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TERÇA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2011
PRESIDÊNCIA: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice-presidente
(A sessão tem início às 09H00)
1. Abertura da Sessão anual
Presidente. – Declaro reaberta a Sessão 2011-2012 do Parlamento Europeu.
2. Abertura do período de sessões
Presidente. – Bom dia, Senhoras e Senhores Deputados. Hoje, 8 de Março, é Dia
Internacional da Mulher. O Parlamento preparou uma extensa série de eventos. É uma
oportunidade para nos juntarmos às celebrações do centenário, previstas para este dia, e
expressarmos as nossas opiniões sobre o que as mulheres já alcançaram e o que ainda está
por fazer.
3. Entrega de documentos: ver Acta
4. Decisões sobre determinados documentos: ver acta
5. Debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do Estado
de direito (comunicação das propostas de resolução apresentadas): ver Acta
6. Orientações para o processo orçamental 2012 - Outras secções (debate)
Presidente. – A sessão vai agora prosseguir. Segue-se na ordem do dia o relatório do
senhor deputado José Manuel Fernandes, em nome da Comissão dos Orçamentos, sobre
as orientações para o processo orçamental 2012, Secção I - Parlamento Europeu, Secção
II – Conselho, Secção IV – Tribunal de Justiça, Secção V – Tribunal de Contas, Secção VI –
Comité Económico e Social Europeu, Secção VII – Comité das Regiões, Secção VIII –
Provedor de Justiça, Secção IX – Autoridade Europeia para a Protecção de Dados, Secção
X – Serviço Europeu para a Acção Externa [2011/2017(BUD)] (Α7-0049/2011).
José Manuel Fernandes,
relator . − Em primeiro lugar, cumprimentos à Senhora
Presidente, ao Senhor Comissário e a todos os colegas que aqui estão. Permitam-me que
comece por um agradecimento. Agradecer a todos aqueles que participaram neste relatório
e, de uma forma muito especial, aos relatores-sombra dos diversos grupos políticos.
O trabalho resultou num amplo consenso, como mostra a votação realizada na semana
passada na Comissão dos Orçamentos. Este relatório teve 34 votos a favor, 1 voto contra
e 1 abstenção. É um relatório que pretende estar em consonância, em linha, com o momento
actual, com a situação económica, financeira e social que atravessamos, a crise que vivemos
e, em simultâneo, com os anseios que os cidadãos europeus depositam na União Europeia
e nas suas instituições.
Teremos um orçamento de contenção, um orçamento de austeridade e, em simultâneo,
um orçamento que terá de dar os meios necessários para as instituições e o Parlamento
estarem à altura do projecto europeu, estarem à altura das esperanças dos cidadãos europeus.
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O nosso objectivo é a excelência legislativa, e não termos os meios suficientes para essa
excelência seria muito mau, seria um sinal péssimo para o momento actual e seria um
custo que seriam sempre os cidadãos europeus a assumir.
Para este objectivo teremos de ter os meios necessários. Temos novas competências
resultantes do Tratado de Lisboa. No entanto, e face ao momento actual, defendemos um
incremento neutro, o que significa que defendemos um aumento que seja igual à inflação.
Estamos em linha com a carta do Sr. Comissário, com a recomendação que enviou para o
Parlamento e para as outras instituições. E assim, quando for necessário, se for necessário,
o compromisso que a União Europeia tem para com a Croácia, o compromisso resultante
da adesão dos 8 novos membros do Tratado de Lisboa, quando tal se exigir, elaboraremos
uma carta ou um orçamento rectificativo para este objectivo.
Para conseguirmos um orçamento de poupança, é evidente que, mais do que nunca, teremos
de seguir os princípios da boa gestão, da economia, os princípios da eficiência e da eficácia.
Princípios que se terão de traduzir em rigor, em simplicidade, em transparência. Com estes
princípios poderemos conseguir, não só nas estimativas que vamos agora elaborar,
identificar já cortes, mas também queremos poupanças na execução do orçamento em
2012.
Desta forma conseguiremos estar à altura das nossas responsabilidades. Queremos também,
e introduzimos esse conceito, um orçamento que vá ao encontro de um orçamento de
base zero, onde cada despesa seja justificada, onde as despesas variáveis sejam bem
conhecidas e, sempre que se justifique, essas despesas devam e possam ter uma análise de
custos-benefício.
É evidente que não poremos em causa os projectos que estão em curso, porque isso não
só seria um retrocesso como seria uma perda. Refiro-me, por exemplo, aos projectos como
o KAD, os projectos como a Casa da História, projectos que irão avançar neste orçamento
de contenção. Defendemos ainda, nesta base, que os próximos orçamentos sejam
orçamentos plurianuais, de forma a que possam ter um grande planeamento logo no início,
um planeamento que esteja de acordo, em consonância, com o quadro financeiro plurianual.
Janusz Lewandowski, Membro da Comissão. – (EN) Senhora Presidente, os meus melhores
votos por ocasião do Dia Internacional das Mulheres. É com prazer que acolho os princípios
delineados pelo senhor relator Fernandes, quanto ao rigor orçamental, especialmente no
que se refere aos orçamentos administrativos da União Europeia. Para mim, este é
certamente o caminho a seguir na actual situação económica da União Europeia.
Assim, tendo isso em mente, pedi aos meus colegas da Comissão para serem particularmente
sensíveis aos aumentos na administração, e estamos em condições de nos comprometer
em que o nosso aumento deverá ser inferior a 1%. Significa isto, dado que há algumas
obrigações de carácter contratual, que haverá cortes em 2012 nos gastos das áreas de
informação, tecnologia, reuniões, conferências e missões, bem como nas de estudos e
publicação.
Escrevi uma carta aos directores de outras instituições e aqui está a sua resposta. Penso que
este é realmente o caminho a seguir em 2011 no que diz respeito às despesas de
funcionamento administrativo. Temos indicações do Conselho de que irão ser também
muito restritivos.
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O mesmo princípio se deverá aplicar ao futuro alargamento. Penso que as estimativas
deveriam ser integradas no orçamento quando se tomar uma decisão formal quanto à data
de adesão, sob a forma de uma carta ou orçamento rectificativo. Tenho, porém, de recordar
a V. Exas., nesta ocasião, que a administração representa menos de 6% do orçamento da
União Europeia, uma proporção bastante aceitável.
Quanto às despesas operacionais, o orçamento europeu tem a sua lógica interna. Com o
tempo, os programas vão ganhando consistência, que se nota agora nos programas mais
relevantes, iniciados em 2007. O orçamento europeu reporta-se sobretudo ao investimento
e não ao consumo e a transferências sociais. Por um lado, devíamos ser muito restritivos
relativamente às despesas de funcionamento administrativo, mas, por outro lado, devíamos
compreender a lógica da dinâmica interna dos orçamentos europeus; caso contrário,
estamos a produzir uma quantidade do chamado ‘RAL’ (reste à liquider), que constituirá um
volume de dinheiro não gasto, de autorizações não liquidadas, o que não estará de acordo
com um procedimento orçamental correcto.
Nesta perspectiva, mais uma vez saúdo calorosamente os princípios expressos no relatório
do senhor deputado Fernandes. No dia 30 de Março, iniciar-se-ão discussões com base
nessas orientações e é com expectativa que aguardo o nosso encontro desse dia com vista
a um trílogo.
Monika Hohlmeier, em nome do Grupo PPE. – (DE) Senhora Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, primeiramente, gostaria de expressar o meu pesar e desapontamento
por nem o Secretário-Geral nem os dois Vice-Presidentes com responsabilidade perante o
Parlamento Europeu estarem presentes. Normalmente, esperamos da Comissão que os
seus membros responsáveis estejam presentes; devíamos também esperar o mesmo do
nosso mais alto representante.
Em segundo lugar, gostaria de abordar a questão da gestão dos edifícios da nossa casa. Fico
satisfeita por se estarem a registar progressos no projecto do edifício KAD, no Luxemburgo,
por parecer que os custos estão a ser controlados e por tudo estar a decorrer como previsto.
Quando o projecto de extensão KAD for dado por completo, o facto de o pessoal poder
desempenhar as suas funções num só edifício permitirá maior eficiência e sinergia,
reduzindo-se também os gastos anuais, uma vez que oito edifícios serão fechados. É essencial
que se atinja este objectivo, já que precisamos de alguns dos fundos para outros fins, como
o senhor deputado Fernandes fez notar.
Creio que a Casa da História Europeia é um projecto importante, dado que atrairá muitos
visitantes, aos quais será dado, de forma eficaz, um panorama da relevância, da finalidade
e dos objectivos da União Europeia no contexto da história da Europa.
Em terceiro lugar, solicitaria que o pessoal a exercer funções no Luxemburgo fosse
recolocado em Bruxelas. Como é frequente terem trabalho em Bruxelas, estão
constantemente a viajar de um lugar para o outro, o que também causa problemas aos
Estados Membros. Isto aplica-se apenas a um pequeno número de sub-áreas e essa
reafectação devia realmente ser considerada por questões de eficiência.
Em quarto lugar, penso que é positivo o Parlamento Europeu estar apenas a fazer planos
para uma expansão moderada. O facto de outras áreas estarem só a expandir-se a uma
escala modesta não deve ser tomado como um incentivo para que o SEAE opte por uma
expansão massiva. Apelo a todas as instituições no sentido de mostrarem comedimento
nestes tempos de dificuldades económicas e financeiras.
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Derek Vaughan, em nome do grupo S&D. – (EN) Senhora Presidente, gostaria de agradecer
ao Senhor Comissário. Também gostaria de agradecer ao relator, não só pelo seu relatório,
mas também pela sua abordagem no sentido de adequar o orçamento às outras secções.
Tem razão quando equaciona a necessidade de se assegurar que o Parlamento Europeu e
outras secções possam funcionar adequadamente e a necessidade de os aumentos no
orçamento serem mínimos.
Acolho de modo particularmente favorável a sua proposta de manter aumentos dentro da
taxa de inflação. Penso que a proposta inicial de 5.2% é demasiado elevada. É claro que,
para se atingir o nível moderado de poupanças preconizado pelo relator e por outros no
Parlamento, precisamos de nos certificar de que somos de facto capazes de identificar áreas
de poupança no próprio orçamento. Pus-me, assim, ao dispor do relator para assegurar a
detecção dessas áreas de poupança. Creio que é possível encontrar potenciais áreas de
poupança não só em campos como a política de edifícios e o alargamento – que o próprio
Comissário mencionou –, mas também em aspectos como a despesa proposta para a
criação de um serviço não europeu, que, na situação actual, considero um luxo insustentável.
Finalmente, quero dizer que temos também de trabalhar em conjunto com outras
instituições, nomeadamente com o Comité das Regiões e o Comité Económico e Social
Europeu, que sei terem estado também muito preocupados com o seu orçamento para
2012. É preciso assegurar que, tal como nós, poderão funcionar adequadamente, limitando,
porém, ao mesmo tempo o aumento das suas despesas futuras. Por isso, posso dizer que
a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D) está
muito interessado em trabalhar com o relator; apoiamos inteiramente as propostas
conducentes a estas orientações e aguardamos com muita expectativa as discussões das
estimativas que terão lugar na próxima semana.
Presidente. – Gostaria de responder ao comentário da senhora deputada Hohlmeier. O
senhor deputado Pittella, o Vice-Presidente responsável pelo orçamento, está aqui, no
Parlamento, a ouvir o debate.
Alexander Alvaro, em nome do Grupo ALDE. – (DE) Senhora Presidente, desejo agradecer
ao senhor relator Fernandes por este excelente relatório. Os princípios-chave da boa gestão
orçamental são a eficiência, a poupança e a utilização responsável dos recursos financeiros
que nos são confiados. Há, contudo, duas coisas que nunca deixam de surgir em todas as
negociações orçamentos e que precisamos, mais uma vez, de evitar aqui: a avidez e o desejo
de nos mantermos apegados aos nossos processos de sempre. Temos de distinguir entre
avidez e necessidade.
Restam poucas dúvidas de que se afigura necessário o aumento de postos de trabalho
preconizado no Tratado de Lisboa. Deve haver todo o cuidado na procura de um equilíbrio
entre os postos nos grupos políticos e nos comités e os postos administrativos. Como a
minha colega de grupo já fez notar, teria sido positivo termos o Secretário-Geral a assistir
a esta sessão, para poder ouvir o que temos a dizer. Os novos departamentos referidos pelo
senhor deputado Vaughan não são necessários nesta forma, se nesta Casa fizermos um
uso sensato dos efeitos sinergéticos. Temos muitos elementos competentes nas várias
direcções-gerais e estou certo de sermos capazes de juntá-los e pôr a funcionar de forma
eficaz.
Quanto à Casa da História, tendo a concordar com a senhora deputada Hohlmeier, de que
um tal projecto implica, desde o princípio, que temos um plano de actividades. Não estamos
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num programa de discos pedidos, em que cada um tem o que quer; precisamos de gerir
sensatamente os nossos recursos, com base num orçamento igualmente sensato.
Por fim, desejaria acrescentar que não devemos cometer o erro de não investir no futuro
para se poupar dinheiro de uma maneira mal orientada. Os investimentos que fazemos
hoje, por exemplo em recursos de tecnologias de informação, podem levar-nos a poupar
bastante dinheiro nos próximos anos, pelo que a poupança não deve ser um fim em si tem de fazer sentido e ser sensata em termos de futuro.
Helga Trüpel,
em nome do Grupo Verts/ALE. – (DE) Senhora Presidente, Senhor
Comissário Lewandowski, Senhoras e Senhores Deputados: a matéria agora em debate é
o orçamento do Parlamento para 2012 e gostaria de frisar que, na perspectiva do grupo
dos Verdes/Aliança Livre Europeia, tem de ser encontrado o equilíbrio adequado entre os
aumentos limitados e justificados, que são principalmente o resultado dos novos poderes
e responsabilidades decorrentes do Tratado de Lisboa, e a autodisciplina e auto-contenção
em tempos de escassez dos fundos públicos. Aos olhos do mundo exterior, o orçamento
parlamentar é ainda qualquer coisa como um cartão de telefone pré-carregada do
Parlamento Europeu e continua a ter um significado simbólico: como é que lidamos com
a política de austeridade – com a necessidade dessa política – quando sentimos directamente
o seu impacto?
O senhor relator Fernandes usa palavras como consolidação, restrição e auto-contenção.
Não obstante, temos ouvido poucas propostas concretas até ao momento quanto àquilo
onde pretende fazer cortes e onde há que aproveitar recursos. É claro que se deve apelar a
uma maior eficiência na gestão do Parlamento e, do meu ponto de vista, há espaço para
melhorias.
Gostaria agora de abordar a questão da Casa da História Europeia: à partida sou inteiramente
a favor desta ideia. Creio, todavia, que o projecto dever ter planos de actividades claros. Se
se deseja dar prioridade a esse projecto – dirijo, de novo, estas palavras especificamente ao
senhor relator Fernandes –, se termos como auto-disciplina e consolidação são realmente
usados com seriedade, então temos também de estar preparados para propor cortes noutras
áreas.
Se as prioridades decorrem de uma vontade política, então, por definição, áreas haverá a
que terá de ser dada prioridade secundária, para que se possa apresentar de um orçamento
consolidado. Falar-se de consolidação sem se fazerem as recomendações relevantes é um
perfeito disparate. As coisas só funcionarão se as pessoas estiverem preparadas para dizer
onde incidirão os cortes – particularmente no caso de novas prioridades. Foi isto que eu
quis dizer quando me referi ao cartão de telefone pré-carregada do Parlamento Europeu:
aumentos limitados e uma auto-contenção clara.
James Elles, em nome do Grupo ECR. – (EN) Senhora Presidente, gostaria de felicitar o
relator pelo que considero um relatório muito equilibrado, particularmente na sua procura
de recursos consolidados e de um orçamento de austeridade.
Os princípios que estabelece – de excelência legislativa, de princípios de boa gestão,
conjugando rigor e simplicidade e apontando para planos de redução de custos – deveriam
aplicar-se não só a todas as instituições exteriores à Comissão, mas também ao próprio
orçamento da Comissão.
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Olhando, contudo, para os aspectos tecnológicos referidos pelo relator, não é só a longo
prazo que deveríamos procurar formas de poupança: também a curto prazo devíamos ser
capazes de apresentar medidas para reduzir as despesas.
Uma questão em particular preocupa o meu grupo: a segurança. Parece que estamos a
realçar em demasia a necessidade de impedir as pessoas de entrarem nas instituições. Não
lhes concedemos suficiente liberdade de acesso nem a possibilidade de circularem.
Permito-me sugerir que, quando os Vice-Presidentes abordarem este aspecto específico,
olhem para o Congresso dos EUA, que assegura inequivocamente a segurança das pessoas
que entram no edifício, mas que depois lhes permite andarem dentro dele à vontade. Um
serviço de segurança profissional permite que assim aconteça.
Marta Andreasen, em nome do Grupo EFD. – (EN) Senhora Presidente, é lamentável que,
na presente crise económica, uma proposta para um aumento de 5% para o orçamento
deste Parlamento em 2012, esteja já a ser posta à consideração. Há apenas uma semana,
o subsídio de assistência parlamentar dos deputados voltou a receber um aumento de 1
500 euros por mês. Não se faz nenhuma tentativa para combater a despesa escandalosa
causada pelas três sedes deste Parlamento. Pior: o Parlamento Europeu comprometeu-se
agora a proceder à restauração, no valor de 60 milhões de euros, de um edifício a ser usado
como Casa da História Europeia – como se não tivéssemos museus na Europa. Será que a
UE quer reescrever a História? Quanto ao Serviço Europeu para a Acção Externa, que
empregará, entre outros, 50 funcionários que ganharão mais 20% do que o
primeiro-ministro britânico, e necessitará de um novo edifício que custará 10,5 milhões
de euros por ano?
Senhora Presidente, em nome dos contribuintes britânicos, peço-lhe que ponha um ponto
final nesta exploração.
Angelika Werthmann (NI). – (DE) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores, o projecto
elaborado pelo senhor deputado Fernandes relativo ao exercício de 2012 refere-se à relação
custo-benefício e à consolidação. Como representantes dos cidadãos da Europa, devemos
comentar estes pontos no Parlamento. A relação custo-benefício é essencial.
No entanto, as despesas adicionais derivadas da adesão da Croácia, o estabelecimento do
SEAE e as três novas autoridades financeiras, todas elas afectaram o orçamento da UE. A
verdade é que novas despesas não deviam necessariamente – não devem, aliás, de modo
algum – conduzir a aumentos orçamentais. São susceptíveis de se encontrar potenciais
áreas de poupança em todas as instituições da União, como, por exemplo, na política de
pessoal e de edifícios ou na administração. Sugeriria, mais uma vez, que as várias agências
fossem sujeitas a uma auditoria e que se procurassem sinergias entre os diferentes
Estados-Membros.
Giovanni La Via (PPE). – (IT) Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores
Deputados, em primeiro lugar, queria felicitar o senhor relator Fernandes pelo seu excelente
trabalho.
Não é fácil falar sobre orçamentos e gestão de recursos de instituições, especialmente
quando se procura discutir como melhorar a sua consecução a par da necessidade de
consolidação económica que os Estados-Membros e a União Europeia têm de enfrentar
num contexto tão delicado como o actual. É precisamente por esta razão que apoio por
inteiro o seu apelo a valores de excelência legislativa e sólida gestão financeira, que devem
presidir a todas as actividades das instituições.
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Num tempo de crise em que o nosso objectivo primordial deve ser relançar a economia
europeia, o maior exemplo de rectidão deve vir das próprias instituições. Essa rectidão não
significa só austeridade, mas, primeiro que tudo, maior eficiência administrativa, de modo
a assegurar-se um uso mais justo e mais correcto dos recursos, capaz de tornar o trabalho
das instituições efectivo e eficiente, para que possam atingir os principais objectivos a que
a Europa se propôs nos últimos anos.
Reportando-me mais especificamente ao orçamento do Parlamento, creio, tal como o
senhor relator Fernandes, que o orçamento de 2012 deve ser de consolidação, tendo em
conta que poderá vir a ser um ponto de referência, mais do que o actual debate sobre o
Quadro Financeiro Plurianual.
Penso, contudo, que se deve usar uma parte dos recursos para proporcionar alguns
melhoramentos necessários, que permitam aos Estados-Membros cumprir os seus deveres
com a ajuda de serviços de qualidade.
Sou, pois, de opinião que se deve proceder a poupanças nos serviços comuns, mas que há
que envidar mais esforços no âmbito da estratégia imobiliária, racionalizando os espaços
de que já dispomos, adoptando um plano a médio e a longo prazo que permita um
planeamento avançado das despesas em edifícios e tornando as nossas decisões nesta área
mais transparentes e racionais.
Jens Geier (S&D). – (DE) Senhora Presidente, Senhor Comissário Lewandowski, Senhoras
e Senhores Deputados; naturalmente que devíamos discutir os custos a ser evitados ou
reduzidos neste orçamento. Peço-vos, porém, que sejam um pouco mais objectivos nas
vossas reacções instintivas à discussão relativa às agências. E isto porquê? Primeiro, porque
a Comissão do Controlo Orçamental está permanentemente envolvida neste debate e
também chama a atenção para formas em que a cooperação entre as agências e o
cumprimento dos seus deveres possam melhorar, e ainda porque aguardamos este ano do
Tribunal de Contas Europeu um relatório sobre as agências, pelo que teremos uma base
mais objectiva para uma discussão que, de momento, é de certo modo precipitada,
particularmente no que diz respeito à questão de como as agências são geridas e de como
podemos proceder a essas poupanças.
Falando de poupanças, gostaria de passar ao meu próximo tópico: a nossa política
imobiliária. O facto é que, quando se trata dos edifícios da União Europeia, podemos
certamente poupar recursos. Falando a nível pessoal, interrogo-me se será realmente uma
boa ideia construir novos edifícios para o Parlamento Europeu em Bruxelas, porque tal
estratégia só fará realmente sentido, se os preços do mercado imobiliário em Bruxelas
subirem constantemente. Actualmente, o mercado não parece apontar para isso. Se os
preços do mercado imobiliário não subirem, a opção de arrendar fará mais sentido do que
a de comprar: basta dar uma volta pelo quarteirão europeu e abrir bem os olhos para ver
a quantidade de espaços para escritórios prontos a ser arrendados nesta área.
E isso leva-me à questão da Casa da História Europeia. Creio que aqui se requer maior
legitimidade, porque não chega que, até ao momento, todas as iniciativas para a criação
da Casa da História Europeia se baseiem em resoluções da Mesa do Parlamento, tomadas
sem legitimidade democrática. Isso tem de mudar. Acima de tudo, precisamos de saber
como vão cobertos os custos de funcionamento e os custos de acção de acompanhamento
dessa instituição.
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Anne E. Jensen (ALDE). – (DA) Senhora Presidente, também gostaria de agradecer ao
senhor relator Fernandes por um excelente relatório e gostaria de agradecer ao Senhor
Comissário Lewandowski em particular pela sua carta às instituições, a propósito de se
puxarem as rédeas às nossas despesas administrativos deste ano. Penso que essa carta foi
muito adequada e ajudará a encontrar um modo que nos pareça mais fácil para insistir nas
poupanças a ser feitas e que penso virá a aplicar-se a todas as instituições. Terá de aplicar-se
ao Comité das Regiões, ao Comité Económico e Social e ao Tribunal de Justiça, cujas
