricultores da UE

Após um longo processo, todas as instituições da UE chegaram finalmente a acordo sobre
o orçamento da UE para 2011. O PE teve que recuar do seu pedido inicial de um aumento
de mais de 6% do orçamento relativamente a 2010. A proposta de compromisso final
estabelece um aumento do orçamento de 2,91 por cento, fixando-o num total de 126,5
mil milhões de euros, não obstante o facto de novas estruturas, como o Serviço Europeu
de Acção Externa, virem a ter de ser financiadas com este pequeno aumento.

Pode a Comissão explicar como irão estas dotações para 2011 afectar os pagamentos a
favor dos agricultores lituanos, assim como dos outros Estados-Membros da UE? Pode a
Comissão apresentar montantes precisos?

Resposta

(FR) A Comissão gostaria de agradecer à senhora deputada por ter feito esta pergunta, que
lhe permite pôr em destaque o facto de o orçamento aprovado em Dezembro de 2010
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho não ir afectar os pagamentos aos agricultores
da Lituânia nem aos dos outros Estados-Membros da União Europeia.

Na realidade, o orçamento aprovado integrou a carta rectificativa adoptada pela Comissão
em 20 de Outubro de 2010. Nessa carta rectificativa, a Comissão incluiu as últimas
estimativas para as despesas agrícolas – mercados e pagamentos directos.

O orçamento foi elaborado para o conjunto da UE-27 e não por Estado-Membro. Todavia,
a Comissão pode informar a senhora deputada de que, para a Lituânia, a rubrica orçamental
para o RPUS (Regime de Pagamento Único por Superfície) inclui um montante de 262
milhões de euros.

*
*     *
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