despesas têm realmente vindo a subir significativamente. Terá também de se aplicar ao
Tribunal de Contas. É um pouco mais difícil para instituições pequenas como a Provedor
de Justiça e a Autoridade Europeia para a Protecção de Dados e é evidente que precisamos
de tomar isso em conta.
Penso, no entanto, que nós, no Parlamento, temos especial responsabilidade ao demonstrar
que podemos mostrar capacidade de austeridade. Foram-nos entregues novas tarefas pelo
Tratado de Lisboa que envolvem encargos adicionais, mas o próximo ano, 2012, tem de
ser um ano de consolidação. Temos vindo a falar de alargamento. A adesão da Croácia
envolverá um orçamento rectificativo. Muitos têm também mencionado a questão da Casa
da História Europeia. Penso que é uma excelente ideia ter esta Casa da História Europeia
como parte dos nossos serviços ao visitante. Muitos jovens não conhecem muito bem a
história conducente à formação da UE e costuma dizer-se que, se não conhecemos a nossa
história, estamos destinados a repeti-la. Penso que é muito, muito importante que a história
recente da Europa seja contada e daí apoiarmos a criação da Casa da História Europeia.
Em último lugar, mas sem que isso signifique menor importância, gostaria de dizer que os
nossos encargos estão, com certeza, muito ligados ao facto de termos várias sedes, o que
custa dinheiro. Precisamos de analisar bem isso. Infelizmente, o nosso maior gasto é uma
coisa em relação à qual não podemos fazer nada. Tem a ver com o facto de termos de nos
deslocar entre Estrasburgo e Bruxelas. Se o Conselho Europeu realmente acha que se deve
poupar, os chefes de Estado da Europa terão de analisar esta questão. Muito obrigada,
Senhora Presidente.
Hynek Fajmon (ECR). – (CS) Senhora Presidente, é óbvio que toda a União Europeia e
os seus Estados-Membros ainda sentirão os efeitos prolongados da crise económica e
financeira em 2012. Como tal, o Parlamento Europeu deve adaptar a sua estratégia
orçamental a esse facto. Devemos lutar pela máxima disciplina e austeridade orçamental.
Apraz-me notar esse facto no relatório e ver que é nele enfatizado. A austeridade não pode,
porém, significar que as despesas tenham de subir paralelamente à inflação. O nosso
objectivo tem de ser manter as despesas do Parlamento ao nível dos deste ano. Devem
envidar-se todos os esforços possíveis no sentido de poupar e usar da melhor forma os
recursos existentes no Parlamento. Isso deve aplicar-se a todas as áreas de actividade do
Parlamento Europeu, começando por uma racionalização da administração dos edifícios,
recorrendo-se a um melhor uso da tecnologia de informação e da política de recursos
humanos. Há aqui um potencial de poupanças que se deve ter a coragem de implementar.
Claudio Morganti (EFD). – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
num período de dificuldades económicas gerais, a tarefa fundamental das instituições
europeias é dar o exemplo.
Este relatório foca, e muito bem, o cumprimento de critérios de eficiência e de gestão de
despesas e serviços. Pergunto-me, por isso, se não será necessária uma verificação real e
imediata da eficácia de certas actividades efectuadas na base da subcontratação. Estou a
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referir-me, em particular, à tecnologia de informação e à segurança interna do Parlamento,
em parte à luz de acontecimentos recentes de que todos temos conhecimento: o roubo
ocorrido nos correios no mês passado.
Há também que fazer uma crítica ao Serviço Europeu para a Acção Externa. Criado
teoricamente a custo zero para reduzir gastos e melhorar a eficácia das relações exteriores
da União Europeia, veio a falhar em ambas as frentes, política e economicamente. Não
aceito que o Parlamento Europeu mostre falta de rigor nesta área.
Philip Claeys (NI). – (NL) Senhora Presidente, na semana passada vários eleitores da
Flandres perguntaram-me como é possível que, enquanto membros do Parlamento Europeu,
estejamos ainda a receber 1 500 euros por mês para recrutar pessoal adicional numa época
de problemas económicos e de incerteza, enquanto, ao mesmo tempo, as pessoas comuns
têm de apertar o cinto. Afinal, o que andamos a fazer agora é a gastar ainda mais do que
antes.
As questões e os comentários desses eleitores acertam em cheio no alvo. Nós, União
Europeia, devíamos ser um exemplo. Não devíamos dar passos mais largos do que a perna
e, precisamente neste ponto, só nos resta chegar à triste conclusão de que este relatório do
senhor relator Fernandes acaba por ser uma oportunidade perdida. Pede-se – e muito bem,
na minha opinião – que usemos de responsabilidade e restrição relativamente ao orçamento.
O considerando A até refere – e passo a citar – “utilizar processos de gestão orçamental
rigorosos, de forma a poder realizar poupanças” (fim de citação).
Bom, é de lamentar que este relatório não especifique exactamente onde podíamos fazer
esses cortes. Há, com certeza, uma série de áreas onde se podiam fazer – estou a pensar no
Comité Económico e Social e no Comité das Regiões e nas viagens entre Bruxelas e
Estrasburgo, que custam 200 milhões de euros por ano. Desafio não só a Comissão e o
Conselho, mas também o Parlamento, a fazer um exercício e a pôr todas estas coisas em
ordem, a ver onde podemos fazer poupanças e depois a passar tudo para um plano concreto,
para que possamos debater algumas questões e economizar.
Ville Itälä (PPE). – (FI) Senhora Presidente, também eu desejo agradecer ao relator por
um relatório excelente e muito equilibrado. Toda a gente anda agora a falar de poupança
e isso é óptimo. Precisamos de disciplina e eficiência orçamental, e devíamos cingir-nos
rigorosamente ao que é a nossa tarefa principal, o trabalho legislativo, e não ir além dela.
A maioria diz que temos de ser poupados, mas, ao mesmo tempo, falam no que não
devíamos poupar. Devíamos estar a falar de medidas concretas que nos permitissem fazer
poupanças. Podemos poupar se deixarmos de viajar entre três locais de trabalho. Ora, com
certeza que sabemos como é politicamente difícil pôr isto em prática.
Gostaria de chamar a atenção para uma matéria, que é a noção de segurança, aqui
mencionada pelo senhor deputado Elles. No espaço de um ano, tivemos um assalto a uma
agência bancário, a cantina foi roubada e os correios também. Ninguém foi apanhado. A
segurança pouco mais é do que anedótica.
Estamos a falhar numa área clara: os Membros do Parlamento entram num edifício onde
não há um controle adequado das entradas. Deveríamos adquirir um sistema de assinatura
electrónica. Actualmente, temos listas e um escritório onde muita gente trabalha e onde
se registam nomes e introduzem-nos num computador. Tudo isto é uma perda de dinheiro:
devíamos poupar e fazer entrar em vigor um sistema de segurança melhor e credível. Temos
mesmo de o fazer, mas os membros do Parlamento passam o tempo a dizer que não e que
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não concordam com assinaturas electrónicas, mesmo que dessa forma obviamente
reduzíssemos gastos e tivéssemos um melhor sistema de segurança.
Não sei o que se passa no Congresso dos EUA, mas lá toda a gente concorda com este
sistema; aqui, vá lá saber-se porquê, estas coisas não vão para a frente. Espero que possamos
agora concentrar-nos nas áreas onde seja realmente possível poupar.
Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Senhora Presidente, considero muito importante, de uma
perspectiva política, que as orientações para o processo orçamental 2012 reflictam as
circunstâncias económicas e políticas durante as quais foi elaborado.
Numa altura em que há Estados-Membros forçados a fazer poupanças e os nossos
concidadãos suportam as consequências da crise financeira e política, não podemos contar
com um grande aumento do orçamento, quando comparado com o do ano anterior. Pelo
contrário, devemos procurar áreas do nosso campo de acção onde possamos poupar os
recursos tributários dos nos concidadãos, sem diminuir a qualidade do nosso trabalho.
Creio que temos algum espaço de manobra directo na forma como organizamos o nosso
trabalho. As três sedes do Parlamento Europeu e as deslocações regulares de milhares de
trabalhadores e membros do Parlamento Europeu de Bruxelas para Estrasburgo 12 vezes
por ano são do conhecimento público. Senhoras e Senhores Deputados, um tal desperdício
dos recursos públicos só revela desprezo pela realidade da situação que se vive.
Qualquer abordagem do corte de despesas parecerá falsa enquanto não terminar este
vaivém de um lado para o outro do Parlamento Europeu.
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). – (PL) Senhora Presidente, gostaria de começar
por agradecer ao senhor relator Fernandes pelo projecto de orientações para o Parlamento
Europeu e para outras instituições. Na minha opinião, as orientações que estabeleceu
combinam a necessidade de poupar, ou antes a inevitabilidade de poupar, de que todos
estamos ao corrente dada a actual situação económica da União Europeia, com a garantia
de condições apropriadas para legislar melhor.
Gostaria de chamar a atenção, neste ponto, para o facto de não devermos esquecer que o
Tratado de Lisboa e o próximo alargamento significam que o Parlamento Europeu terá de
enfrentar novas tarefas. É, como tal, absolutamente vital para o bem dos cidadãos introduzir
soluções que facilitem o funcionamento adequado e esperado do Parlamento Europeu.
Gostaria de deixar claro que continuarei a esperar uma colaboração com o relator que
assegure que o orçamento de 2012 a ser delineado pelo Parlamento Europeu seja um
orçamento caracterizado por disciplina financeira, mas que também não preveja apenas
o ano seguinte ou os dois ou três que se lhe sigam, mas que seja capaz de introduzir
instrumentos de modernização que facilitem o trabalho do Parlamento Europeu e
investimentos que, espero, possam conduzir a poupanças futuras.
Jan Kozłowski (PPE). – (PL) Senhora Presidente, gostaria de felicitar o senhor deputado
Fernandes pelo seu excelente relatório. Também sou de opinião que o orçamento de 2012
devia ser realista e adaptado à actual situação económica. Na sequência da minha experiência
de muitos anos na gestão de um orçamento regional bem como a minha participação na
Comissão dos Orçamentos, considero a disciplina de capital importância, quando se trata
de planear despesas. Creio, porém, que devíamos evitar maneiras falsas de economizar,
que podem resultar num abrandamento económico e numa redução da competitividade
económica. O aumento dos níveis de emprego e a criação de empregos sustentáveis, de
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alta qualidade, são um pré-requisito para o crescimento económico e para a superação dos
efeitos da crise. O orçamento da União Europeia deve promover o aumento do emprego.
A chave para o crescimento não está na redução das despesas, mas numa maior eficiência
e na ligação dos fundos europeus à obtenção de resultados estratégicos e mensuráveis. Os
meus agradecimentos.
Giovanni Collino (PPE). – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados:
estou grato ao senhor relator Fernandes pelo seu trabalho e por ter incidido nas possíveis
áreas de poupança a tomar em conta nas nossas despesas administrativas. As políticas de
pessoal e de edifícios são as duas principais áreas de incidência das nossas despesas
administrativas, o que ficou claramente demonstrado no relatório.
Levando em consideração a futura adesão da Croácia à União Europeia e os futuros
requisitos em termos de pessoal, será necessário e apropriado gerir os procedimentos de
pessoal, particularmente através da mobilidade. Se, por um lado, a opção por esta política
de recursos humanos oferece maior flexibilidade, por outro exigirá um maior treino para
o pessoal da União Europeia.
Quanto à política imobiliária, o texto menciona explicitamente o princípio da centralização.
A política exigente que estamos a aplicar aos orçamentos – a começar pelos dos
Estados-Membros – devia fazer-nos também considerar, a médio prazo, a conveniência
de manter três sedes do Parlamento, um tema sem dúvida complexo, mas que não podemos
deixar de abordar.
Gianni Pittella (S&D). – (IT) Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores: ouvi
muito atentamente o debate e posso assegurar-vos que a proposta da Mesa é um modelo
de rigor, de transparência e de sólida administração, e desejo enfatizar estes três pontos
em particular.
O primeiro ponto é que o aumento sugerido na nossa proposta não excede a taxa média
de inflação na União Europeia. Em segundo lugar, partilho das preocupações aqui veiculadas
e estamos a trabalhar com vista a uma política imobiliária prudente e previdente para a
segurança e para o pessoal. O terceiro ponto é que o aumento de 1 500 euros foi acordado
e mantido sob reserva pela Comissão dos Orçamentos.
A Comissão dos Orçamentos levantou a reserva; não se trata de dinheiro que vá entrar
para os bolsos dos membros do Parlamento – vale a pena clarificar este mal-entendido e
esta falsidade –, pois, o dinheiro destina-se a assistentes, que ajudarão os Senhores
Deputados a melhor cumprirem os deveres consignados no Tratado de Lisboa.
Indrek Tarand (Verts/ALE). – (EN) Senhora Presidente, gostaria de apontar uma pequena
área em que podemos poupar dinheiro, refiro-me aos sistemas de aplicações informáticas.
Todos os anos pagamos uma enorme quantidade de dinheiro a Bill Gates para usar os seus
sistemas de aplicações informáticas Windows. Ele pode até ser uma pessoa simpática que
faz grandes donativos a boas causas, mas, se tivéssemos mais coragem para usar os sistemas
de aplicações informáticas abertas nesta Casa, daríamos um passo em frente rumo a uma
gestão mais clara, barata e moderna.
Paul Rübig (PPE). – (DE) Senhora Presidente, gostaria de perguntar ao Senhor
Comissário Lewandowski qual o procedimento específico para ter acesso à rede de segurança
do euro, por outras palavras, ao dinheiro disponibilizado pelas Instituições europeias, em
2012. Será que a Comissão vai fazer uma proposta, se um dado estado expressar a vontade
de fazer uso da rede de segurança? Será que o Parlamento Europeu desempenha um
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verdadeiro papel na tomada desta co-decisão e isso será também matéria a abordar esta
semana, no contexto do alargamento da rede de segurança?
Em segundo lugar, tenho um comentário a fazer sobre o aumento de 1 500 euros no
subsídio de secretariado. Gostaria de pedir a todos os Senhores Deputados que não fazem
uso de todo o subsídio de secretariado que divulguem publicamente quanto dinheiro
poupam – afinal trata-se de uma área susceptível de sofrer abusos. Pode haver alguns
deputados que, por muito raramente virem ao Parlamento, nem precisem de tocar no
subsídio de secretariado. Nesses casos, estes fundos não deviam ser usados fosse para o
que fosse. Só os que trabalham de modo manifestamente duro deveriam poder usufruir
de todo o subsídio. Os restantes deveriam devolver o dinheiro aos contribuintes.
Milan Zver (PPE). – (SL) Senhora Presidente, Senhor Comissário, eu também, gostaria
de começar por felicitar o senhor deputado Fernandes pelo excelente relatório. Concordo,
todavia, com os senhores deputados que disseram que é necessário poupar, especialmente
no orçamento.
É um facto que o orçamento europeu tem vindo a encolher desde há décadas. Observando
o PIB que temos gerado na EU, verificamos que o seu volume tem vindo constantemente
a descer. O Senhor Comissário disse recentemente que, logo no início da perspectiva
financeira, o produto interno bruto da UE era aproximadamente 1.3%. Esse número, hoje,
mal chega a 1.12%. Ao mesmo tempo, porém, os orçamentos nacionais europeus têm
aumentado significativamente.
Por exemplo, nos últimos dez anos, o notoriamente modesto orçamento do Reino Unido
aumentou na ordem do 100%, ou seja, duas vezes e meia mais do que o orçamento da UE.
Gostaria de ouvir, em especial, o comentário do Senhor Comissário sobre se ele acha
provável encontrarem-se dificuldades na execução do próximo orçamento em 2012,
devido a esta diminuição real verificada no orçamento europeu, em comparação com os
orçamentos nacionais dos Estados-Membros.
José Manuel Fernandes, relator . − Senhora Presidente, agradeço os contributos de todos
os colegas. Quero referir que o nosso objectivo neste momento eram as linhas orientadoras.
Mas já fomos para além das linhas orientadoras e fixámos um objectivo concreto. Queremos
um incremento neutro, o que significa que o orçamento para 2012 não vai ter um aumento
superior ao da inflação.
Bem sei que temos novas competências. Bem sei que, para essas competências, precisamos
de recursos, mas todos nós temos de interiorizar os princípios da boa gestão e com os
princípios da economia, da eficiência e da eficácia temos de conseguir poupanças.
E com estes princípios não vamos procurar poupanças cegas, poupanças que serão custos
no futuro. Vamos conseguir poupanças que não ponham em causa o objectivo que
definimos, o objectivo da excelência legislativa.
Estou certo de que este orçamento é já também um orçamento que eu diria de conciliação,
conciliação entre as necessidades actuais, entre o momento de crise actual e também entre
as exigências que o momento impõe às instituições no sentido de responderem, com
eficiência também, no sentido de estarem à altura dos anseios da população, dos anseios
dos cidadãos europeus.
Um parágrafo só para uma confusão que aí anda: não houve nenhum aumento orçamental
este ano para os deputados, não haverá nenhum aumento para o próximo ano. A verba a
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que todos se referem, que não é para os deputados, que é para a possibilidade de se contratar
mais um assistente, já estava definida em 2010 e não houve nenhuma alteração em termos
orçamentais, nem nenhum reforço orçamental em 2011.
Presidente – Está encerrado o debate.
A votação terá lugar na quarta-feira, 9 de Março de 2011, às 11H30.
Comunicações escritas (Artigo 149.º)
Nessa Childers (S&D), por escrito. – (EN) Enquanto representantes eleitos, todos nesta
Câmara estarão a par dos muitos sacrifícios que os nossos constituintes e os governos
nacionais têm tido de suportar nos últimos três anos. A educação, a saúde, os transportes
e outros serviços prioritários têm todos visto os seus fundos cortados em toda a UE. É
importante que o Parlamento Europeu tenha o orçamento necessário para cumprir o
mandato que lhe foi conferido pelos europeus. Contudo, também é necessário que os
membros do Parlamento representem esses mesmos europeus, assegurando-lhes que não
haverá despesas frívolas nem aumentos de preços desnecessários e que num mercado onde
os fornecedores e homens de negócios lutam pelo último euro existe valor. Acredito que,
quer os meus colegas desta Câmara, quer os que trabalham por todas as instituições
europeias, tomarão em conta estes princípios nos anos futuros.
7. Pobreza feminina - Igualdade entre homens e mulheres – 2010 (debate)
Presidente – Segue-se na ordem do dia o debate conjunto dos seguintes relatórios sobre
as mulheres na União Europeia:
- o relatório da senhora deputada Mariya Nedelcheva, em nome da Comissão dos Direitos
das Mulheres e da Igualdade dos Géneros, sobre a igualdade entre mulheres e homens na
União Europeia – 2010 (2010/2138(INI)) (Α7-0029/2011); e
- o relatório da senhora deputada Rovana Plumb, em nome do Comissão dos Direitos das
Mulheres e da Igualdade de Géneros, sobre o rosto da pobreza feminina na União Europeia
(2010/2162(INI)) (A7-0031/2011).
Mariya Nedelcheva, relatora. – (FR) Senhora Presidente, Senhora Vice-presidente da
Comissão Viviane Reding, Senhoras e Senhores Deputados; nasci em 1979, numa época
em que os cidadãos europeus elegiam, pela primeira vez, os seus representantes. Orgulho-me
do facto de, nesse mesmo ano, também pela primeira vez, uma mulher – Simone Veil –,
um notável apoiante dos direitos das mulheres, ter assumido a Presidência do Parlamento
Europeu.
Hoje, faço parte dos 35% de mulheres representadas aqui, nesta Câmara. Nunca este número
havia sido tão elevado no Parlamento Europeu. Ora, a quem o devemos? Devemo-lo a
todas essas mulheres que tiveram a inteligência, a força e a coragem para se juntarem e
exigirem o seu direito ao voto, o seu direito ao trabalho e à educação. Devemo-lo a todas
essas mulheres que, muito simplesmente, quiseram defender o respeito pela sua dignidade
e pelos seus direitos. Já há 100 anos que vimos lutando para combater o que seja
discriminação injusta e sem fundamento. Certamente que se têm feito progressos
significativos, mas combater as desigualdades de géneros é tarefa para se fazer dia após dia
e ainda temos um longo caminho pela frente.
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A União Europeia tem estado sempre na vanguarda, quando se trata da igualdade de géneros.
Creio que esta nossa Casa deve assegurar que se manterá nesse lugar da frente, mesmo
quando chegar o momento de se falar do mais delicado dos temas.
A actual crise económica tem-nos feito encarar as nossas próprias contradições. Como
está assinalado no meu relatório, os efeitos da crise têm sido mais duramente sentidos pelas
mulheres e os seus efeitos afectá-las-ão durante mais tempo do que aos homens. Como,
no entanto, também fiz notar, devemos deixar de ter pena de nós próprias, devemos dar
um passo em frente e encontrar as respostas! Devíamos aproveitar esta oportunidade para
mudar os nossos estados de espírito e seguir em frente.
É agora vital chamar a atenção para o papel que as escolas desempenham no combate aos
estereótipos dos géneros. Ao proporcionarmos maiores oportunidades na educação, na
formação profissional e no emprego, podemos facilitar o acesso das mulheres a níveis mais
altos de responsabilidade. É também tempo de dizer “basta” à fenda que persistentemente
separa homens e mulheres e sou também de opinião que precisamos de carregar no
acelerador quando olhamos para a composição de quadros de companhias publicamente
listadas. Só 3% dos membros da direcção das companhias publicamente listadas são
mulheres. Isso não é aceitável. É altura de acelerar. E se, apesar dos nossos esforços, as
grandes companhias continuarem a carregar no travão? Bem, então, infelizmente, teremos
de erguer o papão das quotas e dos objectivos obrigatórios. É com relutância que falo de
quotas, porque, em princípio, não sou a favor delas. Mas, se a cenoura não resultar, a única
alternativa é a vara. Não há como negá-lo: a presença de mulheres no mercado de trabalho
só pode fomentar o crescimento económico.
O plano europeu de recuperação terá hoje em dia maiores hipóteses de ser bem-sucedido,
se as políticas de igualdade de géneros dele fizerem parte integral. Têm de se apresentar
propostas concretas para alcançar um melhor equilíbrio trabalho-vida, demonstrando que
as nossas ambições são mais do que meros sonhos, porque é isso que se espera de nós. Fica
muito bem seguirmos valores e ideais, mas devemos também ser pragmáticos e eficazes
no nosso trabalho.
Por último, Senhora Presidente, gostaria de levantar um último ponto. Agradou-me ouvir
que a Comissão Europeia ia fazer uma proposta na Primavera para combater a violência
contra as mulheres. Devemos lutar com todas as nossas forças contra o flagelo da violência
sobre as mulheres, seja qual for a forma de que se revista. Gostaria de agradecer ao Senhor
Comissário por ser tão activo nesta matéria.
Senhora Presidente, não sou pessimista, pelo que gostaria de terminar, se possível, com
uma nota positiva. Penso que neste dia do centésimo aniversário do Dia Internacional da
Mulher devíamos prestar tributo à coragem, à força e à determinação mostradas pelas
mulheres na Tunísia, na Líbia, no Irão, no Egipto e em inúmeros outros lugares, na sua luta
pela defesa dos direitos humanos.
O vento de liberdade que varre o Norte de África deveria varrer os últimos resquícios de
autoritarismo, pobreza e exclusão social, para que as mulheres nestes países se tornem
social, política e economicamente emancipadas, sempre na base do respeito pela sua cultura
e tradições. É também nosso papel no Parlamento Europeu prestar tributo a estas mulheres,
encorajá-las e apoiá-las na sua luta desesperada pela democracia e pelos direitos humanos.
Notem, por favor, que quero dizer "direitos humanos" em todo o sentido da expressão!

08-03-2011

08-03-2011

PT

Debates do Parlamento Europeu

Rovana Plumb, relatora. – (EN) Senhora Presidente, primeiramente permita-me que
deseje a todas as mulheres um feliz aniversário nesta data importante, 8 de Março, o dia
que marca o 100.º aniversário do Dia Internacional da Mulher, 100 anos de luta pelos
direitos das mulheres.
Gostaria de agradecer a todos os meus colegas, aos relatores-sombra e aos membros do
secretariado pelo seu contributo para este relatório.
O meu relatório trata de uma matéria que é, ao mesmo tempo, geral e eminentemente
concreta em termos das suas consequências: a pobreza feminina. Há 85 milhões de europeus
vivem abaixo do limiar da pobreza e estima-se que 17% de todas as mulheres na UE vivam
em pobreza. Estes são os factos. A crise económica, financeira e social afecta-nos a todos,
mas atinge particularmente as mulheres, no mercado de trabalho e nas suas vidas pessoais,
já que é mais provável que tenham empregos pouco seguros, que sejam despedidas e que
não tenham social segurança.
É assim que as coisas se apresentam no momento. O que podemos então fazer? As mulheres
esperam que forneçamos propostas concretas, medidas concretas. É dia 8 de Março e vou
tentar resumir o meu relatório em oito pontos.
Primeiro e acima de tudo, chamamos a atenção dos Estados-Membros para terem em conta
a dimensão do género nos seus planos de recuperação da recessão, promovendo e
fomentando o emprego das mulheres e adoptando medidas específicas, ajustando também
os orçamentos de modo a assegurarem igualdade de acesso aos cargos do sector público,
com vista, por um lado, a reforçar-se a capacidade produtiva e, por outro, a ir-se ao encontro
das necessidades sociais e ambientais das mulheres.
Em segundo lugar, apelamos à Comissão e aos Estados-Membros para que tomem medidas
para eliminar as desigualdades de género no emprego como parte da Europa 2020. Incito
fortemente a que estabeleçam como objectivo a redução de 1% por ano do desnível salarial
entre géneros, de forma a atingir-se a meta dos 10% em 2020. Friso também a necessidade
de acções concretas para aumentar a representação das mulheres nos órgãos de decisão
política, económica e empresarial.
O terceiro item aborda a reconciliação entre vida pessoal e profissional. Chamo a atenção
do Conselho e dos Estados-Membros para renovarem e cumprirem os seus compromissos
relacionados com os objectivos de Barcelona, no sentido de se proporcionarem serviços
de apoio à criança fáceis de contactar, acessíveis e de alta qualidade e de se estabelecerem
novos objectivos na prestação de cuidados a pessoas dependentes.
Em quarto lugar, apelamos à Comissão e aos Estados-Membros para que criem políticas
de saúde que visem combater e prevenir práticas susceptíveis de prejudicar a saúde das
mulheres e de lhes causar exclusão social e pobreza.
Em quinto lugar, incentivamos os Estados-Membros a adoptarem as medidas necessárias
com vista a oferecerem melhores oportunidades de educação às mulheres, combatendo
estereótipos e eliminando dos currículos escolares os modelos tradicionais.
O nosso sexto tópico refere-se à ligação directa entre as condições sociais das famílias e o
crescimento das crianças. Fazemos, pois, um apelo à Comissão e ao Conselho para que
desenvolvam e implementem uma estratégia que reduza a metade a pobreza infantil, em
2012.
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Em sétimo lugar, não devíamos ignorar a violência contra as mulheres. Tem um impacto
crescente no risco de marginalização, pobreza e exclusão social. Incito a Comissão a
estabelecer um Ano Europeu de Combate à Violência contra as Mulheres.
Em oitavo lugar, sublinhe-se a importância dos Fundos Estruturais e, em particular, do
Fundo Social Europeu como ferramentas-chave dos Estados-Membros no combate à
pobreza e à exclusão social. Penso que podemos fazê-lo. Temos poder para isso. Temos a
força e a inteligência para enfrentar esta matéria tão importante a nível europeu e em todos
os Estados-Membros.
Viviane Reding, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhora Presidente, é simpático que,
no 100º aniversário do Dia Internacional da Mulher, esta Casa esteja a ser presidida por
uma mulher. Penso que é muito simbólico e é também muito simbólico que possamos,
ao longo deste dia, debater estes temas tão importantes que constam da agenda – graças à
relatora, Mariya Nedelcheva –, o que é um grande apoio ao trabalho da Comissão, no
sentido da igualdade de géneros, focando-se matérias importantes para as quais a Comissão
tem chamado e continuará a chamar a atenção.
Cem anos de luta e ainda não vemos o seu fim. Lamento-o, porque estou sempre à espera
de podermos eliminar, por assim dizer, a celebração anual da luta das mulheres, mas,
enquanto não tivermos chegado lá, não o poderemos fazer, e ainda lá não chegámos. O
relatório do Parlamento mostra muito claramente qual é o fosso. O fosso reside na pobreza:
também o ouvimos no segundo relatório sobre esta matéria. Na pobreza, são as mulheres
que vão à frente, pelo que não é neste sentido que há um fosso, mas o que é que vamos
fazer – e o meu colega Lászlo Andor irá responder a isto – para libertar as mulheres da
armadilha da pobreza?
O segundo elemento são as mulheres no mundo do trabalho. Ainda há alguns problemas
relativamente ao equilíbrio entre vida familiar e vida profissional. Há o problema do fosso
salarial, com as mulheres ainda a ganharem em média menos 17% do que os homens – e
é provável que tenham visto que a 5 de Março tivemos o Dia do Desnível salarial entre
Géneros, tendo-se feito pesquisas para se ver quanto mais é que as mulheres têm de trabalhar
do que os homens para poderem auferir o mesmo pagamento. O facto é que, na verdade,
não fomos pagas até 5 de Março; tivemos de trabalhar até esse dia sem sermos pagas. Espero
que se venha a celebrar o Dia do Desnível salarial entre Géneros a 1 de Janeiro, já que,
assim, haverá remuneração igual nesse momento.
O compromisso político da Comissão Europeia está contido na nossa nova estratégia. Os
temas mencionados na nossa estratégia para a igualdade dos géneros são os mesmos que
o relator referiu: independência económica para as mulheres, desnível salarial entre géneros,
violência contra as mulheres e promoção da igualdade entre géneros em acções externas.
Começando pelas acções externas, talvez tenham visto Cathy Ashton e eu, no dia 8 de
Março, falando às mulheres fora da Europa e saudando a coragem de todas as que lutam
pela sobrevivência e pelo estabelecimento de uma democracia; precisamos de deixar bem
claro que estamos ao seu lado. Ao falar-se destas convulsões, ao falar-se de guerras e ao
falar-se de genocídios, que infelizmente prosseguem, todos sabemos que as mulheres estão
na linha da frente. As mulheres e as crianças são os mais vulneráveis na nossa sociedade,
mas também nas outras sociedades, e é por isso que a Comissão está a trabalhar para
optimizar as suas várias iniciativas políticas contra a violência sobre as mulheres e para
criar sinergias entre áreas com objectivos idênticos.
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Estamos então neste ponto, no que se refere ao desenvolvimento de uma reacção política
coerente que combata este enorme problema: o meu contributo são acções concretas em
áreas onde haja uma base claramente legal para se agir com eficiência, e a este respeito vou
apresentar este ano, em Maio, um pacote de direitos da vítima em que a legislação para
ajuda de mulheres e crianças constará, com certeza, do topo da agenda.
Talvez eu deva concluir com um tema que tem estado também no topo da agenda nestes
últimos dias. Sabem que a 1 de Março reuni numa mesma mesa presidentes do conselho
de administração de grandes companhias europeias listadas para lhes dizer que não
concordava com a quota de 90% para homens nos quadros de direcção – porque é isso
que está a acontecer. Há dez homens e só uma mulher nesses quadros, o que significa que
há realmente uma quota de 90% para homens. Pensamos, portanto, que se tem de combater
esta situação, porque está muito claramente provado, do ponto de vista económico e
científico, que as companhias funcionam muito melhor, quando há uma estrutura
equilibrada nos centros de decisão, sendo maiores a rentabilidade do investimento e os
lucros em comparação com as companhias em que as decisões são tomadas por quadros
apenas masculinos.
Por isso, as mulheres também significam melhores negócios; é de todo o interesse para o
desenvolvimento económico que às mulheres seja dada mais responsabilidade. Desafiei
companhias europeias publicamente listadas a assinarem um "Compromisso Europeu
pelas Mulheres na Administração das Empresas" até Março de 2012: garantir-se-á que se
substituirão os homens que saiam desses quadros das empresas por mulheres qualificadas
– e há tantas que não deve ser difícil encontrá-las. Vamos ver, observar, analisar e contar
o que se vai passar entre hoje e o dia 8 de Março do próximo ano e, se nada mudar, estarei
então pronta para, a nível da UE, tomar as medidas conducentes a uma reparação legal do
equilíbrio entre géneros nos quadros administrativos das empresas.
(Aplausos)
Presidente – Obrigada, Senhora Vice-Presidente. O que disse foi bastante simbólico e
rico na sua essência. Agora, por razões de equilíbrio em termos de representação, vou dar
a palavra ao Senhor Comissário Andor.
László Andor, Membro da Comissão. – (EN) Senhora Presidente, trata-se, sem dúvida, de
um aniversário notável e é uma grande responsabilidade participar nesta discussão.
Primeiro que tudo, quero agradecer aos relatores do Comité dos Direitos das Mulheres e
da Igualdade dos Géneros e da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, que se lhe
associou, pelo seu relatório. Este relatório vem no momento certo, porque a matéria nele
abordada tem estado já há algum tempo na agenda, mas tem-se tornado mais premente
em resultado do impacto tido pela crise financeira e económica nos grupos vulneráveis da
sociedade.
Permitam-me que sublinhe alguns dos elementos-chave nas minhas políticas sociais e de
emprego que, creio, virão a aumentar as oportunidades e as condições de trabalho para as
mulheres. Há, de facto, medidas urgentes que os Estados-Membros terão de tomar nestas
áreas. Têm, por exemplo, de reduzir a segmentação do mercado de trabalho, reajustando
o equilíbrio a nível da legislação de protecção ao emprego entre os trabalhadores com
contratos permanentes e os que possuem contratos a prazo, precários – o que é tantas
vezes o caso das mulheres.
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Devem também estabelecer um melhor equilíbrio entre trabalho e vida privada ou familiar
e remover outros desincentivos à participação na força de trabalho de segundas fontes de
rendimento, que, mais uma vez, são essencialmente mulheres.
É importante aumentar a taxa de emprego na UE e o desafio-chave nesta área é a participação
no mercado de trabalho de todos os trabalhadores, do sexo masculino e do sexo feminino.
Creio que o Fundo Social Europeu deverá ser melhor e mais robustamente usado no futuro
para se apoiarem políticas de procura que abram novas oportunidades às mulheres,
especialmente às que regressam ao trabalho após serem mães.
É causa de grande preocupação para a Comissão que mais de 80 milhões de pessoas estejam
em risco de pobreza na União Europeia de hoje. Os Estados-Membros têm a
responsabilidade de lutar contra a pobreza, mas a União tem um papel a desempenhar. É
o que pensam cerca de três quartos – 74% – dos nossos concidadãos europeus, de acordo
com estudos do Eurobarómetro.
A iniciativa emblemática, a Plataforma Europeia contra a Pobreza e Exclusão Social, inclui
propostas para medidas práticas susceptíveis de alcançarem o objectivo numérico de
redução da pobreza. A Plataforma incide na importância contínua da inclusão activa das
pessoas mais afastadas do mercado de trabalho. Como já assinalei, as mulheres constituem
parte significativa dessa categoria. Em 2012, a Comissão apresentará uma comunicação
em que se avaliará com profundidade a implementação da inclusão activa a nível nacional.
Referi que mais de 80 milhões de pessoas estão em risco de pobreza na União Europeia de
hoje. O que é ainda mais preocupante é que mais de 20 milhões de crianças estão entre
elas e o número não tende a melhorar com o passar do tempo. Ajudar a tirar essas crianças
da pobreza significa ajudar também a tirar os pais da pobreza, em particular os progenitores
isolados, que são na sua maioria mulheres. Isto exige uma abordagem pluridimensional,
cobrindo políticas de trabalho que ajudem os pais a encontrar trabalho, a criação de sistemas
de incentivos fiscais e a disponibilização de serviços-chave, como alojamento, qualidade
no apoio social à criança e na educação e protecção dos direitos da criança. Como se prevê
na Plataforma, a Comissão pretende apresentar em 2012 uma recomendação a propósito
da pobreza infantil. Estabelecerá princípios comuns e uma monitorização eficaz de
ferramentas susceptíveis de combater e prevenir a pobreza nos primeiros anos de vida.
É também crucial fornecer fundos para concretizar estes desafios. Quase um terço dos 21,7
mil milhões de euros canalizados pelo Fundo Social Europeu para o presente período deste
programa vai para medidas capazes de melhorar o acesso ao emprego. Além disso, quase
3 mil milhões de euros – 2,77 para ser preciso – dessa verba afectada destina-se a apoiar
o emprego por conta própria e os que desejam montar um negócio, e os beneficiários são
muito frequentemente mulheres.
Acrescente-se ainda que o Instrumento Europeu de Microfinanciamento "Progress" foi
criado há pouco tempo com o intuito de apoiar a criação de emprego e o emprego por
conta própria. O Instrumento faculta empréstimos a quem tenha perdido o emprego e
queira montar ou desenvolver um pequeno negócio próprio. Presta especial atenção às
mulheres e aos jovens. Disponibilizou-se um orçamento de 100 milhões de euros para
quatro anos, mas a verba pode ser aumentada para mais de 500 milhões de euros numa
iniciativa conjunta com instituições financeiras internacionais.
Nos últimos dez anos, a cooperação da UE com base no método aberto de coordenação
da inclusão social e da protecção social ajudou a reforçar a consciência e a promover a luta
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contra a pobreza e a exclusão social. A Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão
Social criou a estrutura para reduzir a pobreza em todo um conjunto de áreas políticas.
Vamos fazer tudo por tudo para alcançarmos esse objectivo.
PRESIDÊNCIA: ANGELILLI
Vice-presidente
Nadja Hirsch, relatora de parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais. – (DE)
Senhora Presidente, na minha qualidade de relatora de parecer para o relatório sobre a
igualdade entre homens e mulheres, concentrei-me no mercado de trabalho. Infelizmente,
as disparidades entre os salários auferidos pelas mulheres e pelos homens continuam a ser,
em média, de 18%, e continua a verificar-se que as mulheres nem sempre estão representadas
nos cargos de direcção e nos órgãos de supervisão das empresas. São necessárias medidas
urgentes para combater este estado de coisas.
Não nos podemos permitir continuar a desperdiçar o potencial da força de trabalho das
mulheres na sociedade, qualquer que seja a sua idade. Temos um bom nível de educação
e o Estado investe nestas jovens mulheres e mães. Precisamos realmente de avançar neste
capítulo e exigir às empresas que passem finalmente das belas palavras à acção. Nesse
sentido, saúdo o facto de as empresas estarem realmente a registar progressos no que
respeita ao estabelecimento de uma quota voluntária com base no rácio homens/mulheres.
Por outro lado, qualquer relatório sobre a igualdade deve também chamar a atenção para
o facto de que, em determinados aspectos, os homens se encontram em situação de
desvantagem. Concretamente, aos rapazes nem sempre é dada a possibilidade de se
desenvolverem no plano escolar. Existem igualmente défices a nível dos trabalhos
domésticos e da assistência às crianças e, também aqui, os homens podem assumir um
papel mais activo. São tarefas que todos devemos assumir por nós próprios. Cada um de
nós, independentemente do seu género, deve ter a oportunidade de encontrar o seu "nicho"
e viver a sua vida como considera mais adequado.
Gabriele Zimmer, relatora de parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais. – (DE)
Senhora Presidente, decorridos cem anos desde que as mulheres exigiram o direito de voto
e o direito a candidatarem-se a eleições, ainda hoje lutamos pela igualdade para as mulheres
em muitos domínios, nomeadamente no que respeita a opções de carreira, mas também
em relação ao pagamento pelo trabalho e aos direitos sociais, sobretudo na velhice. Não
é apenas ao nível do fosso salarial entre mulheres e homens que esta desigualdade se
manifesta.
Apesar da participação crescente das mulheres no mercado de trabalho, as estatísticas nos
27 Estados-Membros da União Europeia mostram que o risco de cair na pobreza é maior
para as mulheres do que para os homens. São muitas as causas da "feminização da pobreza".
Por falta de tempo, focarei apenas algumas delas. O aumento no número de postos de
trabalho precários traduz-se em discriminação contra as mulheres por vários motivos.
Mais de 30% das mulheres têm um emprego a tempo parcial, em comparação com apenas
7,4% no caso dos homens. Estudos mostram que, mesmo nestes empregos a tempo parcial,
as mulheres recebem significativamente menos do que os homens pelo mesmo número
de horas e o mesmo trabalho. Isto reduz sensivelmente as oportunidades das mulheres de
integrarem o mercado de trabalho e prosseguirem uma carreira. Os direitos a pensão ficam,
assim, reduzidos, de modo que a pobreza é pré-programada, sobretudo para a mulher que
opta por uma vida independente, de pessoa solteira. Contudo, cremos que é possível
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assegurar às mulheres uma vida livre de pobreza através da acção política, concretamente,
desenvolvendo sistemas de segurança social que garantam níveis de pensões e um salário
mínimo acima do limiar da pobreza e em que, em geral, haja uma diminuição do horário
de trabalho.
Não queremos esperar mais cem anos para chegar à conclusão evidente de que as mulheres
têm o direito de organizar a sua vida independentemente das decisões dos homens, apesar
de terem filhos que delas dependem.
Barbara Matera, em nome do Grupo PPE. – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, hoje, dia em que celebramos o centenário do Dia Internacional da Mulher,
vamos votar dois relatórios que incidem sobre domínios em que as mulheres são
marginalizadas e excluídas da sociedade.
As mulheres são tradicionalmente mais ameaçadas pela pobreza, sobretudo as mães solteiras
e as mulheres com mais de 65 anos. A luta contra a pobreza está entre os cinco objectivos
propostos pela Comissão Europeia na Estratégia "Europa 2020", o que torna extremamente
pertinente o relatório da senhora deputada Plumb, sobretudo no que respeita às políticas
de género face à crise económica e financeira.
A vulnerabilidade da mulher como pessoa deixa-a exposta ao risco de pobreza e exclusão
social e, portanto, de isolamento. Isto torna imperiosa a intervenção da instituição que
representamos, a fim de pôr de pé estratégias e programas concretos para lutar contra tal
situação. Felicito igualmente a senhora deputada Nedelcheva por um relatório de qualidade
que promove a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia. A representação
das mulheres no sector público, tal como no sector privado, é muito baixa comparada com
a dos homens. No sector financeiro, os números são ainda menos positivos: as mulheres
representam apenas 10% dos membros dos conselhos de administração das principais
empresas europeias cotadas na bolsa e 3% dos que ocupam a presidência desses conselhos.
Apoio, pois, a introdução de quotas para aumentar a participação das mulheres nos sectores
público e privado, e sobretudo na educação, objectivo este que deve ser apoiado pois
desempenha um papel determinante no sentido de impedir que os professores encaminhem
os seus alunos e alunas para sectores profissionais em função de estereótipos sexistas.
A terminar, recordo as palavras de uma das primeiras presidentes de câmara nos Estados
Unidos da América: "O que quer que as mulheres façam, devem fazer duas vezes melhor
do que os homens para serem consideradas tão boas quanto eles". Concluo dizendo que,
felizmente para nós, mulheres, isso não é difícil.
Vilija Blinkevičiūtė, em nome do Grupo S&D. – (LT) Senhora Presidente, hoje, no
Parlamento, ao celebrarmos o centenário do Dia Internacional da Mulher, dedicamos
particular atenção à questão da igualdade entre homens e mulheres e à da necessidade de
vencer o problema da pobreza feminina. Há mais de cem anos, as mulheres lutaram pelo
direito ao trabalho; hoje, têm de lutar pelo direito a igual remuneração por trabalho igual.
Estamos a fazer progressos, mas os avanços no capítulo da igualdade entre homens e
mulheres são lentos. A discriminação continua a ser uma realidade no local de trabalho,
existe uma profunda segregação no mercado de trabalho em função do género, o fosso
salarial persiste, continua a haver um défice de mulheres nas posições de tomada de decisão
e na política, e insuficiente apoio à maternidade e às mães solteiras. No relatório do
Parlamento Europeu sobre a igualdade entre homens e mulheres, preconizamos que é
crucial reforçar o princípio da igualdade de género na família e na sociedade, pôr cobro à
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violência contra as mulheres e ao tráfico de mulheres, garantir a licença de maternidade,
criar condições adequadas para se tirar partido dos serviços de jardins-de-infância e centros
de acolhimento de crianças, reduzir a pobreza feminina, e avaliar o contributo das mulheres
para o desenvolvimento da família, da sociedade e da economia. Para alcançar estes
objectivos, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e os Estados-Membros terão de
trabalhar em conjunto, e, neste dia histórico, gostaria de saudar todas as mulheres e
exortá-las a continuar a lutar pelos seus direitos e pela igualdade de oportunidades.
Antonyia Parvanova, em nome do Grupo ALDE. – (EN) Senhora Presidente, antes de mais,
gostaria de saudar todos os meus colegas pelo trabalho profícuo desenvolvido ao longo
dos anos, o qual resumi no meu relatório sobre a desigualdade entre homens e mulheres,
e, mais concretamente, pelo trabalho em torno da questão crucial da pobreza, abordado
no relatório da senhora deputada Plumb.
Ao celebramos o centenário do Dia Internacional da Mulher, é fundamental o Parlamento
fazer o ponto da situação e aferir o longo caminho que ainda temos pela frente até
conseguirmos alcançar a igualdade entre homens e mulheres na União e integrar esse
princípio em todos os sectores e domínios de actividade.
Comecemos pelo sector do emprego e pela questão do fosso salarial entre homens e
mulheres. Por mais quanto tempo teremos de olhar para estatísticas que denunciam
situações de desigualdade, com as mulheres a receberem salários que, em alguns
Estados-Membros, chegam a ser 34% inferiores aos dos homens? Temos de insistir na
adopção de medidas – se necessário, legislativas – para alcançar resultados concretos na
prática e não apenas no papel.
O lugar das mulheres no mercado de trabalho europeu, e os numerosos obstáculos que
elas têm de enfrentar sob a forma de discriminação, contribuem para o fenómeno crescente
da feminização da pobreza. São muitas as mulheres que permanecem numa situação de
relativa insegurança e dependência económica. Tendem a estar concentradas em empregos
a tempo parcial ou temporários menos bem pagos, ou em posições inferiores.
A pobreza dá lugar ao tráfico de mulheres, à violência e, de forma mais geral, a todos os
tipos de exploração. Também sabemos que, em resultado da pobreza, as mulheres vítimas
de violência doméstica preferem não agir em prol da sua própria protecção devido à falta
de segurança financeira.
Senhora Comissária Reding, neste dia simbólico, aguardamos com expectativa a estratégia
da UE de combate à violência sobre as mulheres, já por si prometida.
Marije Cornelissen, em nome do Grupo Verts/ALE. – (NL) Senhora Presidente, nesta data,
8 de Março de 2011, celebramos o centenário do Dia Internacional da Mulher. É uma data
que nos exorta a celebrar também tudo aquilo que alcançámos, como o direito de voto
para as mulheres, o direito à igualdade e os direitos reprodutivos, pelo menos nos países
mais civilizados. Contudo, hoje também é um dia para nos sentirmos tristes face a tantas
coisas que ainda não são como deviam ser. Na UE, as mulheres permanecem seriamente
sub-representadas ao nível da tomada de decisão, as responsabilidades pelos cuidados a
prestar a pessoas a cargo recaem quase inteiramente sobre as mulheres, e continua a existir
um fosso salarial persistente entre homens e mulheres, situações que se verificam igualmente
fora da UE, onde alguns países ainda nem sequer começaram a desenvolver esforços no
sentido de conceder às mulheres o direito de voto.
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O centenário do Dia Internacional da Mulher apela também a que façamos uma comparação
histórica. O primeiro verdadeiro grande passo para a entrada das mulheres no mercado
de trabalho foi dado durante as duas guerras mundiais, em especial na Segunda Grande
Guerra. Havia, pura e simplesmente, demasiado poucos homens para fazer o trabalho nas
fábricas e escritórios. Os patrões não tiveram outra alternativa senão empregar mulheres,
e estas entraram no mercado de trabalho em grande número. Estamos novamente perante
um período semelhante. Desta vez, não por causa de uma guerra, felizmente, mas devido
ao envelhecimento da população. Dentro de cinco a dez anos, haverá outra vez, pura e
simplesmente, demasiado poucos homens para preencher as vagas a vários níveis. Os
empregadores precisam de atrair e manter as mulheres nos postos de trabalho. O
envelhecimento demográfico poderá revelar-se uma oportunidade ideal para a igualdade
entre homens e mulheres.
Cabe-nos a nós, políticos europeus, e aos nossos colegas nos parlamentos nacionais
incentivar este progresso, providenciando no sentido de garantir uma licença de maternidade
de qualidade para as mães e uma licença de paternidade de qualidade para os pais, um nível
suficiente de cuidados infantis a preços acessíveis e o direito a horário flexível e a trabalho
a tempo parcial aliado a direitos sociais condignos, e de estabelecer quotas para a inclusão
de mulheres nos órgãos executivos das empresas e na política, ou efectuar ameaças credíveis
para o efeito. Juntos, poderemos assegurar que não sejam necessários outros cem anos até
os homens e as mulheres terem direitos iguais e oportunidades iguais em todas as esferas.
Andrea Češková, em nome do Grupo ECR. – (CS) Senhora Presidente, como relatora-sombra
para o relatório sobre o rosto da pobreza feminina na União Europeia, é sobre o mesmo
que centrarei a minha intervenção. O relatório suscita toda uma série de questões que, no
seu conjunto, oferecem uma boa descrição da situação das mulheres na UE. Apraz-me que
o relatório chame a atenção, em numerosos pontos, para a necessidade de recorrer a formas
de emprego flexíveis, e refiro-me tanto ao trabalho a termo como ao trabalho a tempo
parcial, pois em minha opinião as mães solteiras, em particular, e, em geral, as famílias
com crianças pequenas para criar necessitam de tirar partido da ampla gama de
possibilidades que o mercado de trabalho oferece, de modo a poderem conciliar a vida
profissional e a vida familiar. Por outro lado, é evidente que também saúdo e apoio
plenamente o facto de, uma vez mais, se chamar a atenção neste relatório para o enorme
fosso salarial que persiste entre homens e mulheres. Gostaria ainda de referir, sucintamente,
que o relatório contém também alguns pontos que teríamos dificuldade em apoiar.
Exemplos disso são o apelo à instituição de uma carta europeia dos direitos das mulheres
e a referência ao relatório sobre a licença de maternidade, que, como sabem, os
Estados-Membros não aceitaram. Neste espírito, apoiámos algumas das alterações propostas.
Gostaria de manifestar os meus agradecimentos à relatora por um relatório de incontestável
qualidade e abrangência.
Eva-Britt Svensson, em nome do Grupo GUE/NGL. – (SV) Senhora Presidente, neste dia
em que celebramos cem anos de luta pela igualdade, creio que é importante recordarmos
também as pioneiras que iniciaram a luta pela igualdade há cem anos e que abriram caminho
aos avanços que, apesar de tudo, podemos constatar que foram feitos. Gostaria de agradecer
a todos os meus colegas, a todas as ONG, a todos quantos continuam a levar por diante a
luta em prol da igualdade. Estamos a debater a situação das mulheres na UE mas creio que
é importante, hoje, manifestarmos a nossa solidariedade com as mulheres que, neste
momento, nas ruas e praças, dão prova de uma enorme coragem ao participarem na luta
pela democracia e a justiça noutros países. Penso que neste dia devemos também recordar
essas mulheres.
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Os relatórios que hoje aqui estamos a debater põem em evidência as desigualdades existentes
no mercado de trabalho, onde, em média, 17% das mulheres têm empregos precários e
sofrem discriminação no plano salarial. Na União Europeia, apenas 6 em cada 10 mulheres
participam no tecido laboral e, quando têm trabalho, trata-se frequentemente de um
emprego precário a tempo parcial que não lhes proporciona uma vida condigna. Não é de
admirar, pois existem forças poderosas que se opõe à expansão dos serviços de acolhimento
de crianças e de outras condições indispensáveis para as mulheres poderem trabalhar.
A igualdade de oportunidades no mercado de trabalho significa que temos de instituir a
directiva relativa à licença de maternidade – que espero que inclua também a licença de
paternidade. Faço votos de que, em breve, possamos debater o seguro parental, nos termos
do qual os homens e mulheres assumam a mesma responsabilidade pelo sustento da família,
mas também pelas tarefas relacionadas com os filhos. Se as mulheres na UE participassem
no tecido laboral na mesma medida dos homens, a prosperidade aumentaria em mais de
um quarto. Não podemos permitir-nos dispensar a força feminina no mercado de trabalho.
O relatório apela à introdução de quotas. Creio que as quotas são um instrumento necessário
numa sociedade em que apenas 3% das grandes empresas têm uma mulher a dirigi-las.
Posso comparar a utilização das quotas com os antibióticos. Não gosto do uso excessivo
de antibióticos mas, quando alguém está doente, sabe-me muito bem que eles existam. É
certamente ilustrativo de uma sociedade doente o facto de apenas 3% das posições de chefia
nas grandes empresas serem ocupadas por mulheres. As quotas são, pois, um instrumento
necessário para corrigir o que está errado na nossa sociedade.
Godfrey Bloom, em nome do Grupo EFD. – (EN) Senhora Presidente, assiste-se na União
Europeia a muitas auto-felicitações neste Dia Internacional da Mulher. Em minha opinião,
o que fizeram saldou-se por uma grande confusão. Falam de licença de maternidade.
Deixe-me dizer-lhe, Minha Senhora, que o que está a acontecer com a licença de maternidade
é que, devido às regras draconianas que lhe estão subjacentes, cada vez menos jovens
mulheres conseguem emprego no meu país. Com efeito, é preciso ser doido, sobretudo se
se é proprietário de uma pequena empresa, para empregar uma jovem mulher. Portanto,
essa foi uma medida que em nada favoreceu as mulheres.
Temos agora a igualdade de oportunidades em relação ao seguro automóvel, isto devido
a outro acórdão lunático do Tribunal de Justiça Europeu, o qual implica que, mesmo que
as mulheres jovens consigam um emprego, não terão possibilidade financeira de conduzir
até lá, pois o custo do seu seguro automóvel acaba de ser aumentado para o dobro. E agora
falam de quotas. Que tipo de loucura é esta? Mulheres que trabalharam toda a vida para
conseguir uma posição de responsabilidade no mundo empresarial – mulheres profissionais
– estão a ser tratadas com paternalismo através das quotas. Essas mulheres que vingaram
ocuparão, agora, o seu lugar à mesa do conselho de administração da empresa e as pessoas
olhá-las-ão e perguntarão: "Terá chegado ali por via da quota ou domina bem as suas
funções?" Tudo isto é uma verdadeira loucura, e é dramático que nenhuma das senhoras
tenha exercido um emprego a sério em toda a vida, pois caso contrário saberiam do que
estou a falar.
(O orador aceita responder a uma pergunta apresentada segundo o procedimento "cartão azul", nos
termos do artigo 149.º, n.º 8, do Regimento)
Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). – (SV) Senhora Presidente, Senhor Deputado Bloom,
o facto de uma pessoa defender o seguro parental por acreditar que é uma coisa boa não
significa que ela seja completamente louca. Basta olhar para os Estados-Membros que
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possuem um sistema de seguro parental bem desenvolvido. Esses países – os países nórdicos,
a Suécia, por exemplo – também possuem a mais elevada taxa de emprego feminino. É a
prova de que, se tivermos um bom seguro de protecção parental, teremos também uma
mais elevada taxa de emprego das mulheres e, claro está, também dos homens. O seguro
parental é bom para a igualdade no mercado de trabalho. As mulheres também podem
contribuir para a prosperidade da UE.
(Aplausos)
Godfrey Bloom (EFD). – (EN) Senhora Presidente, isto não é, pura e simplesmente,
verdade nem é corroborado pelas estatísticas no meu país. Falem com qualquer pequeno
empresário no meu país. Não estou interessado no que se passa no país da senhora deputada
nem nos países de outras pessoas; interessa-me o meu país e a economia do meu país e
posso assegurar-vos de que, ali, os empresários e empresárias dirão que não empregam
mulheres jovens devido às leis draconianas associadas à maternidade. Quem me dera que
V. Exas., digo-o sinceramente, entrassem no mundo real. As senhoras deputadas que
exerceram um emprego a sério ergam o braço, por favor!
(O orador aceita responder a uma pergunta apresentada segundo o procedimento "cartão azul", nos
termos do artigo 149.º, n.º 8, do Regimento)
Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Senhor Deputado Bloom, é certamente do seu conhecimento
que as mulheres na Europa têm um nível de educação superior ao dos homens,
inclusivamente no seu país. O que o faz então pensar que, se fossem impostas quotas às
empresas, essa percentagem de um terço incluiria apenas as mulheres iliteradas que
porventura também existem na nossa sociedade?
Godfrey Bloom (EFD). – (EN) Senhora Presidente, em resposta à senhora deputada Oviir,
aconselho-a simplesmente a deixar as empresas fazerem o trabalho delas. Quanto menor
o grau de regulamentação, menor o nível de tributação e de interferência, e mais depressa
a nossa economia recuperará. No fim de contas, é disso que se trata, mas isso é algo que a
senhora deputada não compreende.
(O orador aceita responder a uma pergunta apresentada segundo o procedimento "cartão azul", nos
termos do artigo 149.º, n.º 8, do Regimento)
Edite Estrela (S&D). - Senhor Bloom, sabe qual é o problema do Reino Unido? É ter 52
semanas de licença de maternidade mal pagas. Só as primeiras 6 semanas é que são pagas
a 60% e as restantes 33 são pagas apenas simbolicamente e há 13 semanas que não são
pagas. Isso é só para as famílias ricas que podem ficar com as mulheres em casa e verem
reduzido o seu orçamento familiar. É esse o problema do Reino Unido, não é o problema
das nossas propostas sobre a licença de maternidade.
Godfrey Bloom (EFD). – (EN) Senhora Presidente, em resposta à senhora deputada
Estrela, posso garantir-lhe que o problema com o meu país é termos abdicado da nossa
autonomia e hoje sermos um Estado-Membro da União Europeia: é esse o problema do
meu país.
(O orador aceita responder a uma pergunta apresentada segundo o procedimento "cartão azul", nos
termos do artigo 149.º, n.º 8, do Regimento)
Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Senhora Presidente, na verdade, quero agradecer
ao senhor deputado Bloom as suas opiniões, pois até são opiniões com bastante prevalência.
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Não fora assim e teríamos feito muitos progressos. Só que há um grande número de pessoas
que ficam caladas. Gostaria de lhe perguntar, Senhor Deputado Bloom, se acha que os
filhos são só das mães e que os pais não têm responsabilidade, nem necessidade da licença
de paternidade, nem a obrigação de olhar pela família sem ser apenas indo trabalhar.
(Aplausos)
Godfrey Bloom (EFD). – (EN) Senhora Presidente, em resposta à senhora deputada
Jäätteenmäki, o que eu acho é que os filhos são uma responsabilidade dos progenitores e
de ninguém mais. Não aceito que alguém assuma a responsabilidade pelos filhos do vizinho.
É a ambos os pais que cabe assumir a responsabilidade pelos seus filhos e é assim que deve
ser. Quanto mais responsabilidade tivermos na Europa – e, a bem dizer, no mundo -, melhor
serão as coisas, em minha opinião.
Angelika Werthmann (NI). – (DE) Senhora Presidente, Senhora Comissária, o facto de
ainda termos de debater a questão da igualdade entre homens e mulheres é um dos sinais
da absoluta pobreza da nossa sociedade. As mulheres sofrem desvantagens, não apenas
no mundo do trabalho mas também na sociedade em geral. A lista parece interminável,
daí eu cingir-me a algumas palavras-chave: níveis salariais, condições de trabalho e de
nomeação, contratos de emprego precários, direitos de pensão, serviços de acolhimento
de crianças, segurança social, e várias formas de violência contra as mulheres.
Há imensas mulheres mais qualificadas do que os homens e, no entanto, eis-nos aqui a
debater a questão do pagamento igual por trabalho igual – é incrível! Outra coisa igualmente
incrível é o facto de as mulheres correram maior risco de cair na pobreza do que os homens;
as mulheres idosas e as mães de famílias monoparentais são particularmente vulneráveis.
Recordo-vos que 2010 foi a Ano Europeu de Luta Contra a Pobreza. A pobreza é um
problema feminino. Isto traz sérias consequências à sociedade, pois a pobreza conduz à
doença e pode, consequentemente, traduzir-se em desemprego.
Edit Bauer (PPE). – (HU) Senhora Presidente, travaram-se hoje no Parlamento dois debates
sobre assuntos tratados nos relatórios das minhas colegas – que aproveito para felicitar –
e em relação aos quais é realmente difícil dizer algo de novo, na medida em que a situação
permanece inalterada, tendo mesmo, até certo ponto, registado um agravamento nos
últimos anos. No debate sobre os salários auferidos pelas mulheres e pelos homens, por
exemplo, temos vindo a dizer, ano após ano, que persiste uma diferença assinalável entre
uns e outros, isto apesar de o princípio do "salário igual por trabalho igual" ter ficado
consagrado no Tratado de Roma, nos idos de 1957. E mais: desde 1975 que temos legislação
secundária na matéria, embora, verdade seja dita, se tivéssemos de fazer uma lista das leis
que estão em vigor mas não estão a funcionar, esta teria obviamente grandes hipóteses de
ficar em primeiro lugar. Assim, como já aqui foi dito, os últimos dados estatísticos apontam
para uma disparidade de 17,5%, actualmente, mas alguns de nós ainda recordam que há
um par de anos essa percentagem baixara para 15%, ainda que a variabilidade seja
extremamente elevada. Este não é um problema das pequenas ou das grandes empresas,
nem é um problema só das mulheres; é também uma questão de justiça social. Nunca será
demais insistir que o fosso salarial, como foi assinalado pela minha colega mais ou menos
na mesma perspectiva, é o castigo infligido às mulheres por serem mães, o qual se faz sentir
quando as jovens mulheres regressam ao mercado de trabalho. É aqui que reside o verdadeiro
grande problema: as pequenas empresas jamais resolverão os problemas da sociedade. O
que o Parlamento solicitou a este respeito - a saber, a garantia de uma distribuição
transparente dos salários entre homens e mulheres e de que aqueles que constantemente
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violam este princípio, pelo menos, não recebam apoio dos fundos europeus - não é muito.
É verdade que se registaram alguns progressos: a instituição do "Dia da igualdade salarial"
representa em certa medida um avanço, mas a verdadeira grande conquista teria sido
proclamar para esse efeito o dia 1 ou 2 de Janeiro, em lugar do dia 5 de Março.
Edite Estrela (S&D). - Senhora Presidente, as mulheres estão em maior número nas
universidades e têm mais qualificações, mas quando se trata de aceder às instâncias de
decisão encontram um tecto de vidro que as impede de subirem. Por isso, a necessidade
de quotas. É pena o Sr. Bloom já cá não estar. Na política e na economia, note-se que não
há uma única mulher governadora de um banco central. As mulheres não foram
responsáveis pela crise financeira, mas poderiam ter ajudado a evitá-la.
Por que será que quando se fala de quota imediatamente alguém fala de mérito? Só se
questiona o mérito das mulheres? Será que os homens não têm mérito? A quota é um
instrumento necessário e transitório para promover a representação equilibrada de homens
e de mulheres na tomada de decisão e, por isso, felicito a Comissão pelas diligências que
tem feito para conseguir que haja, também no poder económico, a partilha da tomada de
decisão.
Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Senhora Presidente, desejo a todos um feliz Dia Internacional
da Mulher! A questão da igualdade entre homens e mulheres não se resume a um problema
de disparidades e justiça social. A igualdade entre os géneros é uma condição essencial para
assegurar um crescimento económico sustentável, o emprego, a competitividade e a coesão
social. Investir em medidas em prol da igualdade entre homens e mulheres compensa em
termos do nível acrescido de emprego feminino, do maior contributo das mulheres para
o PIB, do aumento das receitas fiscais e de índices de fertilidade sustentáveis. O nosso
entendimento da igualdade entre homens e mulheres ainda se situa, para muitos, a um
nível medieval; pelo menos, foi o que hoje pudemos concluir ao escutar algumas
intervenções.
Há um papão em relação a este assunto, e esse papão são as quotas. As pessoas esquecem,
ou porventura não querem ver, que não se pretende impor uma quota para as posições de
tomada de decisão e que a quota não colocará mulheres incompetentes em posições de
poder. Na Europa, as mulheres são mais qualificadas, têm capacidade para assumir a
responsabilidade e para trabalhar bem e serem razoavelmente bem pagas pelo seu trabalho.
Os países onde as quotas são aplicadas, e onde já o eram há vinte anos – estou a pensar
nos países da Europa Setentrional – demonstraram, realmente, que o nosso objectivo pode
ser alcançado através desta medida. Esses países, entretanto, reconsideraram a sua posição
e, hoje em dia, as quotas já não são tão necessárias como no passado: a regra passou a ser
as mulheres participarem em todos os domínios da sociedade. Gostaria, obviamente, de
dizer muitas coisas sobre a pobreza, e sobre as mães solteiras, mas infelizmente o meu
tempo de uso da palavra não mo permite. Obrigada a todas as que intervieram no debate
– apesar de tudo, um dia venceremos!
Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). – (DE) Senhora Presidente, o centenário
do Dia Internacional da Mulher constitui um bom motivo para celebrarmos, agradecermos
e continuarmos a lutar.
Estamos aqui a debater um relatório sobre as mulheres e a pobreza. Uma das principais
razões deste problema são as disparidades salariais entre homens e mulheres. Como já aqui
foi dito, o princípio da igualdade salarial está consagrado nos Tratados de Roma desde
1957. Contudo, a desigualdade salarial continua a ser, em média, de 17,5% na União
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Europeia, atingindo mesmo os 23% na Alemanha. Em 2008, esta Assembleia aprovou um
relatório sobre as diferenças salariais entre homens e mulheres, fruto do excelente trabalho
da senhora deputada Bauer. Nesse relatório, a Comissão era instada a promover iniciativas
legislativas destinadas a combater as disparidades salariais ente homens e mulheres. Não
foram tomadas quaisquer medidas desde então. E mais, Senhora Comissária Reding, a
única coisa que a senhora fez foi proclamar o dia 5 de Março "Dia Europeu da Igualdade
Salarial", decisão que anunciou na sexta-feira, 4 de Março. Ainda bem que se lembrou de
o fazer antes de o dia ter passado.
Não podemos continuar a perder tempo com comunicados à imprensa vazios de significado.
O que queremos de si, Senhora Comissária, não são belas palavras. Queremos que tome
finalmente medidas para que o centenário dos Tratados de Roma não seja mais um dia em
que a diferença salarial entre homens e mulheres é superior a 0%. Queremos a igualdade
salarial já!
Gostaria agora de passar à questão das quotas para mulheres e de me dirigir ao colega
britânico, a quem pergunto se considera que, no Reino Unido como em toda a Europa, só
3% das mulheres é que sabem fazer bem o seu trabalho. Será por isso que há tão poucas
mulheres nos órgãos de supervisão? Não creio. É preciso introduzir uma quota.
Senhora Comissária Reding, afirmou que as empresas se têm de comprometer a nomear
mulheres até ao próximo ano. O que a senhora pretende é que, até ao ano que vem, os
compromissos tenham sido assumidos ou as mulheres tenham sido nomeadas? Segundo
julgo saber, é este segundo caso que corresponde ao seu objectivo.
Tadeusz Cymański (ECR). – (PL) Senhora Presidente, a proposta de resolução em apreço
incide sobre o problema, extremamente grave, da feminização da pobreza. É importante
termos presente que são as mulheres que estão a suportar o fardo mais pesado em
consequência da crise financeira. São sobretudo as mulheres que têm sentido as
consequências desta crise, em termos de redução dos níveis de emprego, diminuição dos
salários e impacto das medidas de reestruturação. Além disso, são as mulheres que arcam
com as responsabilidades parentais e de educação dos filhos, tendo ao mesmo tempo que
fazer parte de um tecido laboral muito complexo e em constante mutação.
A situação das mulheres nos Estados-Membros da UE varia muito de país para país, daí ser
extremamente importante demonstrarmos solidariedade e compreensão com as mulheres
que habitam regiões onde o problema da pobreza é particularmente grave. A questão da
desigualdade salarial deve obrigar-nos a parar e a pensar, pois também há diferenças salariais
em empresas geridas por mulheres e propriedade destas. Este é um facto preocupante, que
exige uma reflexão da nossa parte sobre se haverá causas mais profundas e se as regras e a
regulamentação administrativas – o direito vinculativo – serão suficientes neste caso, ou
se será necessário alterar a sensibilização e a cultura das pessoas em geral. Nada pode
substituir o respeito e a cultura social; nem mesmo a legislação será suficiente para o fazer.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Tem um especial significado que este ano se discuta, no
Dia Internacional da Mulher, estes relatórios que procuram chamar a atenção para as
desigualdades e discriminações que persistem. Nalguns países há mesmo um retrocesso
social.
No momento em que se assinala uma data histórica ligada à luta das mulheres pelo
reconhecimento e exercício de direitos, destacamos o agravamento do desemprego e da
precariedade laboral, associados aos baixos salários, às discriminações salariais e em função
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da maternidade, que atingem as trabalhadoras, assumindo expressões particularmente
chocantes e inaceitáveis nas novas gerações.
Alargam-se as situações de perda de rendimento e aumenta a pobreza das mulheres. São
particularmente críticas as situações de mulheres deficientes, imigrantes, reformadas com
baixas reformas e trabalhadoras com baixos salários.
São crescentes as dificuldades com que se confrontam as mulheres no mundo rural e na
agricultura familiar, bem como das que são responsáveis por micro e pequenas empresas.
Os impactos das medidas de austeridade em alguns países, como em Portugal, na Grécia
e na Irlanda, estão a repercutir-se em múltiplas dimensões da vida das mulheres, enquanto
trabalhadoras, cidadãs e mães.
É o caso da deliberada desvalorização dos salários, o congelamento das admissões e carreiras
e o bloqueio à contratação colectiva, os cortes na saúde, no ensino e na segurança social e
em apoios sociais diversos.
Por isso, uma questão essencial é impedir que, com o pretexto da crise, se tomem medidas
que põem em causa o direito das mulheres à igualdade e à necessária coesão económica e
social. Não bastam palavras bonitas e declarações de boas intenções. É tempo de uma rotura
com as políticas neoliberais do Pacto de Estabilidade, com as liberalizações e privatizações
e a livre concorrência, sempre ao serviço dos grupos económicos e financeiros. É tempo
de dar prioridade às mulheres, aos seus direitos, à igualdade, à coesão económica e social
para termos uma sociedade melhor, para respeitar efectivamente os direitos humanos e
consolidar os ganhos civilizacionais que as mulheres ajudaram a construir.
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). – (ES) Senhora Presidente, hoje é um dia muito
significativo para falarmos sobre a igualdade entre homens e mulheres, pois celebramos
o Dia Internacional da Mulher e recordamos todas aquelas que, há cem anos, lutaram pelos
direitos laborais e económicos das mulheres, e pelo direito de voto feminino.
Realizámos avanços consideráveis nestes 100 anos, mas há muito que ainda está por fazer.
A verdadeira igualdade continua a ser um sonho, e a discriminação contra as mulheres é
uma realidade.
Acredito que cada um de nós, seja homem ou mulher, pode fazer muito mais para conseguir
a verdadeira emancipação das mulheres. Há um grande número de mulheres no mundo
cujo direito à vida se encontra ameaçado, cuja dignidade é violada, cuja liberdade é negada.
Permitam-me que, neste Dia Internacional da Mulher, manifeste o meu apoio e a minha
esperança a todas as mulheres que, na revolução no Norte de África, lutam pelos seus
direitos democráticos. Porque a mulher não pode valer metade do que vale um homem,
nem nos países árabes, nem em sítio nenhum do mundo. Valemos o mesmo e merecemos
o mesmo. Pela minha parte, continuarei a lutar para alcançar essa igualdade e, enquanto
ela não existir, continuará a existir o Dia Internacional da Mulher.
Embora haja muitos que não o querem reconhecer, a verdade é que há mulheres que ganham
metade do que os homens ganham, e que a violência doméstica afecta sobretudo as mulheres
e as crianças. Repito que todos estes factos têm de continuar a ser denunciados neste
Parlamento, e desde já me comprometo a continuar a trabalhar nesse sentido.
Marc Tarabella (S&D). – (FR) Senhora Presidente, começo por felicitar o trabalho das
minhas colegas, senhoras deputadas Nedelcheva e Plumb.
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Neste dia simbólico em que celebramos o centenário do Dia Internacional da Mulher, eu
poderia reproduzir quase palavra a palavra o que foi dito o ano passado, de tal maneira os
combates continuam a ser os mesmos.
É verdade que, em termos de perda de empregos, as mulheres resistem hoje melhor à crise.
Quanto à luta contra a violência exercida sobre as mulheres, aguardamos que a Comissão
nos indique quais as suas intenções, que aceda ao nosso pedido no sentido de proclamar
um ano europeu dedicado a esta problemática, e que proponha uma estratégia. Fui
informado de que tudo isto está para breve, com o que muito me congratulo.
Lamentavelmente, apesar dos inúmeros esforços desenvolvidos por alguns
Estados-Membros, e pela Comissão Europeia em particular, a igualdade salarial ainda não
é uma realidade. A licença de paternidade também foi, infelizmente, rejeitada pelos
Estados-Membros, não obstante a grande mobilização neste Parlamento, e o direito ao
aborto continua a não ser reconhecido em quatro Estados-Membros da União e a ser
contestado noutros.
Saúdo a nova lei belga sobre as quotas de representação das mulheres nas empresas e nos
conselhos de administração destas, bem como a abordagem extremamente proactiva de
que a Senhora Comissária Reding e o nosso Presidente Buzek deram mostras nesta matéria,
inclusivamente na imprensa do outro lado do Atlântico.
Por último, é de saudar, ainda assim, que em 100 anos tenhamos percorrido 50% do
caminho rumo à igualdade de género, graças às leis europeias e nacionais. Teremos agora
de manter a rota, a fim de não precisarmos de mais 100 anos para alcançar a verdadeira
igualdade entre homens e mulheres.
Emma McClarkin (ECR). – (EN) Senhora Presidente, como muitos colegas assinalaram,
ao longo dos anos tem-se registado um avanço constante no capítulo dos direitos da mulher.
Nos 30 anos que mediaram entre as primeiras eleições para o Parlamento Europeu e o ano
de 2009, em que fui eleita, a representação das mulheres nesta instituição mais do que
duplicou. Hoje vemos mulheres a ocuparem lugares importantes na política, no mundo
empresarial, na indústria, nos meios de comunicação social. Mais importante ainda,
porventura, é o facto de que, como sociedade, fomos aprendendo a reconhecer a
importância do papel das mulheres e a necessidade do seu contributo, o que com o tempo
lhes tem granjeado maior igualdade.
Contudo, temos de ter em atenção até que ponto insistimos nos nossos apelos a uma maior
igualdade, e em que domínios. A nossa preocupação deve centrar-se naquilo que ainda
hoje está errado. No Reino Unido, o número de mulheres membros do Parlamento continua
a ser inferior a 20%, quase metade das empresas no índice Footsie 250 não tem uma única
mulher no conselho de administração, e apenas um quinto de todos os licenciados nos
ramos da engenharia, ciências e TI são mulheres. Atendendo à natureza diversificada das
nossas sociedades, isto é claramente algo que devem ser os Estados-Membros a resolver - sem
quotas e objectivos arbitrariamente fixados a nível da UE.
Contudo, para lá da representação, há milhares de mulheres em toda a UE, e no mundo,
que suportam violência, exploração e exclusão. São as que não têm voz activa. São essas
mulheres – que sofrem discriminação, são deliberadamente desencorajadas de se realizarem
como pessoas, ou são vítimas de repressão – que certamente merecem toda a nossa atenção.
Astrid Lulling (PPE). – (DE) Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de saudar
o pequeno número de homens que se juntou ao pequeno número de mulheres neste debate
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em plenário. Como é natural, sou a favor da igualdade de tratamento e da igualdade de
oportunidades para mulheres e homens. Há 50 anos que luto, com êxito, por estes objectivos
a nível nacional e a nível europeu.
Lamentavelmente, o relatório sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia
– 2010 contém uma vez mais exigências exageradas que, em última análise, são
contraproducentes para as mulheres. Não tenho tempo para as explicar todas aqui. Não é
culpa da relatora que o grande número de alterações introduzidas tenha tornado o relatório
tão difícil de digerir.
Em relação à controversa questão de saber se a UE deve impor uma quota na representação
das mulheres nas sociedades cotadas em bolsa, devo alertar quanto ao facto de se apresentar
a Noruega como um exemplo brilhante na adopção de tal medida. Perguntarão porquê.
Desde a aplicação das quotas para mulheres entre 2003 e 2009, o número de empresas
cotadas na bolsa diminuiu de 554 para 362. Uma em cada três empresas apontou a
introdução da quota para mulheres como sendo a razão da retirada da bolsa. Na Noruega,
70 mulheres, conhecidas como as "saias douradas", ocupam cerca de 300 lugares em
conselhos de administração. É uma situação distorcida, mas muito interessante. Falando
por mim, posso sentir-me atraída pela carreira de uma "saia dourada", já que nunca fui
membro de um único conselho de administração. A Comissão deve reflectir cuidadosamente
e medir as consequências antes de reagir demasiado rapidamente a este problema.
Lamento também que o relatório recomende, de uma assentada, que as mulheres tenham
um acesso facilitado à contracepção e ao aborto. Por outras palavras, o aborto é equiparado
à contracepção como meio simples de controlo da natalidade. Isto é um insulto às mulheres.
Não posso concordar com tal posição, à parte o facto de a UE não ter competências nesta
área - subsidiarité oblige! Lamento o facto de algumas colegas deputadas misturarem
sistematicamente estas duas questões. Não têm necessidade de o fazer.
(A oradora aceita responder a uma pergunta apresentada segundo o procedimento "cartão azul",
nos termos do artigo 149.º, n.º 8, do Regimento)
Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria
de fazer uma pergunta muito simples à senhora deputada Lulling: não crê que é precisamente
por causa de posições como a sua, mais a mais vindas de uma mulher, e que ainda hoje a
senhora deputada faz tanta questão de partilhar connosco, que o caminho para a igualdade
entre homens e mulheres se encontra, mesmo em 2011, tão dificultado?
Astrid Lulling (PPE). – (FR) Senhora Presidente, não sei, eu não disse nada antes de 2011.
Por que razão a situação se deteriorou? Ela não se deteriorará se nos mantivermos realistas.
Deteriorar-se-á, sim, se formos utópicos e irrealistas.
(Aplausos)
(A oradora aceita responder a uma pergunta apresentada segundo o procedimento "cartão azul",
nos termos do artigo 149.º, n.º 8, do Regimento)
Marc Tarabella (S&D). – (FR) Senhora Presidente, Senhora Deputada Lulling, se por um
lado me orgulho pelo facto de a senhora ter agradecido aos poucos homens presentes neste
debate, pois sou um dos raros homens membros da Comissão dos Direitos da Mulher e
da Igualdade dos Géneros, por outro lado ficaria francamente zangado se me metesse no
mesmo saco que o senhor deputado Bloom. Gostaria de saber se faz uma distinção entre
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o senhor deputado Bloom e eu, ou se devo lamentar que nos associe aos dois no mesmo
combate, pois a verdade é que defendemos posições radicalmente opostas.
Astrid Lulling (PPE). – (FR) Senhora Presidente, Senhor Deputado Tarabella, não falei
do senhor deputado Bloom! O senhor prestou um enorme serviço ao senhor deputado
Bloom, pois fez-lhe perguntas e ele pôde, assim, sobressair. Aliás, também lhe agradeço
as perguntas que me dirige, pois assim disponho do tempo de uso da palavra de que preciso.
Mas cabe-me dizer-lhe, Senhor Deputado Tarabella, que o senhor é um eminente membro
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, com quem posso sempre
contar para fazer escutar a voz da razão, e que lamento que não nos tenham dado ouvidos
em relação a algumas partes destes relatórios.
Zita Gurmai (S&D). – (EN) Senhora Presidente, no centenário do Dia Internacional da
Mulher, e num momento em que debatemos o relatório Plumb sobre o rosto da pobreza
feminina e o relatório Nedelcheva sobre a desigualdade entre homens e mulheres na União
Europeia, e em que as instituições se centram na questão das quotas para mulheres nos
concelhos de administração das empresas, o Grupo de mulheres PS dedica a sua campanha
de 2011 à temática "sistemas de pensões e feminização da pobreza". Todas as sociedades
europeias se deparam com o problema do envelhecimento da população, e os sistemas de
pensões estão a ser objecto de reforma em toda a Europa. Daí a importância de a UE enviar
um sinal inequívoco de que a vida das mulheres comuns está no centro das nossas
preocupações.
Em relação à questão fundamental das pensões, deve ser a Comissão Europeia a liderar os
esforços para pôr cobro às desigualdades entre mulheres e homens. As mulheres não devem
sofrer desvantagens por razões que elas não podem controlar: o fosso salarial, já aqui
mencionado pelo meu colega, a assistência a familiares, o trabalho sem condições dignas.
A nossa primeira tarefa é promover uma maior consciencialização entre as mulheres.
Precisamos de chamar a atenção para o facto de o factor feminino raramente ter sido focado
nas discussões em curso sobre o tema das pensões. Queremos que os decisores políticos
tomem consciência das consequências de tal omissão, e fazemos questão de que passem
a existir dados exactos disponíveis sobre as mulheres e as pensões.
A Comissão deve levar a cabo um estudo sobre o impacto das diferenças de género na
reforma dos sistemas de pensões na Europa, e estou certa de que Viviane Reding o fará.
Necessitamos de analisar as melhores práticas a nível nacional e ponderar sobre uma
abordagem a nível europeu. É chegado realmente o momento de reflectirmos sobre o que
alcançámos nestes últimos 100 anos. Necessitamos de um futuro sem ambiguidades para
os nossos filhos.
É igualmente importante não perdermos de vista o que Clara Zetkin fez há cem anos atrás,
pois foi dela que partiu a ideia de acabar com o fosso salarial entre homens e mulheres.
Será realmente importante, também, sabermos efectuar as mudanças ao estilo de Ginger
Rogers e Fred Astaire – lembrando que Ginger Rogers fez tudo o que fez Fred Astaire,
porém fê-lo para trás e com saltos altos.
PRESIDÊNCIA: ROTH-BEHRENDT
Vice-presidente
Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) Senhora Presidente, os relatórios sobre as
desigualdades que afectam mulheres e homens na União Europeia contêm muitas sugestões
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sobre o que deve ser feito e quais as medidas a tomar para reduzir essas desigualdades.
Gostaria de expressar a minha sincera gratidão à Senhora Comissária Reding pelas medidas
que está a adoptar a nível da UE para reduzir as disparidades entre mulheres e homens.
Contudo, a maioria dessas medidas deveria ser tomada a nível nacional ou dos
Estados-Membros. É aqui que se assiste, frequentemente, a uma oposição feroz por parte
dos políticos, das instituições, da opinião pública. As associações de mulheres apelam,
pois, muitas vezes à Comissão em busca de apoio. A verdade é que as acções ao nível local
são da maior importância, como se verificou no caso da Polónia, onde foi possível
ultrapassar a oposição graças a um movimento social feminino denominado Congresso
das Mulheres. Recolhemos mais de 100 000 assinaturas para uma iniciativa sócio-jurídica
e, na sequência de um amplo debate que mobilizou a opinião pública, o Parlamento polaco
votou favoravelmente, na perspectiva da paridade, a regra de 35% de representação feminina
em todas as listas eleitorais, incluindo a relativa às eleições para o Parlamento Europeu.
Muito me orgulho por a Polónia se ter juntado aos países onde a paridade é uma exigência
legal, e por ser o primeiro dos novos Estados-Membros a introduzir tão importante
mudança. Acompanharemos agora de perto a situação, para ver em que medida esta
mudança terá influência na participação política das mulheres. Gostaria de aqui deixar
claramente registado que, em minha opinião, deveríamos de imediato fixar-nos novas
metas, a saber, a igualdade salarial para vários grupos de mulheres e a paridade noutros
órgãos decisórios. Muito obrigada.
Silvia Costa (S&D). – (IT) Senhora Presidente, Senhores Comissários, Senhoras e Senhores
Deputados, agradeço às relatoras e dedico, também eu, este dia 8 de Março às mulheres
do Norte de África e do Médio Oriente, às numerosas mulheres que, neste momento, se
manifestam no Cairo e no Irão e lutam pela democracia e a liberdade nos seus países. A
esse propósito, faço votos de que sejam tomadas medidas firmes, incluindo no âmbito da
acção externa da Comissão Europeia, para estabelecer pontes com essas mulheres.
Assiste-se, mesmo na Europa, a um franco despertar da participação das mulheres, a
começar pelas exigências de respeito pela dignidade das mulheres nos meios de comunicação
social, bem como no comportamento dos homens nas instituições, tal como no passado
dia 13 de Fevereiro foi declarado, em várias praças de cidades italianas, por um milhão de
mulheres e também de homens interessados.
Passando aos relatórios em análise, chamo a atenção para o facto de que existe uma forte
ligação entre, por um lado, a crescente precariedade do trabalho e da vida das mulheres
jovens, apesar de estas serem hoje mais qualificadas e mais competentes, a inadequada
protecção das trabalhadoras femininas atípicas – que é o caso da maioria das mulheres
jovens - durante a maternidade, as insuficiências das actuais políticas activas de conciliação
da vida profissional e da vida familiar e os índices mais baixos de emprego feminino, a
maior incidência de pobreza entre as mulheres e as crianças e o nível mais baixo das suas
pensões, e, por outro lado, a sua exclusão dos centros de decisão.
Concordo com a iniciativa da Senhora Comissária Reding sobre os concelhos de
administração, mas sou menos favorável à iniciativa relativa ao seguro parental, que corre
o risco de penalizar sobretudo as mulheres. Sem isto, não haverá Europa 2020.
Elisabeth Morin-Chartier (PPE). – (FR) Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhoras
e Senhores Deputados, começo por dizer que, para mim, a luta pela igualdade entre homens
e mulheres nada tem a ver com a Esquerda ou a Direita; não é uma luta dos homens ou das
mulheres, é uma luta da sociedade no seu conjunto.
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Que sociedade poderia, hoje, investir na formação de jovens mulheres, como nós fazemos,
para depois se privar de 50% da inteligência disponível no local de trabalho? Não pode ser
esse o tipo de sociedade em que vivemos. Convido-vos a todos, bem como à Comissão, ao
Conselho, ao Parlamento, a mobilizarem-se para que deixemos uma sociedade mais
igualitária, mais justa e que saiba tirar melhor partido da formação das mulheres jovens e
da sua inteligência.
O meu segundo ponto, Senhora Comissária, prende-se com a igualdade de acesso às
posições de responsabilidade. Como sabe, sou francesa e fui contra a introdução de quotas.
Mas ao cabo de dez anos dou-me conta de que, sem as quotas, não chegaremos lá. Sem as
quotas, jamais teremos tantas mulheres como homens
(Aplausos)
nos lugares de responsabilidade. Na semana passada, ouvi o Presidente do Parlamento
Europeu pronunciar-se igualmente nesse sentido.
Creio que hoje necessitamos verdadeiramente de seguir por essa via. Como sabe, opus-me
às quotas porque considero de certo modo ignóbil ter de proteger mulheres que, pelas suas
competências, devem conseguir lá chegar por elas. Hoje, porém, sinto que temos de recorrer
a essa solução.
O meu terceiro ponto, e último, é que temos forçosamente, também, de lutar pela igualdade
salarial entre homens e mulheres. Obrigada pelos vossos contributos.
(Aplausos)
Antigoni Papadopoulou (S&D). – (EL) Senhora Presidente, honramos hoje a luta das
mulheres através dos tempos e tudo o que as mulheres conseguiram alcançar. Assistimos
a défices democráticos persistentes, que actualmente são exacerbados pela crise económica:
a pobreza, o tráfico, a violência, o desemprego, a exploração sexual, o fosso salarial, o
menosprezo nos meios de comunicação social, a perpetuação de papéis estereotipados e
a sub-representação nos centros de decisão – quase tudo substantivos femininos – causam
danos, sobretudo, às mães solteiras, às mulheres idosas, às imigrantes e às mulheres
portadoras de deficiência.
Necessitamos de acções coordenadas a nível da UE e a nível nacional: medidas mais eficazes
de protecção do emprego e protecção social para combater a pobreza, mais medidas de
conciliação da vida profissional e da vida familiar em apoio das mulheres empregadas, e
aplicação de medidas pró-activas e quotas em prol de uma representação equilibrada nos
centros de poder. Precisamos de uma educação adequada e de acções de sensibilização
para acabar com a violência e os estereótipos. O caminho é longo mas temos de o percorrer,
pois as mulheres merecem melhores oportunidades, sem preconceitos.
Joanna Senyszyn (S&D). – (PL) Senhora Presidente, as mulheres sofrem discriminação
em todos os domínios da vida; são vítimas de maus-tratos e de violações. Metade das
mulheres europeias já foi vítima de violência, e mais de um milhão são-no diariamente.
Prosseguem os trabalhos em torno da directiva relativa à violência exercida sobre as
mulheres mas, em simultâneo, existem países na União Europeia, como é o caso,
lamentavelmente, da Polónia, que se permitem usar de violência legalmente permitida
contra as mulheres no plano da saúde sexual e reprodutiva.
A ausência de uma adequada educação sexual e de um acesso facilitado a contraceptivos
tem como resultado que uma mulher que engravida, mesmo que menor, é obrigada por
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lei a dar à luz. Uma mulher grávida é tratada como uma incubadora e privada de direitos,
como o direito de decidir por si própria e o direito à saúde e à privacidade, que a nenhum
homem são negados. A proibição do aborto não reduziu o número de abortos praticados.
A legislação anti-aborto deve ser condenada, visto que constitui uma forma de violência
do Estado e uma descriminação institucional contra as mulheres. Se fossem os homens a
engravidar, o aborto seria um sacramento.
Iratxe García Pérez (S&D). – (ES) Senhora Presidente, gostaria de expressar o meu
reconhecimento e gratidão a todas as mulheres, muitas delas bem conhecidas e dotadas
de grande visibilidade mas muitas outras anónimas, que, nos últimos 100 anos, trabalharam
e lutaram para conseguir o padrão de igualdade hoje existente.
No entanto, ainda há muito por fazer, e estes relatórios interpelam-nos em relação a questões
como a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, as dificuldades no acesso ao
mercado laboral, e a luta contra a violência com base no género, que hoje constitui um
dos principais flagelos na Europa e no mundo inteiro. A igualdade entre homens e mulheres
ainda não é uma realidade. Impõe-se, pois, que demos início a uma nova fase em que se
passe dos compromissos às realidades.
A partir das Instituições Europeias e da restante sociedade europeia, temos de procurar
avançar no sentido de conseguir que a verdadeira igualdade entre homens e mulheres
constitua uma oportunidade para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária e, nesse
percurso, os homens são indispensáveis. Ainda há muito por fazer, e estaremos juntos
nessa tarefa.
Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Senhora Presidente, o dia de hoje constitui
uma oportunidade para nos lembrarmos do direito das pessoas à igualdade de tratamento,
independentemente do seu género. Apesar das numerosas medidas tomadas para assegurar
a igualdade de direitos, a questão das diferenças salariais entre homens e mulheres continua
por resolver. As mulheres permanecem numa situação mais difícil; os empregadores
avaliam frequentemente se uma mulher é ou não adequada para um determinado lugar
com base não nas suas qualificações mas no facto de ela poder vir ou não a ter filhos ou,
se já os tem, de ser ou não ela quem deles cuidará se estiverem doentes. Ninguém coloca
aos homens, ou aos pais, tais questões quando do seu recrutamento. Chamo, pois, a atenção
para a necessidade de introduzir mudanças no sistema e de tomar medidas susceptíveis de
alterar a forma como a sociedade encara o problema, medidas que assegurem que as
próprias mulheres se libertem da convicção interna de que só elas são responsáveis por
criar os filhos, permitindo assim acabar com estas desigualdades. Conhecendo o carisma
e a determinação da Senhora Comissária Reding, estou certa de que este objectivo será
alcançado. Obrigada.
Mitro Repo (S&D). – (FI) Senhora Presidente, neste Dia Internacional da Mulher, vale a
pena analisar como é que, na prática, a igualdade é implementada na Europa. Partilhamos
uma nova preocupação, que é a feminização da pobreza. Embora as mulheres desenvolvam
mais trabalho do que os homens, os homens auferem salários mais elevados e ainda recebem
pensões maiores. Não está correcto que os homens estejam a enriquecer e as mulheres a
empobrecer. Isto verifica-se, sobretudo, com as mulheres idosas, daí a necessidade de elas
serem ajudadas de todas as formas possíveis.
O envelhecimento e a velhice, especialmente no caso das mulheres, não deviam ser um
fardo. Não deviam ser encarados como uma obrigação mas sim como algo que enriquece
a sociedade e a Europa, e que constitui um recurso. O futuro da Europa e do mundo

08-03-2011

08-03-2011

PT

Debates do Parlamento Europeu

dependerá principalmente das mulheres, e das mães em particular. Obviamente que é bom
os filhos e os maridos das mães, como o senhor deputado Bloom e eu próprio, terem algo
de significativo a fazer para além de irem para a guerra. As minhas felicitações.
(Aplausos)
Ivo Vajgl (ALDE). – (SL) Senhora Presidente, a Filarmónica de Viena, porventura a melhor
orquestra de música clássica do mundo, só há poucos anos permitiu que membros do sexo
feminino entrassem para a orquestra e nela actuassem. Imaginem que imagem e que som
teria esta nossa orquestra, este Parlamento, se não tivéssemos as nossas deputadas para lhe
dar vida, com o seu carácter e os seus debates bem informados.
Obviamente que um dia como o de hoje, um dia que nos recorda as desigualdades que
afectam as mulheres, é mais do que necessário. No dia do pagamento, no dia em que as
tarefas são atribuídas no emprego, e em todos os dias em que se trata de cuidar dos filhos
e da família, as mulheres não gozam de igualdade. A nossa responsabilidade, no Parlamento
Europeu, e a responsabilidade dos nossos colegas nos parlamentos nacionais é legislar
correctamente para fazer da igualdade uma realidade. Todavia, considero que também
promoveremos essa igualdade demonstrando o nosso cuidado e atenção para com as
mulheres no dia-a-dia.
Anna Záborská (PPE). – (SK) Senhora Presidente, é importante estarmos hoje a debater
a questão da pobreza feminina. Por outro lado, é lamentável que, na busca de uma solução,
continuemos dependentes de um raciocínio unilateral.
A resolução do problema da pobreza feminina passa por muito mais do que a mera
intervenção forçada no ambiente familiar. O mais recente estudo da OCDE mostra que
uma tal intervenção tem apenas um limitado grau de êxito. As mulheres dedicam mais
tempo do que os homens às tarefas domésticas e à assistência aos filhos. Isto verifica-se
mesmo quando o homem está em licença de paternidade. Não o fazem por obrigação,
fazem-no por vontade própria. As mulheres preferem optar por um emprego a tempo
parcial.
Segundo os dados da OCDE, 30 a 50% de toda a actividade económica das mulheres não
figura nos actuais índices de riqueza, como o PIB per capita, por exemplo. Resolver a
pobreza feminina também passa, portanto, pelo reconhecimento do trabalho que as
mulheres desenvolvem no contexto da solidariedade intergeracional. Ao reconhecermos
esse trabalho, daremos um passo em frente fundamental na via da resolução da pobreza.
Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Senhora Presidente, tenho algo diferente a dizer: em minha
opinião, hoje não é um dia de celebração; é um dia para recordar as mulheres que perderam
a vida na sublevação na América, não há 100 mas há 157 anos. É algo que também não
devemos esquecer. Se queremos avançar, necessitamos de três coisas fundamentais:
- a primeira são estruturas de apoio para as mulheres empregadas: infantários e creches;
- a segunda, Senhor Comissário Andor, é apoio financeiro para as mulheres; e
- a terceira é uma mudança de atitudes nas escolas e aqui, Senhora Comissária Reding.
Proponho que devem existir quotas, não apenas nos conselhos de administração, que é
como tentar reparar a casa a partir do telhado para baixo, mas também para os professores
nas creches e escolas, para podermos viver a igualdade entre os sexos.
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A terminar, Senhora Presidente, convido-a, como presidente do sexo feminino, a contornar
as regras e a dar a palavra às restantes dez oradoras nesta cerimónia especial do Dia da
Mulher.
Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – (DE) Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhoras
e Senhores Deputados, tanto aqui no hemiciclo como nas tribunas, a campanha pelos
direitos das mulheres no local de trabalho, na família, na democracia, pela independência
económica das mulheres e contra a violência masculina, a pobreza feminina e a
discriminação contra as mães solteiras, as lésbicas e as imigrantes, é uma campanha que
já dura há demasiado tempo. Hoje, celebramos o centenário do Dia Internacional da Mulher.
Felizmente, no futuro, poderemos celebrar igualmente o que foi alcançado, sem perder de
vista o trabalho que ainda está por fazer.
A senhora deputada Morin-Chartier já aqui afirmou que não dava muito pelas quotas há
dez anos atrás, mas que mudou de ideias: as quotas são essenciais. Obrigada pelo
testemunho. As quotas são realmente algo de que as mulheres necessitam, se querem chegar
a algum lado. Temos quotas para os homens em todos os conselhos de supervisão, em
todas as autoridades oficiais, na política e no sector empresarial. As redes masculinas
funcionam sem qualquer dificuldade. Os homens não ocupam necessariamente lugares
de influência devido ao seu desempenho – alguns, sim, mas certamente que não é o caso
de todos – mas simplesmente por pertencerem a estas redes da "rapaziada". É por esta razão
que necessitamos de quotas e da igualdade salarial.
Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Senhora Presidente, penso que hoje é um dia muito
importante; celebramos o Dia da Mulher, o dia das mulheres que amamos, das mulheres
que respeitamos, das mulheres que são nossas mães, esposas, irmãs e filhas, mulheres
trabalhadoras e donas de casa. Quero expressar os meus agradecimentos a todo o sexo
feminino e enfatizar que apoio pessoalmente a luta das mulheres pela igualdade social e
laboral, pela igualdade salarial e pela aplicação de quotas nos centros de poder, e que
deploro todas as formas de violência e de exploração exercidas sobre as mulheres.
Nada mais vou dizer, já tudo foi dito. Obrigado, minhas Senhoras, a todas vós, quer estejam
presentes ou ausentes desta reunião.
Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, hoje
gostaria de dedicar umas palavras especiais a todas as mulheres que todos os dias lutam
pelo respeito dos seus direitos na sociedade moderna, a todas as mulheres que optam por
ter um filho sabendo que isso dificultará a conciliação da sua vida profissional com o seu
novo papel de mães, a todas as mulheres que, conscientes dos seus talentos e capacidades,
decidem prosseguir o seu caminho apesar dos numerosos obstáculos que têm pela frente.
Precisamente por esta razão, apoio a criação, pelo menos de início, de quotas obrigatórias
para mulheres como forma de quebrar uma cultura que apenas protege os homens. Estou
convencida de que isto dará a muitas jovens mulheres a oportunidade pela qual elas têm
esperado e que, armadas das suas competências profissionais e de formação, certamente
não deixarão escapar.
Tenho um bebé de poucos meses e nutro um sonho: espero que a minha filha Vittoria não
tenha de lutar como nós para quebrar estes telhados de vidro e que o talento feminino
deixe de ser encarado como uma obrigação e passe a ser considerado, sim, como um
verdadeiro valor acrescentado.
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Andrew Henry William Brons (NI). – (EN) Senhora Presidente, foram os trotskistas
que transformaram a guerra de classes marxista na guerra de grupos multi-ressentimentos.
A sociedade deveria ser segmentada em grupos, os quais teriam ou não consciência de que
tinham um ressentimento até isso lhes ser explicado por jovens e solícitos militantes. Os
grupos poderiam ser definidos em função da etnia, religião, sexo, sexualidade, idade ou
deficiência. Deveriam todos ser instados a envolverem-se em movimentos colectivos contra
os seus opressores.
Os trotskistas envelheceram - o que não significa que tenham amadurecido -, passando a
ocupar, nalguns casos, posições de poder e influência. As suas ideias propagaram-se muito
mais rapidamente e mais longe do que os próprios. O termo "discriminação", quando
seguido do termo "contra" tornou-se o derradeiro demónio. Em muitos casos, não existe
um perpetrador identificável. O discriminador é o resto da sociedade. Todos somos
culpados. Qualquer que seja a sua desvantagem real, quando estão a ser manipuladas, as
pessoas devem aperceber-se disso e libertar-se dessa manipulação.
Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Senhora Presidente, Senhores Comissários, o centenário
do Dia Internacional da Mulher também deve ser uma ocasião para reflectirmos e fazermos
um balanço. Hoje, gostaria de manifestar a minha gratidão às mulheres pioneiras que
aplanaram o caminho para nós, tornando possível que um tão grande número de mulheres
hoje desempenhe funções na vida política e na vida económica.
Contudo, este dia deve também servir-nos de aviso, para não pormos em risco o que foi
alcançado até ao presente. Numerosos aspectos dos programas dos diversos
Estados-Membros, que irão agora ser postos em execução a coberto da consolidação
orçamental, são especificamente dirigidos contra as mulheres, contra as oportunidades
das mulheres no plano da educação, contra as oportunidades das mulheres de auferirem
um salário justo e que lhes assegure uma existência digna, contra as oportunidades das
mulheres de desempenharem um papel no desenvolvimento político. Lanço um especial
apelo aos homens – vejo que há vários entre nós neste momento – para que trabalhem
connosco em parceria, a fim de garantir que os nossos ambiciosos objectivos possam ser
alcançados e que, no futuro, o Dia Internacional da Mulher seja verdadeiramente um dia
de celebração.
Viviane Reding, Vice-Presidente da Comissão. – (FR) Senhora Presidente, agradeço às
senhoras e aos senhores deputados a sua mensagem, que entendi claramente e posso
resumir numa só frase: a maioria da Assembleia já não aceita os 90% de quota masculina
nos cargos de direcção das nossas empresas e considera que a situação tem de mudar.
(Aplausos)
Trabalhemos em conjunto para conseguir essa mudança.
(EN) Quando, depois de ter ouvido o relator e todas as intervenções, analiso o que foi dito,
penso que todos concordamos que as mulheres desempenham um papel razoável na
política. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas estamos no caminho certo.
Infelizmente, na economia, a situação das mulheres não é muito positiva. Estão ausentes
dos processos decisórios, e percebi bem a vossa mensagem: temos de mudar essa situação.
Estão presentes em empregos de baixos rendimentos, quando 60% dos diplomados
universitários são mulheres. Perdem-se ao longo do caminho para as posições que
precisaríamos que ocupassem tempos de crise, a fim de melhorar o panorama em termos
económicos.
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Não temos escolha. Como conseguiremos nós atingir uma empregabilidade de 75%, se
não usarmos o potencial inexplorado das mulheres que possuem qualificações elevadas?
É efectivamente preciso que alteremos a forma como abordamos a questão do emprego,
dando uma oportunidade às mulheres e fazendo uso do talento que resulta da formação
e da educação que obtiveram, e que está disponível para o emprego.
Tomei boa nota das intervenções sobre as vítimas. É verdade que nem todas as vítimas são
do sexo feminino ou crianças. Podem também ser homens, contudo, a maioria das vítimas
é efectivamente do sexo feminino, inclusivamente as crianças de tenra idade. Razão por
que, no pacote sobre as vítimas, que apresentarei em Maio, esse facto será tido em
consideração.
Dentro de momentos, comemoraremos o centenário do Dia Internacional da Mulher. É
preciso não esquecer que estamos também a comemorar o centésimo aniversário da
atribuição do Prémio Nobel a Marie Curie. Gostaria de dizer a todas as mulheres nesta sala
que deveríamos sentir orgulho em ser mulheres.
(Aplausos)
László Andor, Membro da Comissão. – (EN) Senhora Presidente, considero que é preciso
honrar os cem anos de luta e os cem anos de progressos conquistados, mas é igualmente
preciso reconhecer que a Europa contemporânea ainda está longe da plena igualdade entre
mulheres e homens. Muitas dessas desigualdades são reproduzidas através de desequilíbrios
nos mercados de trabalho e do preconceito contra as mulheres em várias áreas e instituições
no mercado de trabalho.
Por isso, acredito que haverá que lançar mão de políticas europeias e de instrumentos
financeiros europeus para melhorar a situação neste domínio e aumentar as oportunidades
de emprego e as condições de emprego das mulheres, a fim de realizar progressos. São
numerosas as acções concretas possíveis. Por exemplo, no que respeita aos fundos europeus,
sempre que seja possível e razoável, será muito importante impor a condicionalidade em
matéria de igualdade de oportunidades, sendo nosso desejo dar seguimento a essa via.
No entanto, a criação directa de emprego também é importante. Uma das orientações-chave
para a criação de emprego, na próxima década, será a aposta nos chamados "empregos
brancos" - postos de trabalho nos domínios da saúde e dos cuidados de longa duração.
Nesse caso, é preciso que nos concentraremos na criação de oportunidades, visto que, seja
como for, muito deste trabalho é já realizado por mulheres, embora sem uma remuneração
adequada e sem a oportunidade de acumulação de direitos, incluindo direitos de pensão
para a velhice.
No que se refere às pensões, no Livro Branco sobre as Pensões, a publicar no terceiro
trimestre deste ano, prestaremos mais atenção à dimensão do género. Neste momento,
um grupo de Comissários está a trabalhar nesse Livro Branco sobre as Pensões e, com a
participação e contribuição da Senhora Vice-Presidente, Vivianne Reding, conseguiremos
abordar a dimensão o género em matéria de pensões de uma forma mais incisiva do que
o fizemos no anterior Livro Verde.
Concordo com a senhora deputada Gabriele Zimmer. Está igualmente em causa a
regulamentação do tempo de trabalho. Isso é absolutamente fundamental. Precisamos de
uma regulamentação europeia sobre o tempo de trabalho que permita uma maior
conciliação entre as exigências laborais e as responsabilidades familiares. É absolutamente
fundamental conseguir um melhor equilíbrio entre a vida familiar e o trabalho. Esta é uma
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questão que faz parte da nossa agenda de trabalho digno. Concordo com aqueles que
salientaram não estar aqui em causa uma realidade exclusiva da UE: trata-se de uma
responsabilidade internacional, que é necessário abordar.
Salientando agora uma outra interligação – aquela entre o mercado de trabalho e a educação
-, é preciso apostar fortemente na melhoria da qualidade da educação, no aumento da
sensibilização da população, na educação para os direitos, incluindo, especialmente, os
direitos das mulheres, bem como - isso é muito importante - os direitos das minorias
europeias, sejam elas de imigrantes ou outras minorias étnicas.
Por fim, quanto à questão das quotas nos conselhos de administração das empresas, tive,
a semana passada, a oportunidade de debater esse assunto com o novo líder da Confederação
da Indústria Britânica – estou certo de que o senhor deputado Godfrey Bloom se vai
interessar por ouvir isto. São muitos os aspectos desta questão. Para além da necessidade
de se fazer face aos estereótipos e aos aspectos organizacionais e culturais, a nossa discussão
realçou igualmente a necessidade de uma organização diferente da vida familiar, devido
às exigências de tempo ligadas aos empregos de nível superior. Por conseguinte, é necessário
actuar em várias frentes. Não devemos estender esta discussão apenas à vida activa e à vida
pública. Estou convicto de que, se prosseguirmos este debate, e os esforços da Comissão,
com responsabilidade, poderemos conseguir progressos de futuro.
Mariya Nedelcheva, relatora. – (FR) Senhora Presidente, Senhora Comissária Viviane
Reding, gostaria de agradecer a todos os meus colegas o seu contributo e as suas
intervenções.
Mais uma vez, o debate de hoje diz bem da importância que tem para nós a questão da
igualdade de género. Todos partilhamos valores e princípios comuns: os do respeito pela
dignidade humana, os da luta contra a desigualdade e a discriminação.
Nutro grande respeito pelas conotações pessoais e, frequentemente, nacionais que cada
um de nós traz a esses valores e princípios. É aí que reside a riqueza da visão europeia sobre
estas matérias. No entanto, essas conotações diferentes não nos devem fazer perder de
vista os nossos objectivos comuns. É preciso que continuemos a trabalhar para melhorar
a condição da mulher, quer no local de trabalho, quer a nível pessoal e familiar. O seu
acesso ao mercado de trabalho deve ser incentivado, especialmente, a cargos de
responsabilidade, devendo, a este respeito, ser responsabilizadas as autoridades nacionais,
instituições, órgãos políticos e empresas. Cabe-nos, a todos, demonstrar que estes objectivos
são realizáveis. Com efeito, tem muitas vezes sido dito que o combate às desigualdades de
género é uma batalha diária. É preciso que, a uma forte vontade política, correspondam
acções concretas. Congratulo-me com todas as acções delineadas pela Comissão, e agradeço
também antecipadamente a todos os meus colegas o apoio que será dado a essas medidas.
Mais um aspecto: durante os debates, fui criticada pela extensão do texto, que, ao que
parece, aumenta de ano para ano. Isso deve-se obviamente ao facto de as recomendações
anteriores não terem sido totalmente implementadas. É preciso que nos certifiquemos de
que sejam implementadas por todos. Acredito ainda que se fica a dever também à natureza
complexa da questão e da sua evolução dinâmica. Insisto que nos cabe, a todos nós,
acompanhar essa evolução para evitarmos ficar agarrados ideias ultrapassadas e para
estarmos em posição de orientar essas mudanças.
Por fim, acredito que a igualdade de género continua a ser um problema que nos diz respeito
a todos. Acima de tudo, acredito que cada um de nós dispõe de livre arbítrio para reconhecer
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a situação e trabalhar para que a igualdade se torne uma realidade. O ano de 2011 é o Ano
Europeu do Voluntariado, e nossa maior iniciativa conjunta deste ano deverá ser a
consecução de um progresso real em matéria de igualdade de género.
Rovana Plumb, relatora. – (EN) Senhora Presidente, gostaria de agradecer à Senhora
Comissária Vivianne Reding e ao Senhor Comissário László Andor o seu firme empenho
nestas questões importantes. Gostaria também de agradecer a todos os meus colegas as
fortes mensagens que nos transmitiram no importante debate de hoje.
Em primeiro lugar, começo por dizer que a igualdade de género não é apenas uma questão
de justiça social, é também uma questão de progresso, sendo que nos cabe construir em
conjunto uma sociedade justa para todos. Em seguida, gostaria de dizer que apoio
veementemente a existência de quotas. Sim, precisamos de mulheres em posições de topo,
mas não nos esqueçamos da pobreza. É preciso que abordemos, que previnamos e que
reduzamos a pobreza, sendo necessárias medidas concretas. A prevenção e a redução da
pobreza são importantes componentes da solidariedade social, e acredito fortemente na
solidariedade das mulheres. Precisamos de apoio para todos os cidadãos, de apoio de toda
a sociedade, e gostaria de agradecer às ONG, aos parceiros sociais e a todas as mulheres e
homens que, nas nossas sociedades, lutam, ano após ano, dia após dia, para alcançar a
igualdade de género.
Temos de fazer da igualdade de género uma realidade. Hoje podemos avançar no nosso
caminho e, em conjunto, conseguiremos realizar progressos. Uma vez mais, desejo dias
felizes a todas as mulheres.
Presidente. – Está encerrado o debate.
A votação de ambos os relatórios terá lugar ao meio-dia de hoje, 8 de Março.
Será seguida pelas comemorações destinadas a assinalar o 100.º aniversário do Dia
Internacional da Mulher. Todas as mulheres nesta Câmara, no Parlamento, na Comissão
e no Conselho são cordialmente convidadas a estar presentes numa sessão fotográfica
conjunta após a cerimónia. Espero que este anúncio seja ouvido por todas as senhoras e
senhores deputados em seus gabinetes e que se desloquem para o hemiciclo directamente.
Declarações escritas (artigo 149.º)
Luís Paulo Alves (S&D), por escrito . – Na sequência da comemoração do Centenário do
Dia Internacional da Mulher não é demais salientar o papel enriquecedor que a mulher
desempenha no desenvolvimento da família, da sociedade e da economia, embora muitas
vezes subestimado e sub-remunerado, aumentando consideravelmente o risco de pobreza.
Um dos principais problemas reside no acesso limitado ao emprego, nas condições de
trabalho ou até mesmo no acesso a cargos compatíveis com as suas qualificações. Para
além disso, a presente crise económica com que os Estados europeus se deparam vem
agravar a situação das mulheres face ao emprego devido à sua susceptibilidade de obtenção
de empregos precários. Por outro lado, a promoção da igualdade passa também pela luta
contra a violência exercida sobre as mulheres, quer física, psicológica ou sexual, devendo
esta ser combatida e condenada. Neste sentido, há que adoptar programas específicos para
promover a inclusão activa ou a reintegração das mulheres no mercado de trabalho, criando
oportunidades específicas de aprendizagem ao longo da vida com vista a fornecer aptidões
e qualificações, bem como o reforço da confiança e o desenvolvimento das capacidades
necessárias à luz da Estratégia UE 2020.
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Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) No dia em que assinalamos o Dia
Internacional da Mulher, manifesto o meu apoio aos princípios enunciados no relatório
sobre a igualdade entre mulheres e homens - 2010. No entanto, acredito que, no período
que se avizinha, teremos de passar dos princípios justos para a adopção de medidas
concretas que visem reduzir as desigualdades de género que hoje existem. A Roménia, país
de que onde provenho, ocupa uma posição mediana na classificação "Global Gender Gap
Index 2010", o 64.º lugar para ser mais precisa, relativo à discriminação entre mulheres e
homens. Em geral, as mulheres romenas possuem mais qualificações do que os romenos,
verificando-se um aumento constante da percentagem de mulheres entre o total de
licenciados. Hoje, 60% dos licenciados são mulheres e apenas 40% são homens. No entanto,
os rendimentos auferidos por mulheres continuam a ser inferiores aos recebidos pelos
homens. Os riscos ligados ao género, que condicionam as oportunidades das mulheres no
mercado de trabalho, estão ainda fortemente presentes, riscos que vão desde um maior
risco de pobreza até ao bloqueio do acesso a posições-chave. Na esperança de que o mercado
de trabalho passe a tratar as mulheres de forma mais justa, gostaria que, também nós,
ajudássemos a mudar esta situação. Este relatório é um passo importante nesse sentido.
Zuzana Brzobohatá (S&D), por escrito. – (CS) A questão da igualdade de género merece
a devida atenção, particularmente no momento em que se assinala o centésimo aniversário
do Dia Internacional da Mulher. Pessoalmente, considero muitas das questões levantadas
no relatório apresentado excepcionalmente importantes. Um dos aspectos que gostaria
de salientar é a diferença nas pensões entre homens e mulheres. Esse diferencial fica a
dever-se ao facto de as mulheres que trabalham interromperem a sua vida profissional com
mais frequência do que os homens, a fim de cuidarem dos filhos e de parentes doentes ou
mais idosos e de, devido aos seus compromissos familiares, estarem mais dispostas do que
os homens a aceitarem trabalho a tempo parcial ou situações de trabalho não permanente.
É este o factor que leva ao diferencial entre as pensões. Considero igualmente importante
chamar especial atenção para grupos vulneráveis de mulheres, como as mulheres portadoras
de deficiência ou as idosas, as imigrantes, as lésbicas, as mulheres bissexuais e transsexuais,
as que são membros de minorias e aquelas que possuem baixas qualificações ou que não
têm qualquer qualificação, que cuidam de dependentes. Por último, mas não menos
importante, considero importante garantir o acesso a serviços de apoio destinados a prevenir
a violência de género e a proteger as mulheres contra a violência, independentemente do
seu estatuto jurídico, raça, idade, orientação sexual, origem étnica ou religião, acesso esse
que o relatório exorta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem.
Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito . – A igualdade de género é um princípio
fundamental nos nossos dias, mas as desigualdades entre homens e mulheres continuam
a persistir. A percentagem de mulheres entre os cientistas e engenheiros tem crescido de
forma significativa. Na UE as mulheres constituem 59 % dos licenciados e 41 % dos
doutorados. Mas há dados paradoxais que dão que pensar.
A mulher está sub-representada na ciência quando nos referimos a cargos de liderança. Só
19% dos professores catedráticos nas universidades da UE são mulheres. Estes dados levam
a crer que existem dificuldades no acesso das mulheres aos lugares de topo da carreira
académica. É fundamental encontrar soluções que compatibilizem uma carreira científica
de sucesso com a estabilidade da vida familiar. Refiro-me, por exemplo, à utilização das
novas tecnologias, que permitirão às mulheres cientistas realizar o seu trabalho a partir de
casa. Só assim conseguiremos colmatar o desequilíbrio entre homens e mulheres na ciência
e investigação, que continua a ser um obstáculo ao objectivo europeu de aumentar a
competitividade e maximizar o potencial de inovação.
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Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) A actual crise económica e social
está a ter um efeito muito negativo nas condições de vida de homens e mulheres na UE.
Representa uma séria ameaça para as mulheres, sobretudo no que se refere às questões da
igualdade de género, condições de emprego e acesso ao emprego. No que toca às condições
de emprego ou aos níveis de rendimento, as mulheres têm sido gravemente afectadas e, a
menos que sejam tomadas de imediato medidas adequadas, corre-se o risco de que a situação
venha a deteriorar-se ainda mais.
É igualmente importante ter em conta a situação das mulheres no quadro da luta contra a
pobreza. A nível mundial – comparativamente à população masculina –, de acordo com
as estatísticas, praticamente 17% das mulheres vivem na pobreza. O contributo das mulheres
para o desenvolvimento da família e da sociedade é também subestimado. As desigualdades
entre mulheres e homens, especialmente em matéria de acesso à educação ou de repartição
das responsabilidades familiares, são factores que exacerbam a pobreza feminina. Da
diferença de remuneração entre homens e mulheres decorrem igualmente a disparidade
de salários entre homens e mulheres e o fenómeno conhecido como “telhado de vidro”,
que impede as mulheres de chegarem a funções administração ou de liderança.
A promoção da igualdade de género é uma forma de combate à violência contra as mulheres.
É absolutamente essencial para combater as diversas formas de violência,
independentemente da gravidade da violência física, mental ou sexual. Relativamente a
este factor é igualmente desejável que os governos dos Estados-Membros da UE e as
Instituições europeias apoiem mecanismos que visem a consecução da igualdade de género
nos vários aspectos da vida social, económica e política.
Ville Itälä (PPE), por escrito. – (FI) É, naturalmente, oportuno que estejamos a debater a
igualdade de género no Dia Internacional da Mulher, mas não basta. Deve dar-se visibilidade
à importância desse assunto também em todos os outros dias, sempre que tomamos
decisões. Para além disso, um dos ingredientes essenciais da igualdade é o direito inviolável
de todos ao seu próprio corpo, que se estende, depois, ao direito à contracepção, ao aborto
e uma boa saúde sexual. Todas estas questões têm sido e, obviamente, continuarão a ser
por muito tempo, visíveis nas votações do Parlamento. Lamentavelmente, demasiadas
vezes, as discussões ainda reflectem atitudes que sustentam a subjugação das mulheres.
Filip Kaczmarek (PPE), por escrito. – (PL) A igualdade é um dos valores fundamentais da
Europa, e é um valor indubitavelmente positivo. O único problema é que a igualdade é
interpretada de formas muito diferentes, algumas das quais extremistas e que não têm em
conta as diferenças reais que existem entre as pessoas. As várias interpretações possíveis
resultaram no surgimento de ideologias associadas com a igualdade e directamente
relacionadas com este termo. Houve situações, no passado, em que foram perpetrados
crimes, incluindo mesmo o genocídio, em nome da igualdade, entendida em sentido
específico e doutrinal. O risco de dogmatismo é menor quando se trata da igualdade entre
mulheres e homens, porém, subsistem ainda posições muito radicais. A igualdade entre
mulheres e homens não pode cingir-se a declarações políticas e normas jurídicas. A aplicação
de normas com base no princípio da igualdade é de extrema importância e, para que isso
seja possível, são necessárias mudanças de mentalidade. É preciso que encorajemos e
apoiemos medidas nos domínios da educação e da informação e promovamos as boas
práticas. Deveremos assegurar que a consciencialização para a igualdade seja a regra, e não
a excepção. A verdadeira igualdade deverá ser algo que se encontra dentro das pessoas,
todos os dias, espontaneamente, nas suas atitudes e no seu comportamento. A igualdade
também não é um valor isolado. Deveremos rejeitar qualquer afirmação de igualdade que
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esteja redigida de uma forma que exclua outros valores fundamentais, como a liberdade,
a dignidade e a justiça.
Jan Kozłowski (PPE), por escrito. – (PL) Gostaria de começar por felicitar as relatoras
pelos respectivos relatórios, que levantam a importante questão da igualdade de direitos.
Como se salienta num dos relatórios, mais de 20 milhões de europeus, sobretudo mulheres,
têm acesso limitado ao mercado de trabalho por terem a seu cargo a prestação de cuidados
a adultos dependentes. Sabemos também como é difícil enfrentar os desafios que se colocam
aos pais que desejam conciliar a educação dos seus filhos com a vida profissional. Considero
de extrema importância, para o desenvolvimento tanto social como económico na Europa,
que se tomem medidas concretas para conciliar a vida profissional e familiar. É necessário
tomar medidas que promovam a criação de sistemas locais de apoio às famílias que cuidam
de crianças e adultos dependentes, rever a legislação e fazer um mais amplo uso das novas
tecnologias, a fim de eliminar os obstáculos a formas flexíveis de emprego. Acredito que
a União Europeia deve envidar todos os esforços para assegurar que o enorme potencial
das suas cidadãs, com elevadas capacidades e qualificações, seja totalmente libertado.
Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) Gostaria de saudar o conjunto de
questões levantadas por este relatório, que nos permitiu, independentemente da comissão
em que trabalhamos, encontrar uma série de correlações que será preciso estabelecer para
que possamos dar um maior contributo para a realização da Estratégia “Europa 2020”.
Como sabem, tem-se instado a que se tomem medidas a nível nacional e europeu com
vista à promoção do empreendedorismo entre as mulheres, criando estruturas de formação
e de aconselhamento profissional e jurídico e facilitando o acesso a financiamento público
e privado. Saúdo, em particular, a necessidade de desenvolver o empreendedorismo a nível
local e regional como principal fonte de criação de emprego e desenvolvimento económico.
O potencial das mulheres no que respeita à gestão de empresas está extremamente
subaproveitado. Por isso, considero que tanto o Fundo Social Europeu como Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional devem apoiar acções que permitam desenvolver o
empreendedorismo entre as mulheres. É certamente possível que existam diferenças
culturais, materiais ou económicas que nos impeçam de o fazer. No entanto, são estes os
factores que é necessário ter presentes e para os quais precisamos de elaborar o
enquadramento necessário que nos permita superá-los.
Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) Cem anos após as primeiras manifestações
públicas de mulheres em luta pelos seus direitos, ainda não se atingiu o resultado desejado.
Pelo contrário, a actual crise faz recuar o avanço da história alguns metros no que respeita
à consecução da igualdade entre mulheres e homens. As mulheres estão, uma vez mais a
sair para as ruas em todo o mundo, à semelhança do que aconteceu há 100 anos. Estão na
linha da frente das manifestações na Grécia, em Espanha, na República Checa e na Bélgica,
assim como nos países do Norte de África. Até à data, a UE tem-se vangloriado sempre das
melhorias verificadas na situação das mulheres no mercado de trabalho e na garantia da
educação, na consecução de um nível de vida decente, no acesso à saúde por parte das
mulheres ou do aumento da sua representação em órgãos constitucionais, mas o
aprofundamento da crise parece ter empurrado todas estas questões para as margens do
interesse comunitário. As medidas de combate à crise são direccionados principalmente
para a população masculina. As necessidades das mulheres são percebidas como questões
de segunda ordem. Os últimos 100 anos puseram em evidência o que as mulheres têm
dado ao mundo e ao progresso: quantas delas deram a própria vida na luta pela paz, e
quantas novas vidas novas trouxeram também ao mundo. Não é pouco. No entanto, o
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mundo ainda tem uma dívida para com as mulheres. Não está em causa fazer-lhes qualquer
favor, mas está sim declarar claramente o seu estatuto de igualdade na sociedade. Afinal,
essas mulheres não lutam por si próprias, mas por um mundo melhor e mais humano.
Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) Gostaria de começar por prestar homenagem
à arrojada e enorme tarefa realizada pela minha colega, a senhora deputada Mariya
Nedelcheva, relatora nesta matéria. A luta pela igualdade de género é uma batalha diária
em todos os nossos Estados. A minha geração foi uma das primeiras a testemunhar o acesso
de mulheres a altos cargos de responsabilidade, em particular, a cargos electivos. Por isso,
apraz-me muito ver que as mulheres estão hoje presentes em muitas áreas, que, não há
muito tempo, ainda lhes estavam vedadas. No entanto, as desigualdades persistem, sendo
ainda muitas as batalhas a travar, entre as quais não é de somenos importância a que se
prende com a diferença salarial persistente e com o lugar das mulheres nos conselhos de
administração das grandes empresas. Por último, gostaria de salientar a importância de
assegurar a todas as mulheres o acesso a uma saúde reprodutiva de qualidade. Desde que
comecei a minha carreira política, tenho feito campanha pelo acesso das mulheres ao
aborto em ambiente médico seguro. É preciso que também os contraceptivos estejam
prontamente disponíveis para todas. Por conseguinte, defendo que os contraceptivos sejam
gratuitos, particularmente, para as menores.
Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Tentar vender a ideia das quotas para as mulheres
como um marco equivale, muito simplesmente, a populismo. O que as mulheres
efectivamente precisam é de uma verdadeira liberdade de escolha nas suas vidas: devem
ter a certeza de que a nenhuma das suas escolhas será atribuído um valor inferior. Um
passo importante nessa direcção seria a introdução da divisão dos impostos na família em
todos os Estados-Membros, para que a construção de uma família não se torne uma
armadilha para a pobreza. O apoio à existência de quotas para mulheres em órgãos de
responsabilidade só beneficiará, se beneficiar, as mulheres que já estão em escalões de topo.
Desde que a Noruega introduziu a exigência de quotas para mulheres nos conselhos de
administração das sociedades cotadas, estes cargos passaram simplesmente a ser acumulados
por um pequeno número de mulheres, que ocupam vários cargos em diferentes conselhos
de administração. Estas mulheres são muitas vezes apelidadas, depreciativamente, de "saias
de ouro", o que não é exactamente favorável ao ambiente de trabalho. É preciso que
comecemos pelas áreas em que as mulheres estão em verdadeira desvantagem: é preciso
analisar a posição das prestadoras de cuidados não remuneradas, o emprego a tempo
parcial e o sofrimento de muitas mulheres que trabalham arduamente para fazerem face
às exigências da família e da carreira.
Olga Sehnalová (S&D), por escrito. – (CS) A solidariedade social e o modelo social europeu
são valores que distinguem a Europa das sociedades de outras partes do mundo. Paira hoje
uma dúvida sobre a sustentabilidade destes valores no contexto do apelo à competitividade
global, com base na redução dos custos de trabalho, na flexibilização do direito do trabalho,
na redução da protecção social dos trabalhadores e no enfraquecimento do papel do Estado.
Provavelmente não conseguiremos melhorar consideravelmente a competitividade mundial
desta forma, sendo muito mais provável que prejudiquemos irreversivelmente a coesão
social e provoquemos divisões na sociedade. Não nos enganemos. Estas medidas colocam
sobretudo em risco as mulheres. As diferenças de salário têm um impacto significativo,
assim como os cortes orçamentais no sector público. Neste contexto, é preciso que as
reformas dos sistemas de pensões e de saúde a nível nacional sejam justas para ambos os
sexos. Não é por acaso que a questão da pobreza Europeia diz respeito com mais frequência
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às mulheres idosas. A luta contra a desigualdade não é uma realidade virtual. Estão em
causa pessoas reais.
Jutta Steinruck (S&D), por escrito. – (DE) Hoje, dia em que debatemos o relatório da
senhora deputada Mariya Nedelcheva, dia em que assinalamos o 100.º aniversário do Dia
Internacional da Mulher, é chegado o momento de, finalmente, aqui na Europa, fazermos
acompanhar as nossas palavras de acções. A desvantagem em que se encontram as mulheres
na Europa só pode ser combatida eficazmente com a introdução de regras vinculativas,
em vez de compromissos voluntários. Naquelas incluem-se a obrigatoriedade de quotas
para as mulheres nos conselhos de administração das empresas, bem como em todos os
outros níveis; o combate persistente contra as condições de emprego precárias, que afectam
muito mais as mulheres do que os homens; a melhoria das perspectivas de carreira para
as mulheres durante a educação, através de uma ampliação sistemática do leque de carreiras
disponíveis para as mesmas; a proibição de quaisquer desvantagens financeiras para as
mulheres em matéria de tributação e de rendimentos; planos de igualdade estatutária nas
empresas e na indústria a fim de promover as mulheres; e controlos e relatórios regulares
sobre os progressos realizados, se os houver, na Europa.
Permitam-me que conclua, dizendo o seguinte: 100 anos depois da instituição do Dia
Internacional da Mulher, nós, mulheres, não nos contentaremos com a simples hipocrisia.
Queremos regulamentação jurídica vinculativa e exigimos o reconhecimento cabal de que
o trabalho das mulheres contribui de forma decisiva para a nossa prosperidade.
(A sessão é suspensa por alguns momentos)
PRESIDÊNCIA: JERZY BUZEK
Presidente
8. Centenário do Dia Internacional da Mulher
Presidente. – É com enorme satisfação que presido ao nosso Parlamento, juntamente
com as minhas colegas do sexo feminino. Seis delas são Vice-Presidentes do Parlamento,
duas são Questoras, e a Vice-Presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade
de Género está sentada ao meu lado. Esta é uma honra e um privilégio especial para mim.
Declaro reaberta a sessão. Segue-se na ordem do dia o debate sobre o 100.º aniversário do
Dia Internacional da Mulher. Começaremos com a projecção de um pequeno filme que
resume a história deste dia notável. Peço o favor de iniciarem a projecção.
(Projecção de um filme)
Caros convidados, Senhoras e Senhores Deputados, um filme com duração de dois minutos
não pode mostrar tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 100 anos. De facto, durante
esse século mudámos a Europa, e nós, europeus, podemos orgulhar-nos quando
comparamos a Europa com outras regiões do mundo, contudo sabemos, simultaneamente,
que a nossa jornada ainda não acabou. São ainda muito poucas as mulheres na política,
sendo que, aqui no Parlamento Europeu, as nossas deputadas representam apenas 35% de
todos os deputados. Este número é, reconhecidamente, um pouco maior do que nos
parlamentos nacionais, mas ainda não é suficiente. Felizmente, os números relativos aos
principais órgãos de decisão do nosso Parlamento são claramente superiores a 40%,
realidade com que muito nos congratulamos. Este é também o caso das presidências das
comissões.
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No entanto, a formação do Parlamento Europeu, dentro de três anos, na sequência das
próximas eleições, dependerá essencialmente dos parlamentos nacionais e da forma como
forem escolhidos os representantes ao Parlamento Europeu. Caberá aos nossos parlamentos
nacionais garantir que o número de mulheres no Parlamento Europeu aumente.
Exortamo-los a fazê-lo, e instamos os nossos homólogos nos parlamentos nacionais a
garantir que sejam encontradas as soluções jurídicas e tomadas as decisões adequadas para
facilitar um aumento no número de mulheres no Parlamento Europeu.
Podemos também dar o exemplo no que toca ao emprego das mulheres. Dos funcionários
do Parlamento Europeu, 59% são mulheres e, ao mesmo tempo, mais de 50% dessas
mulheres lidam com questões de fundo. Tenho uma vasta experiência nesta área, e
orgulho-me do facto de, enquanto fui responsável pelo Governo do meu país, cerca de 50
mulheres terem ocupado os mais elevados cargos ministeriais e servido como directoras
dos mais importantes gabinetes estatais. Este recorde nunca foi batido, nem antes, nem na
dúzia de anos, aproximadamente, que decorreram desde então.
Na qualidade de Presidente do Parlamento Europeu, tenho também instado a que haja mais
mulheres na Comissão Europeia e em posições de alto nível na União Europeia. Podemos
congratular-nos com o facto de o cargo de Alto Representante para os Negócios Estrangeiros
e a Política de Segurança ser preenchido por uma mulher.
A situação em empresas europeias também mudou, o que é muito benéfico não só para
as mulheres, mas, acima de tudo, para a forma como essas empresas funcionam. Devemos
ainda garantir que as mulheres e os homens que desempenham as mesmas funções e
possuem as mesmas qualificações aufiram o mesmo salário. Está ainda muito por fazer a
este respeito.
Estamos bem conscientes de que as mulheres são também capazes de lutar pela democracia
e pelos direitos humanos. Gostaria de prestar homenagem a todas as nossas colegas no
Parlamento Europeu, pensando, neste momento, também nas mulheres do Norte de África
e do Médio Oriente, que revelam enorme coragem na sua luta pela democracia. Lembremos
também que, entre os anteriores galardoados com do Prémio Sakharov, se contam mulheres
magníficas, como Aung San Suu Kyi, Leyla Zana e as Damas de Branco. Gostaria, portanto,
uma vez mais, de reiterar que jamais concordaremos em privar as mulheres da sua dignidade
em nome de qualquer sistema jurídico, religião ou cultura. Jamais concordaremos que as
mulheres tenham menos direitos do que os homens, na Europa ou qualquer outra parte
do mundo. Protestaremos sempre que as mulheres sejam tratadas com injustiça.
Senhoras e Senhores Deputados, em 3 de Novembro de 1793, há 218 anos, Olympia de
Gouges foi decapitada na Europa por ter redigido uma declaração dos direitos da mulher
e da cidadã. Assassinada exclusivamente por essa razão. Cem anos depois, em 1906, as
mulheres conquistaram o direito de voto. O primeiro país a reconhecer esse direito foi a
Finlândia. Lembremo-nos disso. Ao longo do século seguinte, fizemos enormes progressos
na consecução da igualdade entre mulheres e homens. Gostaria de salientar algo que me
é, pessoalmente, muito caro, a saber, que 8 de Março seja um feriado em honra das mulheres.
É verdade. No entanto, este feriado serve sobretudo para nos lembrar que não podemos
descurar a questão mais importante na Europa dos nossos dias, a saber, a igualdade de
direitos entre mulheres e homens durante os restantes 364 dias do ano. Os princípios que
pretendemos reiterar em 8 de Março deverão ser aplicáveis, igualmente, nos restantes 364
dias do ano. Este é o principal desafio que enfrentamos. Não basta comemorar o dia 8 de
Março, é preciso reflectir neste assunto também todos os outros dias do ano. Muito
obrigado.
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Enikő Győri, Presidente em exercício do Conselho. – (HU) Senhor Presidente, quando o Dia
Internacional da Mulher foi instituído, a igualdade das mulheres era uma ideia nova e
revolucionária. Desde então, a igualdade de género tornou-se um dos princípios
fundamentais da sociedade moderna. A sua origem reside na dignidade humana inalienável,
partilhada por homens e mulheres em igual medida. No entanto, como acontece com
todos progressos, não basta simplesmente declará-lo. A dignidade humana, incluindo a
dignidade específica das mulheres, tem sido objecto de diversas violações, em épocas e
lugares diferentes. A nossa atenção e as nossas respostas devem estar em consonância com
essa realidade.
O facto de esta comemoração ocorrer após o debate sobre o relatório intitulado "O rosto
da pobreza feminina na União Europeia" é extremamente eloquente. Pobreza e União
Europeia: há algum tempo, esta associação pareceria improvável. A crise económica atingiu
com especial gravidade os grupos menos protegidos. A sobre-representação das mulheres
nesta categoria impõe, por si só, determinadas tarefas, já para não falar do destino típico
que tem um número muito considerável de mulheres, conferindo à pobreza um rosto
feminino fora da Europa, à escala mundial. Recorrendo às palavras de São Francisco de
Assis: Senhora Pobreza. Somos testemunhas de que existem mulheres com filhos de tenra
que fogem das guerras ou da fome, famílias desestruturadas sem pais que vivem em favelas,
mulheres e jovens raparigas forçadas à prostituição, inclusivamente dentro da União
Europeia.
Entre as prioridades da Presidência da Hungria, consta uma série de questões, cuja promoção,
com êxito, poderá ter impacto no aumento do emprego entre as mulheres. A primeira
delas é a Estratégia “Europa 2020”, com as suas metas políticas em matéria de emprego
com vista à recuperação da crise económica e à redução da pobreza. O emprego das
mulheres reforça a dignidade da mulher. Ajuda a que tomem as suas próprias decisões e
moldem as suas vidas livremente.
A iniciativa emblemática "Plataforma contra a Pobreza" salienta que as medidas tomadas
com vista à redução da pobreza também devem ter em conta as diferenças entre a situação
das mulheres e dos homens.
A Presidência da Hungria considera a decisão tomada ontem pelo Conselho EPSCO sobre
a renovação do Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres, em 2020, uma
importante conquista. Para além das medidas de política económica, é preciso não
esquecermos também o papel especial das mulheres na sociedade. Deveremos dar às
mulheres a possibilidade de conciliar as suas carreiras e a vida familiar, bem como a
possibilidade de escolher. Para este fim, estamos a trabalhar na revisão da directiva relativa
à introdução de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das
trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes; o respectivo relatório de progresso será
elaborado a tempo do Conselho EPSCO de Junho.
As prioridades da Presidência húngara incluem acções de sensibilização para o papel das
famílias no contexto da resposta aos problemas sociais, económicos e demográficos. Para
este fim, organizaremos uma semana dedicada à demografia, com o envolvimento de ONG,
e uma reunião informal dos Ministros dos Assuntos da família. O objectivo será discutir
os meios a utilizar para aumentar as taxas de natalidade. Em todas estas matérias,
evidentemente, as mulheres e as escolhas das mulheres têm um papel crucial.
Deve ser prestada especial atenção à situação das mulheres que pertencem a grupos
desfavorecidos no quadro europeu das estratégias dos Estados-Membros para os Roma,
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que, esperamos, virão a ser aprovados pelo Conselho Europeu de Junho, e para os quais a
senhora deputada Lívia Járóka e outros, relatores e ajudantes, deram contribuições muito
valiosas no Parlamento Europeu. Esperamos que, também no Conselho, seja declarada a
intenção de enfatizar o papel das mulheres romanichéis em manter unidas as suas famílias,
o que seria uma boa base de partida na procura de respostas para as questões da população
Roma.
Por último, Senhoras e Senhores Deputados, permitam-me uma breve digressão. A
experiência histórica tem mostrado que não pode haver uma sociedade civil forte sem a
participação social activa das mulheres. Como o Senhor Presidente Jerzy Buzek também
referiu, havia mulheres entre os manifestantes que exigiam a liberdade na Praça Tahrir, no
Cairo. Também elas querem moldar as mudanças que estão a ocorrer. É preciso que a União
Europeia incentive os seus esforços: com generosidade, livre de estereótipos ideológicos,
abertamente e com simpatia.
José Manuel Barroso, Presidente da Comissão. – (FR) Senhor Presidente, Senhora Ministra
Enikő Győri, Senhoras e Senhores Deputados, recordamos hoje as vozes das mulheres que,
em 19 de Março de 1911, começando na Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça, reunindo
em seguida muitas mais e indo cada vez mais além, se ergueram para defender os direitos
das mulheres ao sufrágio universal e a melhores condições de trabalho.
Hoje, homenageamos também um século de luta e de êxitos de que somos todos
beneficiários. Que seria das nossas democracias e, em particular, da democracia europeia
aqui representada no Parlamento Europeu sem a plena participação das mulheres na vida
pública? Que seria das nossas sociedades e das nossas economias sem o talento das
mulheres?
As mulheres europeias são, em numerosos aspectos, modelos para o resto do mundo. O
lugar ocupado pelas mulheres nas sociedades europeias é uma fonte de inspiração para as
mulheres de todo o mundo. A este respeito, gostaria de mencionar a luta corajosa das
mulheres do Norte da África que, ombro a ombro com os homens, tudo fazem para resistir
à ditadura e estabelecer democracias. O papel activo que as mulheres europeias hoje
desempenham na vida económica e política da União Europeia é o resultado do seu
empenho determinado. Congratulamo-nos hoje com uma integração europeia, de que um
dos princípios fundadores é a igualdade entre homens e mulheres, um princípio plenamente
consagrado no Tratado de Lisboa. Ao longo dos anos, graças a importante legislação sobre
igualdade de tratamento e integração do género nas políticas europeias conseguimos
evoluir para uma sociedade e um mercado de trabalho mais igualitários.
Contudo, deveremos também indignar-nos face ao que continua a ser decepcionante,
inaceitável, ou mesmo intolerável. Refiro-me aqui a uma taxa média de emprego feminino
de 62,5%, contra uma taxa média de emprego masculino de 80% ou a um êxito académico
cada vez maior entre as mulheres que contrasta com as suas perspectivas de carreira: estes
são factores decepcionantes, que teremos de alterar. As mulheres estão sobre-representadas
nos empregos mais mal pagos e mais precários e sub-representadas nos cargos de
responsabilidade. A disparidade entre os salários auferidos por mulheres e homens é de
18%, o que resulta no risco de 22% das mulheres com mais de 65 anos virem a cair abaixo
do limiar da pobreza, uma vez que não dispõem de pensões adequadas: esta é uma situação
inaceitável e tem que mudar. Segundo as estimativas, 20 a 25% das mulheres na União
Europeia foram sujeitas a violência física, pelo menos, uma vez em sua vida. É intolerável,
tem que mudar.
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Deveremos renovar, hoje, o nosso compromisso de continuar a trabalhar em conjunto a
fim de, efectivamente, tornar uma realidade a igualdade de género. Todos nós teremos a
ganhar, em termos de coesão social e económica, de crescimento sustentável, ou de
competitividade.
Em Setembro de 2010, a Comissão adoptou uma estratégia que definiu cinco áreas
prioritárias de acção para o período 2010-2015: igualdade no mercado de trabalho;
independência económica igual para homens e mulheres; igualdade de salários; igualdade
nas posições de responsabilidade; e promoção da igualdade para além da UE.
A Comissão permanecerá sempre ao lado das mulheres de todo o mundo, que travam uma
batalha diária pelo acesso à educação e pelo direito ao trabalho, daquelas que lutam pela
democratização e pelo exercício das liberdades e dos direitos políticos e civis. A Comissão
fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que estas metas se cumpram. No entanto,
não devemos esquecer que a legislação - por mais bem implementada que esteja - não é a
resposta para tudo. É preciso mudar também os comportamentos e as atitudes.
Senhoras e Senhores Deputados, hoje comemoramos a luta das mulheres pela igualdade.
Na Europa dos nossos dias, podemos dizer que a UE não seria possível sem as mulheres
europeias, todas as mulheres europeias! Dão contributos fundamentais para o nosso
projecto assente em valores, incluindo os valores da igualdade entre homens e mulheres.
Eva-Britt Svensson, Presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Género.
– (SV) Senhor Presidente, "não nascemos mulheres, tornamo-nos mulheres". Esta citação
mostra que o conceito que temos de mulheres e homens está na base de todas as nossas
escolhas na vida - as escolhas dependem do nosso género, e não dos nossos interesses,
qualificações, compromissos, etc. Os estereótipos de sexo catalogam homens e mulheres
em categorias diferentes, e cem anos de luta pela igualdade não conseguiram acabar com
esses estereótipos de género.
No entanto, recusamo-nos a esperar mais cem anos, porque são estes estereótipos de
género, estas normas, que conduzem, entre outras situações, a que 97% das grandes
empresas sejam geridas por homens, a que as mulheres sejam vítimas de discriminação
salarial e possuam empregos precários - quando têm trabalho –, a que sejam as mulheres
as responsáveis pelo trabalho doméstico não remunerado, a que sejam as mulheres a
assumir a principal responsabilidade pelos filhos. As mulheres são vítimas de violência,
inclusivamente por parte dos que são mais próximos e sob a forma de violência sexual, e
são vendidas como mercadorias no comércio do sexo. Estamos a assistir a uma feminização
da pobreza, com origem nas diversas normas que enformam a sociedade.
Foram feitos grandes progressos durante estes cem anos de luta. Se comparar as
oportunidades de que disponho, no que respeita à diversidade das escolhas de vida, com
aquelas de que dispuseram a minha mãe e a minha avó, terei uma boa noção dos progressos
realizados, porém, muito está ainda por fazer. Portanto, a luta continua, todos os dias do
ano, não apenas em 8 de Março.
(Aplausos)
Lívia Járóka, em nome do Grupo PPE. – (HU) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, celebramos hoje o centenário do Dia Internacional da Mulher, comemorando
a manifestação das trabalhadoras que, em meados do século XIX, em Nova Iorque, exigiram
salário igual por trabalho igual. O objectivo que visavam há mais de 150 anos atrás, em
1857, a saber, garantir salário igual para trabalho igual, ainda é hoje relevante. Na União

49

50

PT

Debates do Parlamento Europeu

Europeia, as mulheres ganham 15% menos que os homens, sendo este número é de 16,5%
no meu país natal, a Hungria. Apesar de mais de metade da população mundial ser composta
por mulheres, estas só auferem 10% do rendimento mundial.
Para além da erradicação das disparidades de género em matéria salarial, continuam por
alcançar um adequado reforço do papel da mulher na família e a afirmação do princípio
da igualdade de tratamento. Não deveremos permitir que a maternidade represente na
Europa um risco de pobreza e que o facto de se ser mulher ou de se ser mãe represente
uma desvantagem. Independentemente das iniciativas lançadas no âmbito da ONU ou das
lançadas pela União Europeia, o que é certo é que, na maior parte do mundo, ainda não se
conseguiu uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres. Colocamos pouca ênfase
na situação das mulheres que vivem próximo do limiar da pobreza, no fenómeno da
discriminação múltipla e no combate à violência doméstica e à violência contra as mulheres.
Britta Thomsen, em nome do Grupo S&D. – (DA) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, assinalamos hoje o centésimo aniversário da celebração, pela primeira vez, do
Dia Internacional da Mulher. Há cem anos, a luta travava-se, entre outros, pelo direito das
mulheres ao voto - algo hoje que tomamos por adquirido. No entanto, ainda há um longo
caminho a percorrer para se alcançar a plena igualdade, e gostaria de salientar a importância
da representação das mulheres nos processos decisórios a todos os níveis. As mulheres
devem participar na política, mas também ser envolvidas no mundo dos negócios.
Precisamos também de mulheres na banca.
É forçoso que não excluamos metade da população das importantes decisões tomadas no
campo da economia. Isso não é democracia. Necessitamos de todo o nosso talento. Está
em causam também, pura e simplesmente, a nossa competitividade. Saúdo, pois, a iniciativa
da Senhora Comissária Viviane Reding: "Compromisso europeu pelas mulheres na
administração das empresas". É muito positivo que, uma vez mais, a UE assuma a liderança
em matéria de igualdade, mas é preciso que disponhamos de legislação vinculativa se
quisermos que as quotas para mulheres na administração das empresas sejam mais do que
mera política simbólica, e espero que haja coragem para dar esse passo. Obrigada.
Silvana Koch-Mehrin, em nome do Grupo ALDE. – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, a igualdade de todos os seres humanos está consagrada nos dois
primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas.
Nesta estipula-se que: "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito
de fraternidade". Que frases maravilhosas. No entanto, mesmo passados cem anos sobre
a primeira celebração do Dia Internacional das Mulheres, ainda não cumprimos esse
desígnio: ainda não existem sinais de uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres.
Concedo que avançámos muito na Europa. Hoje, a nossa principal preocupação já não é
o reconhecimento jurídico da liberdade das mulheres. Conseguimos em grande parte essa
liberdade. Gostaria de expressar minha gratidão aos feministas, tanto homens como
mulheres, pelo trabalho desenvolvido no passado. Hoje, a nossa principal preocupação é
conseguir a liberdade na prática, conseguir que os homens se apropriem da questão da
questão compatibilidade da vida profissional e familiar e que a presença das mulheres nos
lugares cimeiros das empresas passe a ser um lugar-comum.
É fantástico ver que os movimentos de libertação no Norte de África nos tomam como
referência, as mulheres da Europa. Vêem-nos como modelo para desempenharem um
papel pioneiro. É extremamente importante que não percamos de vista o nosso objectivo:
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a liberdade de viver as nossas vidas de acordo com nossas próprias concepções. Isso
acontecerá quando a igualdade se tornar algo que damos por adquirido e quando o Dia
Internacional da Mulher deixar de ser um dia de lembrança e passar a ser um dia de
celebração da liberdade.
Rebecca Harms, em nome do Grupo Verts/ALE. – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, a situação em que nos encontramos hoje não é motivo, com efeito,
de qualquer celebração, deve sim encorajar-nos a reiterar o nosso compromisso para com
a concretização de uma verdadeira igualdade. Este 100.º aniversário deverá ser uma ocasião
para nós, mulheres, para olharmos para trás e fazermos um balanço.
Para mim, os resultados ditam o seguinte: é preciso que a igualdade seja consagrada nas
constituições e nas declarações dos direitos humanos como um grande princípio. No
entanto, são necessárias leis e regulamentos para que esses princípios se tornem realidade.
Acredito que isso passa igualmente pelo recurso a quotas.
Olhando para as Instituições europeias, podemos verificar que a situação não é melhor do
que nas lideranças das empresas. Praticamente não há mulheres no topo, em cargos de
responsabilidade. Se o quisermos conseguir, Senhora Comissária Viviane Reding, Senhor
Presidente José Manuel Barroso, então precisaremos de uma regulamentação rigorosa em
matéria de quotas. Teria apreciado uma avaliação honesta da vossa parte sobre a falta de
igualdade, no caso das mulheres, nas Instituições europeias, porque, nessa altura, teriam
percebido a importância destas quotas.
(Aplausos)
Considero lamentável que ainda não exista um lugar à mesa para as mulheres, por mais
bem qualificadas que sejam, quando estão em causa decisões de responsabilidade e quando
são concebidas as políticas estratégicas. As quotas são o instrumento que permitirá alcançar
esse objectivo.
Senhora Comissária Viviane Reding, a este respeito, por ocasião do centésimo Dia
Internacional da Mulher, apelamos a que assuma o firme compromisso de tudo fazer para
promover quotas verdadeiras para as mulheres em cargos de chefia – à semelhança do que
já acontece na Noruega, Espanha e França. Não consigo compreender por que razão esta
questão ainda não consta do discurso do Senhor Presidente José Manuel Barroso.
Marina Yannakoudakis, em nome do Grupo ECR. – (EN) Senhor Presidente, na semana
passada, no Reino Unido, Lord Davies fez a sua intervenção perante o Governo sobre o
aumento da participação das mulheres em cargos de responsabilidade. O seu relatório
incluía metas voluntárias para as empresas. Ninguém pode discordar de que precisamos
de mais mulheres nos conselhos de administração. O que não posso aceitar é que sejam
necessárias quotas para atingir esse objectivo. Essa é uma atitude extremamente paternalista.
É quase tão paternalista como oferecer às mulheres presentes nesta sala uma rosa à entrada
deste hemiciclo. Bem, eu ofereci a minha rosa a um homem.
Passando a uma nota positiva, o Reino Unido está a fazer progressos reais na eliminação
das disparidades salariais entre os sexos. Os últimos números mostram que as disparidades
salariais entre homens e mulheres no emprego a tempo inteiro diminuíram para 10%, o
valor mais baixo desde que começaram a ser efectuados registos.
Por último, no Dia Internacional da Mulher, quero prestar homenagem à maternidade. A
verdadeira igualdade é ter o direito de escolha, não se sendo julgado por essas escolhas.
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Independentemente de ser membro de um conselho de administração, cirurgiã num
hospital, prestadora de cuidados a tempo parcial, mecânica de automóveis ou dona de casa
e mãe, qualquer mulher tem o direito de fazer sua própria escolha.
(Aplausos)
Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL . – Senhor Presidente, saudamos a luta das
mulheres pela liberdade, o progresso social e a paz, num momento em que celebramos os
100 anos das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Foram muitas as lutas e as
conquistas conseguidas pelas mulheres ao longo destes 100 anos, mas ainda não foram
suficientes para eliminar as desigualdades existentes, as discriminações que persistem no
acesso ao trabalho com direitos, as desigualdades salariais com reflexo nas reformas, a
dificuldade da progressão na carreira e na realização profissional, os entraves no acesso a
lugares de direcção e de decisão, na actividade económica, social e política, situação que
tende a agravar-se em momentos de crise económica e social.
Apesar de a maternidade ser uma função social indispensável à evolução da sociedade, as
mulheres continuam a ser discriminadas por serem mães e trabalhadoras, o que é
escandaloso em pleno século XXI. Aqui reafirmamos a solidariedade do nosso grupo com
as lutas das mulheres, continuando a exigir o fim das desigualdades e das discriminações,
o fim da violência generalizada contra as mulheres, o fim de estereótipos de género, o que
implica não só uma ruptura com as políticas neoliberais, como um empenhamento sério
em políticas alternativas que coloquem a questão dos direitos humanos e da igualdade de
género no centro das tomadas de decisão e das políticas comunitárias.
Mara Bizzotto, em nome do Grupo EFD. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, muitos objectivos foram já alcançados, porém, algumas das batalhas ainda
nem sequer começaram. Hoje, a questão urgente prende-se com as mulheres de outras
culturas que vivem, na Europa e em todo o mundo, lutando para exigir os mais elementares
padrões de dignidade e humanidade.
Não podemos comemorar este feriado sem trazer à colação a questão das mulheres no
mundo árabo-muçulmano, caso contrário, continuaremos a ignorar um problema que
hoje é do mundo árabe, mas que, em breve, será também nosso. Não podemos ignorar os
números de uma crise que aumenta de ano para ano na Europa, nas nossas cidades e nas
escolas onde os nossos filhos crescem.
Registou-se, durante muito tempo, um aumento do número de casos de violência de todo
o tipo contra mulheres muçulmanas no seio das suas próprias famílias. Por isso, tenho
vindo a pedir, há algum tempo - e volto a fazê-lo de novo hoje -, à Europa que ponha em
prática políticas que combatam a propagação do radicalismo islâmico, dos casamentos
forçados, dos direitos de honra, da mutilação genital feminina e da violência doméstica.
Nós, homens e mulheres europeus, devemos lutar por aquelas mulheres que vivem na
Europa e não só, que não têm voz e que são oprimidas pelo monstro do fundamentalismo
islâmico.
Nicole Sinclaire (NI). – (EN) Senhor Presidente, também eu gostaria de prestar
homenagem a todas as mulheres de todo o mundo e a todas as mulheres, dos últimos 100
anos ou mais, que lutaram pela igualdade. Foi em 1893 que a Nova Zelândia conferiu às
mulheres direito de voto. Se me permitirem prestar homenagem ao meu próprio país, foi
em 1970 que uma certa trabalhista, Barbara Castle, levou à aprovação da primeira lei sobre
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salário igual para trabalho igual no mundo ocidental. Evidentemente, foi o Reino Unido
que teve a primeira mulher Primeira-Ministra na Europa.
No entanto, penso que o Parlamento Europeu perdeu o contacto com a realidade. Sou
contra qualquer tipo de discriminação, mesmo a positiva, já que, inevitavelmente, conduz
à criação de vítimas. As mulheres não precisam do paternalismo das quotas, necessitam,
ao invés, que as barreiras ao seu progresso sejam eliminadas. Os Estados-Membros fariam
melhor em centrar-se em questões como a necessidade de melhorar os cuidados às crianças.
Recentemente, uma decisão do Tribunal de Justiça sobre seguros automóveis veio boicotar
os métodos de avaliação de risco tradicionais, experimentados e testados. Apesar da posição
da UE sobre a discriminação positiva em favor das mulheres, este caso espelha bem o jargão
politicamente correcto, através uma decisão tola, que torna efectivamente a vida mais
difícil e cara para as mulheres. O bom-senso é desconhecido na União Europeia.
Presidente. – Está encerrado o debate.
PRESIDÊNCIA: DIANA WALLIS
Vice-Presidente
9. Período de votação
Presidente. – Segue-se na ordem do dia o período de votações.
(Para os resultados e outros pormenores sobre a votação: ver Acta)
9.1. Pedido de levantamento da imunidade parlamentar do Deputado Elmar Brok
(A7-0047/2011, Francesco Enrico Speroni) (votação)
– Antes da votação:
Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Senhora Presidente, a Senhora sabe-o bem, pois o Tribunal
de Justiça Europeu não lhe deu ganho de causa num processo de imunidade que me dizia
respeito.
Espero que a indulgência que estamos a demonstrar para com o senhor deputado Elmar
Brok relativamente um caso financeiro também se aplique à liberdade de expressão dos
deputados desta Assembleia que pertencem à minoria.
A igualdade que prevaleceu há vinte anos nesta Câmara faz-lhe jus, ao Parlamento e à sua
Comissão dos Assuntos Jurídicos. Infelizmente, o sistema de imunidade transformou-se
numa questão partidária. Pessoalmente, lamento essa situação e espero que a nossa
Instituição se recomponha.
(Aplausos)
Francesco Enrico Speroni , relator. – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, preciso apenas de esclarecer um dado estatístico. Devido a um mal-entendido,
foi referido na exposição de motivos dos relatórios o valor de 2 900 euros, quando o valor
correcto é de 2 356,41 euros.
9.2. Segurança geral dos produtos e supervisão do mercado (A7-0033/2011, Christel
Schaldemose) (votação)
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9.3. Gestão da gripe H1N1 (A7-0035/2011, Michèle Rivasi) (votação)
9.4. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas Europeu (Harald Wögerbauer
-AT) (A7-0048/2011, Inés Ayala Sender) (votação)
9.5. Zona do Acordo da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (A7-0023/2011,
Crescenzio Rivellini) (votação)
9.6. Financiamento inovador a nível mundial e europeu (A7-0036/2011, Anni
Podimata) (votação)
– Antes da votação da aleração 1:
Jean-Paul Gauzès (PPE). – (FR) Senhora Presidente, lamento que exista uma certa confusão
neste relatório da senhora deputada Anni Podimata, que levanta uma série de questões
importantes no que diz respeito ao financiamento inovador. Gostaria de pedir ao Grupo
da Aliança Progressista dos Socialistas & Democratas no Parlamento Europeu que retirasse
a proposta alternativa que apresentou a fim de que o trabalho de redacção conjunto que
foi realizado seja concluído.
Em segundo lugar, lamento que uma oposição algo artificial tenha emergido sobre a questão
do imposto sobre transacções financeiras e que existam duas alterações muito semelhantes.
Lamento que, como resultado disso, o Parlamento não possa expressar o seu apoio
esmagador a esse imposto em condições que sejam razoáveis face à competitividade da
Europa.
Martin Schulz (S&D). – (DE) Senhora Presidente, posso dizer ao senhor deputado
Jean-Paul Gauzès o seguinte: sim, tencionamos retirar esta proposta de resolução alternativa.
Foi essa a recomendação que fiz ao meu Grupo e por uma razão muito simples: a alteração
que se segue, que foi assinada por 120 deputados de todos os grupos, mostra que as
propostas relativas a um imposto sobre transacções financeiras não são propriedade de
qualquer Grupo, dos Conservadores, dos Socialistas, do Grupo do Partido Popular Europeu
(Democratas-Cristãos), ou do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia. A ideia é apresentar
uma proposta institucional e emitir um sinal institucional de que esta Câmara é capaz de
forma transversal a todos os grupos políticos: "Queremos que o sector privado pague a
sua quota-parte dos encargos da crise". Esta não é uma exigência socialista, ou uma exigência
do Grupo PPE, é o nosso desejo comum. Se conseguirmos expressar esta ideia, hoje, de
forma institucional, então isso representará um enorme êxito para o Parlamento Europeu.
Essa a razão que nos leva a retirar a proposta.
(Aplausos)
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE). – (EL) Senhora Presidente, ontem, em sessão plenária,
o Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) apresentou uma outra proposta
que poderá constituir um compromisso, a saber: será possível deixar claro que os recursos
serão canalizados para o orçamento da UE e para o mecanismo de apoio? Apresentámos
o assunto para debate, ontem, e aguardamos uma resposta, para que possamos chegar a
um compromisso e enviar uma mensagem positiva às Instituições da UE.
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9.7. Reduzir as desigualdades no domínio da saúde (A7-0032/2011, Edite Estrela)
(votação)
– Antes da votação:
Margrete Auken (Verts/ALE). – (DA) Senhora Presidente, gostaria de me dirigir aos
dinamarqueses, em particular. Na tradução dinamarquesa, a palavra "equitativo" aparece
traduzida como "ligelig”. Não se trata de uma boa tradução porque as pessoas pensarão,
então, que significa "uniforme". Assim, no relatório final, será utilizada a palavra
dinamarquesa "retfærdig”, que significa "justo". Tem um significado diferente, e,
naturalmente, recomendo que todos os nossos colegas da delegação dinamarquesa - e
talvez os suecos tenham o mesmo problema – votem a favor da correcção da palavra no
relatório.
9.8. Cooperação com os países em desenvolvimento a fim de promover a boa
governação em questões fiscais (A7-0027/2011, Eva Joly) (votação)
9.9. Agricultura e comércio internacional (A7-0030/2011, Georgios Papastamkos)
(votação)
9.10. O défice de proteínas na UE (A7-0026/2011, Martin Häusling) (votação)
– Antes da votação:
Martin Häusling, relator. – (DE) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
este relatório analisa a forma como o défice de proteínas, que é de 80%, na União Europeia
pode ser reduzido através da promoção do cultivo de proteaginosas na Europa. No relatório
não se visa promover qualquer debate sobre a regra da tolerância zero, nem se pretende
facilitar a importação de soja geneticamente modificada. Por conseguinte, peço
encarecidamente que votem contra os n.ºs 3 e 9. Estas alterações confeririam um carácter
totalmente diferente ao relatório. Se esses dois n.ºs forem aceites, terei de retirar o meu
nome.
– Após a votação:
Martin Häusling (Verts/ALE). – (DE) Senhora Presidente, uma vez que o resultado da
votação conduziu à alteração do relatório, peço que o meu nome seja retirado do
documento. Gostaria de devolver o relatório.
(Aplausos)
9.11. Igualdade entre homens e mulheres – 2010 (A7-0029/2011, Mariya Nedelcheva)
(votação)
– Antes da votação no n.º 66:
Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, no n.º 66, depois da frase "insiste na necessidade de as mulheres terem o
controlo dos seus direitos sexuais e reprodutivos, designadamente graças a um acesso
facilitado à contracepção e ao aborto" proponho, através desta alteração oral, que seja
aditado o seguinte texto a seguir à palavra "aborto": "reconhecendo, simultaneamente, o
direito à vida do nascituro, exorta os Estados-Membros e a Comissão a implementarem
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medidas e acções de apoio à prossecução da gravidez, concebendo políticas sociais e de
assistência social que ajudem as mulheres a superar, sempre que possível, as causas que as
levam a optar pelo aborto".
Esta alteração oral visa garantir a liberdade de acesso seguro das mulheres à interrupção
da gravidez, mas também afirmar o princípio de que o aborto não é um método de
contracepção de último recurso, nem um meio de controlo da natalidade.
(A alteração oral é rejeitada)
9.12. Pobreza feminina (A7-0031/2011, Rovana Plumb) (votação)
Presidente. – Está encerrada a votação.
10. Declarações de voto
Declarações de voto orais
Relatório: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)
Francesco De Angelis (S&D). – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
gostaria de agradecer à senhora deputada Christel Schaldemose o seu relatório, que, acima
de tudo, deve ser louvado por propor medidas concretas destinadas a reforçar os sistemas
de fiscalização da circulação no mercado comum de produtos seguros para os consumidores
europeus.
Trata-se de um relatório de iniciativa, contudo, tem o mérito de apontar na direcção certa
com vista a concluir o mercado interno e garantir a protecção dos consumidores europeus.
Garantir a segurança implica proporcionar sistemas de rastreabilidade fiáveis ao longo do
ciclo de vida dos produtos. A este respeito, o relatório apresenta propostas eficazes: base
de dados pública com informações sobre a segurança dos produtos de consumo; o reforço
do sistema comunitário de troca rápida de informação (RAPEX) sobre produtos perigosos
provenientes de países terceiros; e recursos acrescidos para permitir que as autoridades de
fiscalização retirem do mercado produtos que representem riscos graves.
Termino, salientando que nos cabe garantir que os produtos que circulam no mercado
europeu sejam seguros para os consumidores mais vulneráveis, especialmente as crianças,
os idosos e os portadores de deficiência.
Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Senhora Presidente, muito se tem debatido sobre a
segurança dos consumidores em relação aos produtos alimentares, contudo esquecemos
por vezes que artigos normais de uso diário podem representar uma ameaça igualmente
grave para a saúde e por vezes até para a vida, particularmente no caso de crianças pequenas.
O instrumento de base para efectuar um controlo dos produtos colocados no mercado é
a continua supervisão do mercado, sendo que é essencial uma legislação adequada,
particularmente no que respeita ao controlo do comércio electrónico.
Escusado será dizer que uma boa cooperação entre organizações de consumidores,
autoridades nacionais, fabricantes e vendedores é essencial. Não sejamos no entanto
excessivamente zelosos e analisemos antes, com ponderação, uma definição de um produto
perigoso. Não esqueçamos que não é só importante que os artigos funcionais sejam
adequadamente concebidos e que os fabricantes utilizem materiais seguros; é igualmente
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importante que o senso comum impere enquanto estiverem a ser utilizados, e que as
crianças que têm acesso a esses artigos sejam devidamente vigiadas. Muito obrigado.
Lara Comi (PPE). – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, hoje, o
Parlamento aprovou um relatório sobre o tema da segurança geral dos produtos, o que
representa mais um passo importante para reforçar a protecção dos consumidores europeus.
De facto, o relatório sublinha a importância da rastreabilidade durante todo o ciclo de vida
do produto e solicita à Comissão que leve a cabo acções destinadas a analisar e avaliar
novas tecnologias, garantindo a segurança do consumidor, a custos optimizados. Dar aos
consumidores europeus a capacidade de conhecer todos os aspectos de um produto aumenta
a consciência e fortalece sua protecção. Creio que as novas tecnologias podem ajudar a
combater a contrafacção, especialmente no sector têxtil.
O objectivo do relatório em apreço é proteger os consumidores, mas também proteger
todas as empresas que operam na Europa e que não decidiram externalizar os seus negócios.
Através deste relatório, podemos certamente encontrar uma excelente solução para a
constante disputa sobre a total rastreabilidade da designação de origem não europeia.
Relatório: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)
Paolo Bartolozzi (PPE). – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a
aprovação do relatório da senhora deputada Rivasi é o resultado de uma avaliação da gestão
da gripe H1N1 em 2009-2010, que visa estabelecer normas gerais de conduta que se
aplicarão em qualquer emergência de saúde global no futuro.
Após uma fase de revisão longa e bem sucedida, o relatório faz da cooperação,
independência e transparência os seus princípios fundamentais. Trata-se de um documento
que apela a uma cooperação maior e melhor entre as autoridades de saúde dos
Estados-Membros e instituições europeias, a fim de abordar a gestão de risco de forma
harmonizada e proporcional.
Os seus objectivos são uma mudança na estratégia dos Estados-Membros no que respeita
aos seus planos nacionais para a gestão da gripe, incluindo reservas de vacinas, a publicação
dos nomes de todos os especialistas consultados pelas autoridades de saúde europeias e
uma relação eficiente de confiança com os meios de comunicação responsáveis pela
divulgação das mensagens de saúde pública. Estas as razões por que recebeu o nosso voto
favorável.
Marisa Matias (GUE/NGL). - Sabemos bem o que se passou com a gripe A e isso devia
servir-nos de lição a todos. E não sei se se lembram bem como tudo isto começou, mas a
verdade é que começou de uma maneira e depois a resposta foi completamente
desproporcionada em relação à dimensão do problema.
É por isso que o relatório que hoje foi aqui votado é tão importante. Porque nós devemos
aprender com o que se fez para que não se repita aquilo que se fez. Temos o direito de saber
quem tomou as decisões, como é que se passou toda a história e quem é que decidiu para
que ela se tivesse passado assim. Como temos o direito de saber quais foram os países que
responderam de determinada forma, porque é que responderam sem transparência e sem
que nos deixassem ficar o mínimo de dúvidas, porque nós mantínhamos todas as dúvidas,
se houve ou não negócio, nós temos de ter a garantia de que não fica nenhum resquício,
se houve ou não negócio relacionado com esta gripe.
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E é por isso que eu entendo, Senhora Presidente, que todas as ameaças à saúde pública
devem ser enfrentadas, mas não é indiferente o modo como são enfrentadas nem quem
paga por elas.
Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Senhora Presidente, uma das principais conclusões
apresentadas no relatório que votámos sobre a avaliação da gestão da gripe H1N1 é a falta
de uma avaliação independente realizada por organismos de saúde nacionais e europeus.
Isso dá origem a decisões de saúde pública que têm por base um mau aconselhamento. É
alarmante o facto de, na opinião da antiga directora do ECDC, Zsuzsanna Jakab, nunca
antes ter acontecido que uma vacina fosse objecto de uma autorização de comercialização
com tão poucos dados disponíveis sobre os seus efeitos. Zsuzsanna Jakab afirmou isto em
resposta a uma pergunta sobre a segurança de coaddjuvantes na vacina contra a pandemia
H1N1. Impõe-se uma maior transparência nas decisões que afectam a saúde humana. Na
Polónia, o Ministro da Saúde decidiu não comprar vacinas ou implementar um programa
de vacinação, apesar da pressão dos meios de comunicação e de muitos outros grupos. É
legítimo perguntar o quão aflitivo terá sido para os cidadãos o bombardeio de informações
diárias a recomendar a vacinação. É legítimo também perguntar se é ético estar concentrado
exclusivamente no dinheiro e negligenciar a saúde dos cidadãos e, consequentemente,
minar também a confiança nas recomendações oficiais sobre a vacinação, que se destinam
a proteger-nos contra as epidemias. Muito obrigado.
Relatório: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)
Antonello Antinoro (PPE). – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
até à data, as recomendações adoptadas pela Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo
(CGPM) foram transpostas para a legislação da União Europeia a título provisório, por
meio de regulamentos anuais sobre as possibilidades de pesca. Estes dizem respeito a
medidas de conservação, gestão, exploração, controlo e comercialização dos produtos de
pesca e da aquicultura na região do Mediterrâneo.
O carácter permanente destas recomendações requer, no entanto, um instrumento jurídico
mais estável para a sua transposição para a legislação da UE. Assim sendo, é adequado
transpor as recomendações em causa através de um único acto legislativo ao qual poderão
ser adicionadas as futuras recomendações. Foi isso que fizemos hoje, o que melhorará a
segurança jurídica e constitui simultaneamente um passo importante no sentido da
simplificação.
Neste ponto, as partes da CGPM são obrigadas a assegurar a plena implementação das
medidas acordadas, a partir da data estabelecida, sendo que uma transposição atempada
era pois necessária para tornar estas medidas internacionais directamente aplicáveis às
pessoas singulares ou colectivas em toda a UE e para garantir a segurança jurídica a esse
respeito.
Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) Senhora Presidente, o nosso grupo aprovou este
relatório, uma vez que se trata de um elemento essencial dos planos para uma futura política
da pesca comum. Dadas as mudanças que nos esperam, a regionalização é extremamente
importante, como o é garantir que essa política seja desenvolvida com base, precisamente,
nesta regionalização.
Aguarda-nos um debate em matéria de devoluções, um debate lamentável sobre uma
legislação mal concebida. A legislação deve assentar em medidas deste tipo, ou, por outras
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palavras, na regionalização, pelo que devemos criar uma política comum das pescas que
tenha esse factor em conta. Muito obrigado.
Syed Kamall (ECR). – (EN) Senhora Presidente, se olharmos para a história dos nossos
acordos comuns, a política comum das pescas, a política agrícola comum, o resultado é
bem visível aos olhos de todos.
Embora, nalgumas áreas, isso nos tenha levado a aumentar a produção a preços artificiais,
também assistimos ao esgotamento das unidades populacionais de pesca e aos problemas
com as devoluções. É bastante claro que esse sistema falhou. É hora de reconhecer que o
melhor caminho a seguir é um sistema baseado em direitos de propriedade e direitos de
propriedade transferíveis para as gerações futuras que têm interesse em assegurar os recursos
para a sua geração e para as gerações futuras.
Se ao menos pudéssemos ter noção do que é o Estado de Direito, e aplicar os direitos de
propriedade às políticas das pescas, teríamos uma política de pescas sustentável e não
apenas para a política comum das pescas da UE, mas também a nível global, e não teríamos
necessidade de estes acordos.
Daniel Hannan (ECR). – (EN) Senhora Presidente, todos os dias, milhares de toneladas
de peixe morto são devolvidas ao mar, borda fora. Afundam – as escamas e as espinhas
que cobrem o fundo do mar, que o mar – como diz o grande poeta do Reino Unido –
transforma em algo de rico e estranho. Pela primeira vez, a metáfora é totalmente pertinente.
A Comissão Europeia acordou agora, tardiamente, anos após o problema das devoluções
ter surgido pela primeira vez, e tentou alterar a situação.
No entanto, todas as soluções propostas pela Comissão contêm em si incentivos perversos
– uma pode limitar os dias que uma embarcação passa no mar, outra pode reduzir o
tamanho da malha da rede, outra pode obrigar os capitães a desembarcar até à última
espadilha que capturam. Todas estas coisas são baseadas no problema existencial da política
comum das pescas, que é precisamente o facto de ser uma política comum: define a pesca
como um recurso comum ao qual todas as nações têm acesso igual. Ninguém detém a
propriedade e, por conseguinte, ninguém se sente estimulado para tratar a pesca como um
recurso renovável.
Precisamos de copiar o que a Islândia, Nova Zelândia e as Ilhas Malvinas e outros países
fizeram, dando incentivos aos capitães das embarcações dirigidos à conservação e
dando-lhes direitos de propriedade. A única maneira de fazer isto é restabelecer o controlo
nacional sobre as águas territoriais.
PRESIDÊNCIA: STAVROS LAMBRINIDIS
Vice-Presidente
Relatório: Anni Podimata (A7-0036/2011)
Jens Rohde (ALDE). – (DA) Senhor Presidente, a grande maioria no Parlamento, mais
uma vez, decidiu que nós, neste hemiciclo, vamos apoiar um imposto sobre as transacções
financeiras. De todos os impostos que se poderiam adoptar, o chamado imposto Tobin é
o mais estúpido de todos. O único aspecto positivo que se pode associar a este imposto é
que nunca chegou a lado algum, porque se fosse a Besta do Apocalipse, por que não foi
então implementado há muitos anos?
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A primeira vez que esta questão veio a lume, estava-se precisamente no início da década
de 1970. No entanto, cada vez que há uma crise, este velho castanheiro abana e, passado
pouco tempo, chegamos à conclusão de que não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia
introduzir um imposto só na Europa pura e simplesmente porque temos paraísos fiscais
seguros, e portanto o capital pode ser transferido para qualquer outro lugar na Europa.
Trata-se de um imposto sobre o comércio e não sobre os lucros. O imposto Tobin não
fornece qualquer solução seja para o que for, e o próprio Senhor Tobin reconheceu-o há
alguns anos atrás.
Clemente Mastella (PPE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a
actual crise económica e financeira revelou graves deficiências na regulamentação e
supervisão do sistema financeiro global.
Na União Europeia, a crise financeira foi seguida de uma grande crise orçamental, na qual
as excessivas e, até agora, injustificadas, pressões dos mercados sobre as obrigações nacionais
tiveram um peso não secundário. As operações altamente especulativas e a curto prazo
estiveram no centro da crise e mostraram bem a clara conexão entre uma regulamentação
e vigilância financeira ineficaz por um lado, e a sustentabilidade das finanças públicas, por
outro.
Os custos económicos desta crise ainda estão por avaliar na totalidade. De qualquer forma,
o que ficou claro até agora é que o mundo e a União Europeia não podem permitir-se a
uma outra crise desta magnitude, e não podem deixar que se repita.
Para dar respostas globais e integradas à crise, precisamos de novos mecanismos de
financiamento inovadores, passíveis de travar a especulação e restabelecer o papel primário
do sector financeiro. Por conseguinte, é necessário mudar, e de forma extremamente
positiva.
Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Senhor Presidente, sou a favor da introdução de um
imposto sobre as transacções globais. A Comissão não se deve atrasar na realização de
uma avaliação de impacto, numa primeira fase, sobre a aplicação dessa taxa a nível europeu,
e, após este estudo, a UE tomaria decisões.
Todos os anos, em Londres, é colectada uma receita fiscal no valor de 7 000 milhões de
euros por meio de um imposto suplementar sobre a bolsa. Não é exactamente o mesmo
que a taxa sobre a transacção que está a ser discutida aqui, mas os resultados de Londres e
seu impacto são animadores, pelo que a Comissão deverá proceder imediatamente a uma
avaliação de impacto, e a seguir tomar decisões a nível da UE.
Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
a crise económica e financeira que se instalou na Europa nos últimos anos revelou graves
deficiências no quadro regulamentar.
Precisamos de preparar novos instrumentos capazes de reduzir a especulação e restaurar
o papel do sector financeiro. Precisamos de atender às necessidades da economia real e
apoiar os investimentos a longo prazo, assegurando uma distribuição equitativa dos
encargos pelos principais actores financeiros. Desta forma, teremos sucesso na criação de
novos recursos adicionais, a fim de enfrentar os desafios globais e europeus, como as
alterações climáticas e os objectivos estabelecidos na Estratégia Europa 2020.
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Espero, no entanto, que seja dada mais atenção às medidas de fiscalização pública e
transparência dos sistemas de financiamento inovadores, uma vez que estes últimos são
uma condição sine qua non para a sua introdução.
Salvatore Caronna (S&D). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
creio que a aprovação do relatório da senhora deputada Podimata representa um passo
em frente significativo para uma política económica e fiscal mais equilibrada, mais
progressista e mais forte na Europa.
É agora claro para todos que a Europa, como autoridade de coordenação dos 27 países,
precisa urgentemente de se dotar de instrumentos económicos e financeiros capazes de
controlar a economia e de não ficar simplesmente à sua mercê. Por esta razão, a proposta
de tributação das transacções financeiras recebeu grande atenção, causando muita celeuma
e discussão. O facto de a maioria deste Parlamento ter votado a favor deste regulamento é
importante e significativo porque, pela primeira vez, as coisas não foram deixadas ao Deus
dará e, em vez disso, conseguimos dar um passo em frente.
Espero sinceramente que a Comissão e o Conselho se mantenham neste caminho.
Mario Pirillo (S&D). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a crise
económica actual revelou graves deficiências no sistema de supervisão do sector financeiro
e a necessidade de responder com novos instrumentos e novas políticas fiscais.
O sistema financeiro começou a gerar lucros decorrentes de transacções especulativas e é
absurdo que este sector não seja objecto de qualquer tributação. Precisamos de uma solução,
de um imposto sobre transacções financeiras, razão pela qual votei a favor.
Relativamente a outras políticas, como a energética ou ambiental, a Europa conseguiu ser
líder a nível mundial, tornando-se um exemplo e um incentive para outros países fora da
União Europeia. Considero que o mesmo se deverá fazer no que toca ao sistema financeiro.
Espero que a Comissão responda prontamente, apresentando uma proposta legislativa
que possa satisfazer as expectativas dos cidadãos, sobre os quais recaiu o fardo da crise.
Lara Comi (PPE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a introdução
de um novo imposto é sempre uma medida a considerar com grande atenção. Se, por um
lado, permite a introdução de um mecanismo de incentivos que reduz o risco e as
externalidades negativas, por outro lado, cria seguramente distorções que poderão penalizar
os mercados financeiros europeus.
Da mesma maneira que entendo que as receitas das actividades especulativas e das
transacções financeiras devem ser tributadas, também considero que é conveniente avaliar
atentamente os prós e os contras e que um imposto deste tipo deverá ser estudado
exaustivamente por forma a produzir os efeitos desejados, sem deixar de gerar riqueza.
No entanto, devo salientar que, logicamente, se a União actuar isoladamente, perderá
competitividade e não disporá de quaisquer meios práticos para induzir os outros actores
económicos mundiais a seguirem-lhe o exemplo. É precisamente por isto que sou a favor
da tributação, desde que introduzida globalmente e após discussão no seio do G20.
Giommaria Uggias (ALDE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
hoje tivemos o prazer de aprovar as medidas propostas pela senhora deputada Podimata.
Para nós, membros da delegação italiana do partido Italia dei Valori que integra o Grupo
da Aliança dos Democratas e Liberais para a Europa, este foi um momento de grande
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satisfação, na medida em que mostra que o Parlamento sabe dar seguimento às suas
declarações de princípio.
Na verdade, já no debate do relatório da senhora deputada Berès sobre a crise financeira,
económica e social, tínhamos argumentado a favor de um imposto sobre as transacções
financeiras. Essa aspiração foi hoje satisfeita, e devo dizer que nos apraz muitíssimo declarar
que votámos a favor, pois a verdade é que esse imposto transferirá os recursos financeiros
da economia financeira – e portanto da especulação financeira - para a economia real. O
imposto também responderá aos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e contribuirá
para dar resposta a grandes projectos europeus nos domínios das infra-estruturas,
investigação, reconversão ecológica e sistema de produção.
Syed Kamall (ECR). – (EN) Senhor Presidente, quando olhamos para trás, para esta crise
financeira, há que garantir que retiramos daqui algumas lições. Por exemplo, uma das lições
a aprender é que uma regulamentação inadequada pode por vezes causar problemas, como
o Acto de Investimento Comunitário nos Estados Unidos fez. Encorajou os bancos a
emprestar a clientes que não eram credíveis. Quando se verificou o incumprimento de um
em cada dez desses clientes, começou a crise do “subprime” e temos assistido às
consequências desde então.
Temos de compreender as consequências de imprimir dinheiro muito barato e de manter
as taxas de juros baixas de modo a que as pessoas façam investimentos com base em más
decisões, e de não reconhecer que o dinheiro em si tem um valor. Como afirma o economista
austríaco, Ludwig von Mises, se se tomar más decisões e criar mau investimento, quando
o mercado se corrige, todos ficam a perder e o ciclo de crédito desfaz-se. Foi precisamente
este o fenómeno a que assistimos. Também temos de tirar outra lição, a saber, que os
bancos não devem voltar a ser, nunca mais, demasiado grandes para ir à falência.
Se implementarmos esta taxa para angariarmos verbas, qual a mensagem que passará para
os bancos? Os Bancos dirão a si próprios que podem continuar a funcionar como antes,
sem a cautela devida, e que podem falir porque os contribuintes irão financiá-los.
É tempo de aprendermos as lições da crise financeira.
Relatório: Edite Estrela (A7-0032/2011)
Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a
prova clara de que o direito à cidadania europeia ainda não está garantido está nas graves
desigualdades que subsistem entre os Estados-Membros. O direito à saúde não se exerce
da mesma maneira na Bulgária ou na Roménia comparativamente a outras realidades, pelo
que fica evidente que a presente resolução, com todas as suas complicações, pode ser um
ponto de referência útil.
Hoje, celebramos o Dia Internacional da Mulher e não há dúvida de que o acesso a
tratamento e assistência é muito mais complicado no caso das mulheres. Por conseguinte,
precisamos de mais informação, mais prevenção, tratamento e reabilitação, bem como de
estilos de vida mais saudáveis.
Estilos de vida apropriados, não ao vício, não à obesidade, ao álcool, ao tabagismo e às
doenças infecciosas! Para que isto seja uma realidade, precisamos de uma verdadeira política
de coesão, que encare esta questão do direito à saúde como uma meta efectivamente
europeia.
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Christa Klaß (PPE). – (DE) Senhor Presidente, a nossa principal preocupação deve ser
sempre manter a saúde e, em segundo lugar, recuperar a saúde. Educação é a chave em
todos os Estados-Membros. Uma alimentação saudável e exercício físico, assim como um
bom nível de educação geral são particularmente importantes. No fundo, esta é uma matéria
que é da competência dos Estados-Membros. A Europa deve promover a partilha de
experiências relacionadas com a educação para a saúde, nas várias áreas. Votei contra o
presente relatório apesar das muitas boas ideias que contem. Sou completamente contra
os n. ºs 25, 26 e 29. As decisões importantes do foro ético e moral dos Estados-Membros,
tais como técnicas de reprodução e aborto, não têm lugar aqui. Mencionar o aborto na
mesma frase que alude à contracepção, sem sequer considerar o direito à vida, não reflecte
a vontade da Europa cristã.
Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Senhor Presidente, é bem verdade que as desigualdades
no domínio da a saúde variam bastante no seio da União Europeia. Os Estados-Membros
são muito diferentes, como o são as suas práticas e tradições. É óbvio que se quisermos
diminuir, numa perspectiva de futuro, esta diferença entre os serviços de saúde a nível da
União Europeia, precisaremos de mais formação, educação e consciência dos factores que
afectam a saúde.
Como é óbvio, o estatuto socio-económico foi objecto de grande atenção neste relatório,
contudo, pessoalmente, creio que o enfoque em questões muito básicas, incluindo o acesso
a serviços de saúde, exercício, dieta e esse género de coisas, é importante. Estes são os
elementos cuja importância precisamos de realçar e salientar se nos dispusermos avançar
nesta matéria e construir uma Europa melhor e mais saudável. Na minha opinião,
precisamos de um intercâmbio de boas práticas.
Pessoalmente, abstive-me de votar este relatório porque considero que aludia a muitas
questões que eram irrelevantes. Espero que possamos concentrar-nos na redução das
desigualdades em matéria de saúde em toda a União Europeia.
Relatório: Eva Joly (A7-0027/2011)
Syed Kamall (ECR). – (EN) Senhor Presidente, creio que uma das minhas maiores
preocupações ao longo dos últimos anos, quando discutimos a ideia de tributação a nível
internacional, foi o ataque a países como as Ilhas Caimão, quando tudo o que fizeram foi
ouvir os conselhos que lhes demos relativamente a questões de desenvolvimento. Por
muitos anos, temos vindo a dizer às ilhas das Caraíbas e outros países em desenvolvimento
que deveriam diversificar do açúcar e da banana, começar a subir na cadeia de valor, e
começarem a especializar-se em matéria de serviços.
As Ilhas Caimão seguiram os conselhos, e agora, cerca de 40 a 50% da sua economia
concentra-se em serviços financeiros, graças ao seu sistema de neutralidade fiscal. Não
evasão fiscal, mas neutralidade fiscal. Eles não tributaram dupla ou triplamente os fundos
que decidiram localizar lá. Contudo, que fazem os imperialistas hipócritas da União Europeia
quando as Ilhas Caimão decidem competir com eles em matéria de tributação? Decidem
actuar como os velhos imperialistas e tentar atacar as Ilhas Caimão por quererem competir
com a UE. Uma vergonha, este imperialismo da UE!
Nirj Deva (ECR). – (EN) Senhor Presidente, tive sérias dificuldades em apoiar o relatório
da minha amiga, a senhora deputada Joly, porque no seu relatório começou a falar sobre
um imposto europeu e global.

63

64

PT

Debates do Parlamento Europeu

Fundos no valor de 880 000 milhões dólares saem dos países em desenvolvimento por
vários meios, legais e ilegais, e são depositados em bancos europeus e ocidentais. Nós, em
troca, colocamos 60 a 70 mil milhões provenientes do dinheiro dos contribuintes europeus
nos países em desenvolvimento com vista aos programas de erradicação da pobreza. Quão
melhor não seria que estes países tivessem crescido mais rapidamente, dispusessem de
capacidades de formação de capital, de direitos de propriedade e de práticas comerciais se
esse dinheiro – esses 880 000 milhões de dólares americanos que saem dos países em
desenvolvimento e são depositados nos nossos bancos – tivesse lá permanecido e fosse
aplicado no seu desenvolvimento?
Relatório: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)
Clemente Mastella (PPE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
num momento em que a União Europeia é instada a reformar a sua política agrícola comum,
assegurando a coerência entre a agricultura e comércio externo, a definição da política a
adoptar torna-se ainda mais crucial.
Agricultura e comércio são, na verdade, duas agendas políticas que se cruzam. A sua
dinâmica influencia e, numa proporção cada vez maior, é influenciada pelos cenários
regulamentares a nível multilateral, inter-regional, regional e bilateral, que no entanto já
não são estáticas e criam hierarquias e evoluem através de negociações.
A diversidade regulamentar, os divergentes interesses comerciais, as tensões e as
controvérsias reflectem a complexidade das políticas agrícolas nacionais e do comércio
internacional. Uma vez que a agricultura não é simplesmente uma actividade económica,
mas as políticas agrícolas e alimentares devem servir objectivos fundamentais, como a
segurança alimentar e dos consumidores, o grande desafio agora consiste em conciliar
eficazmente os aspectos comerciais e não comerciais.
Por conseguinte, a nossa política comercial terá um papel crucial nas decisões que
determinarão se a agricultura continuará a dar um contributo positivo e pleno em prol
destes objectivos, sem comprometer a sua dinâmica.
Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Senhor Presidente, a segurança alimentar é uma
prioridade para a política agrícola comum. A fim de alcançar uma verdadeira segurança
alimentar, cumpre-nos manter, no âmbito do comércio internacional, um equilíbrio
adequado. A concorrência leal deve ser reconhecida como tendo um papel fundamental
neste aspecto. Os agricultores europeus e produtores de alimentos têm de cumprir as
exigentíssimas normas da UE e despendem largas somas na adaptação dos seus produtos
para cumprir as restritas normas e regras impostas.
No entanto, a UE não tem, na prática, qualquer controlo sobre os produtores e os
agricultores de países terceiros, dos quais importamos grandes quantidades de produtos
alimentares. Em primeiro lugar, esses acordos são injustos para os nossos produtores
nativos e, em segundo lugar, uma política nesses moldes é igualmente perigosa, no que
diz respeito à saúde dos consumidores europeus, visto que a UE não tem qualquer controlo
real sobre a qualidade destes produtos. Impõe-se, pois, alterar esta situação imediatamente.
James Nicholson (ECR). – (EN) Senhor Presidente, antes de tudo, gostaria de dizer que
votei a favor do presente relatório porque considero que descreve de forma muito clara os
problemas enfrentados pelo sector agrícola e pelos agricultores da União Europeia,
especialmente em termos de política comercial.
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Permitam-me que seja muito claro: o sector agrícola da União Europeia não deve ser
sacrificado de forma alguma para garantir acordos comerciais, como o Mercosul.
Infelizmente, porém, vejo que esse é precisamente o rumo que as coisas estão a tomar.
Parece haver a ideia de que a agricultura europeia pode ser usada como moeda de troca
fácil. Se de facto for este o caso, antevejo grandes problemas em muitos sectores da
agricultura e, concretamente, no sector da pecuária. Com respeito às normas equivalentes,
ninguém deverá sentir-se ameaçado com as nossas exigências, a saber, que as importações
da UE deverão cumprir as mesmas normas que exigimos aos nossos próprios produtores.
Temos, seguramente, a responsabilidade de garantir aos nossos consumidores que é esse
o procedimento.
Também estou muito descontente com a atitude da Comissão para com o Parlamento a
este respeito. É inaceitável que tente manter-nos no desconhecimento. Uma vez que
negociações continuam, gostaria que a opinião da Comissão da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural fosse considerada.
Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Senhor Presidente, o relatório do deputado Papastamkos
apresenta algumas propostas excelentes. A UE participa em inúmeras negociações
comerciais multilaterais e bilaterais com vários grupos, como por exemplo, a Organização
Mundial do Comércio. O comércio de produtos agrícolas tem um papel fundamental neste
domínio, nomeadamente em matéria de acesso aos mercados da União Europeia.
A UE é um importador líquido de produtos agrícolas. Nos quatro anos seguintes à reforma
do mercado do açúcar, passámos de exportador líquido para importador líquido.
Importamos 70% dos produtos agrícolas; produtos que são exportados pelos países em
desenvolvimento. Temos um deficit comercial com os países do Mercosul. Como disse o
senhor deputado Kalinowski, os produtos agrícolas que são produzidos em conformidade
com outras normas são importados para os mercados da UE, enquanto os agricultores
europeus incorrem em elevados custos associados ao bem-estar animal ou à protecção
ambiental.
Não podemos destruir as conquistas da política agrícola comum, que é financiada pelo
orçamento da UE, com decisões que reduzem a eficácia desta política. Cumpre-nos assegurar
as necessárias sinergias entre a política agrícola comum e a política de comércio levadas a
cabo pela UE.
Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Senhor Presidente, também gostaria de dizer algumas
palavras sobre este relatório do deputado Papastamkos, que é extremamente completo.
Poderia também dizer que dá uma boa e ampla imagem de como a política agrícola e a
política comercial da União Europeia estão interligadas e de como a política agrícola na
UE é um instrumento político.
É obviamente verdade que, quando analisamos o nosso orçamento também, a agricultura
constitui uma parte importante do mesmo. Razão por que o tema da agricultura sempre
vem à baila quando se fala de política da UE. Nesta questão, vale a pena lembrar que, como
na União Europeia também importamos uma grande quantidade de alimentos, de vários
lugares, especialmente de países terceiros, é preciso respeitar estes padrões éticos. A clareza
é uma questão muito importante a este respeito.
Importa também lembrar que precisamos de atender à questão da produção agrícola nas
várias zonas do nosso continente, incluindo os países periféricos, a Finlândia também,
onde há níveis muito elevados de conhecimento especializado, produtos "limpos", etc.
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Quando falamos de política agrícola, e se, no futuro, continuarmos a investir nela, temos
de manter esses elevados padrões éticos.
Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Senhor Presidente, votei a favor do relatório
Papastamkos. Gostaria de expressar minha admiração por este relatório, e apraz-me que
o Parlamento Europeu se tenha manifestado firmemente a favor da defesa da segurança
alimentar da Europa, ameaçada em resultado de excessivas concessões nas negociações
comerciais internacionais de produtos alimentares.
Há um forte lobby na União Europeia apostado em reduzir a produção de alimentos na
Europa e aumentar as importações de produtos alimentares provenientes de países terceiros,
uma vez que lucram com essas exportações. Isso ficou visível durante a reforma do mercado
do açúcar, por exemplo. A União Europeia não deve ceder a estes lobbies, pelo contrário,
deve opor-se por uma questão de preocupação com a sua própria segurança alimentar.
Uma política de cedências a estes lobbies num momento de crescente procura de alimentos
é uma política suicida a longo prazo.
Inese Vaidere (PPE). – (LV) Senhor Presidente, o comércio justo de produtos agrícolas
é uma das forças motrizes mais importantes no desenvolvimento económico dos países
em desenvolvimento. É também essencial para ajudar a reduzir a pobreza e evitar crises
alimentares. Muitas regiões e países da Europa são dependentes da agricultura, especialmente
os novos Estados-Membros, nos quais a agricultura recebe pagamentos directos
significativamente inferiores aos produtores dos Estados-Membros mais antigos. Além
disso, essas regiões também têm de competir com os produtores latino-americanos, que
não têm de cumprir com normas de qualidade igualmente rigorosas, e que gozam de
direitos aduaneiros reduzidos. Esta situação reduz marcadamente a competitividade e os
lucros dos nossos agricultores. Por isso apoiei este relatório, pois insta a uma revisão da
política comercial da União Europeia, a uma avaliação regular, à aplicação de normas
uniformes aos produtos agrícolas provenientes de países terceiros e à abertura do mercado
a produtos agrícolas de países terceiros só no caso de nossos agricultores receberem uma
compensação pelas perdas que sofreriam em virtude do aumento do volume de importações
de produtos agrícolas provenientes de países terceiros. Muito obrigada.
Syed Kamall (ECR). – (EN) Senhor Presidente, quando falo com os meus amigos em
muitos dos países mais pobres do mundo e lhes pergunto qual a melhor maneira de
ajudarmos a reduzir e combater a pobreza nos seus países, costumam dizer-me que a ajuda
não é a resposta. A forma de os ajudar seria auxiliar os empresários dos seus países a criar
riqueza localmente, dando-lhes capacidade para estabelecer relações comerciais connosco,
na União Europeia. Podemos ajudar abrindo os nossos mercados.
Um dos grandes problemas com essa afirmação é o facto de termos a política agrícola
comum. Os Estados Unidos têm também todos os tipos de subsídios. Se defendemos o
comércio livre, estamos a ser hipócritas ao fechar os nossos mercados aos excelentes
produtos dos países em desenvolvimento. Ainda por cima, aplicamos algo chamado normas
sanitárias e fitossanitárias. É claro que todos queremos alimentos mais seguros, mas, muitas
vezes, essas normas são utilizadas como uma barreira não-pautal contra importações de
países em desenvolvimento.
É altura de confiar nos consumidores. Enquanto os alimentos forem seguros, que sejam
os consumidores a decidir se querem alimentos cultivados na Europa ou noutro lugar.
Deixemos de subsidiar as indústrias não lucrativas e inviáveis na Europa.
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Daniel Hannan (ECR). – (EN) Senhor Presidente, a política agrícola comum da União
Europeia não tem igual no seu desperdício, na sua corrupção, na sua burocracia bizantina,
no seu egoísmo, na sua hipocrisia e na sua imoralidade.
No final da década de 1950, o embaixador argentino para a UE foi o porta-voz nomeado
dos países em desenvolvimento. Ele disse que se a Europa tivesse de subsidiar os seus
agricultores, eles entendiam isso; que não gostavam que puséssemos entraves aos seus
produtos, mas entendiam isso; porém, pediu-nos que não lhes aplicássemos o duplo golpe
de, a seguir, fazer o dumping dos nossos excedentes nos seus mercados. A UE não deu
ouvidos na altura e não ouviu desde então.
As últimas conversações na OMC receberam o título optimista de "Tudo Menos Armas".
É claro, que estas rapidamente se converteram em "tudo menos explorações agrícolas",
porque a UE está determinada a manter a posição protegida e subsidiada para este nicho
de actividade.
Deduzam daqui o que aconteceu. A política agrícola comum já existia desde 1960. Isto é
o que a UE tem vindo a fazer há mais tempo. Se é isto a que chegámos - a calamidade
ecológica, a pobreza, as consequências inflacionárias dos preços dos alimentos – queremos
o quê quando pretendemos dar a essas mesmas instituições poderes adicionais?
Nirj Deva (ECR). – (EN) Senhor Presidente, normalmente concordo totalmente com o
que meu amigo, o Senhor deputado Kamall, diz, mas hoje permita-me discordar. Cheguei
à conclusão, depois de muito reflectir, que a segurança alimentar é um aspecto
extremamente importante do nosso crescimento populacional a nível global. A União
Europeia deve ter a garantia da sua própria segurança alimentar. Isto significa
auto-suficiência. Não à sobreprodução, quando mandamos os nossos excedentes para os
países em desenvolvimento, ou à subprodução, quando tiramos os alimentos da boca das
pessoas com fome.
Assim, devemos apontar para a auto-suficiência na Europa, a auto-suficiência na Ásia e
auto-suficiência na África e nos Estados Unidos. Se tivermos a auto-suficiência como
objectivo nos nossos programas, então tudo o resto pode fazer parte do comércio
internacional. Os produtos alimentares são algo com que não podemos brincar.
Relatório: Martin Häusling (A7-0026/2011)
Christa Klaß (PPE). – (DE) Senhor Presidente, votei a favor do relatório Häusling. As
proteínas são essenciais para uma alimentação nutrição animal saudável. A Europa precisa
de tomar medidas para assegurar uma oferta fiável de proteínas. Neste caso, devemos
utilizar todas as vias, desde o apoio à investigação e cultivo à informação e formação dos
agricultores em relação às vantagens das práticas estabelecidas e rotação de culturas. Não
percamos de vista o princípio comprovado de uma economia circular. A Comissão deve
rever a proibição de utilizar proteínas animais nas forragens para não ruminantes,
continuando a respeitar, ao mesmo tempo, a proibição de canibalismo. Concretamente,
precisa de considerar a possibilidade de utilizar a proteína animal para farinha de ossos
destinada a suínos e aves. Estes materiais devem ser preparados de acordo com os actuais
regulamentos rigorosos para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Valiosas fontes
de proteínas estão neste momento a ser destruídas simplesmente porque não somos capazes
de nos organizar para lidar com esses produtos correctamente.
Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Senhor Presidente, lamento o facto de o relatório
Häusling, que é um bom relatório, não poder obter o apoio do seu próprio autor, devido
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a alterações mal orientadas. Também eu votei contra a sua aprovação. Creio que não há
motivos para usar as alterações a este relatório para promover concessões em matéria de
OGM na União Europeia e que, muito simplesmente, não devemos promover os OGM. A
Europa deve defender a agricultura tradicional e natural. Culturas geneticamente modificadas
são uma ameaça para a agricultura na Europa e para a segurança alimentar, e por essas
razões, concordo com o relator. Segui o seu exemplo neste assunto. Muito obrigado.
Relatório: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)
Francesco De Angelis (S&D). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
em primeiro lugar, gostaria de agradecer à relatora, senhora deputada Nedelcheva, pelo
seu contributo. Falar de igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho, hoje
em dia, não é, e não deverá ser, um exercício meramente de retórica.
Pelo contrário, o emprego feminino é uma questão estratégica para a Europa, tanto em
termos culturais como económicos. Como é evidente com base nos dados disponíveis, se
as taxas de emprego das mulheres fossem semelhantes às dos homens, o produto interno
bruto aumentaria em 30%. A actual crise não deve, portanto, obrigar-nos a recuar; pelo
contrário, deve fazer-nos avançar para políticas activas relativamente ao emprego feminino.
Por conseguinte, precisamos de políticas de emprego específicas que permitam avaliar o
impacto da crise sobre as mulheres e considerar soluções contra-cíclicas.
O relatório tem o mérito, aliás, de colocar no centro das políticas positivas a favor do
emprego feminino, a questão da formação profissional e do empreendedorismo feminino.
Termino dizendo que há outro fenómeno a enfrentar: o grave problema da violência contra
as mulheres. A Europa precisa neste momento de uma directiva abrangente relativa à
prevenção e combate a todas as formas de violência contra as mulheres.
Jens Rohde (ALDE). – (DA) Senhor Presidente, ouvindo o debate sobre quotas para
mulheres nos conselhos de administração das companhias cotadas na bolsa, fica claro que
nesta Câmara, se trava uma guerra de trincheiras uma e outra vez, o que é realmente uma
pena. Não vou fazer segredo de que me oponho às quotas legais, em parte porque considero
que é negativo para as empresas, mas também porque é negativo para as mulheres
qualificadas, que serão automaticamente marginalizados nos conselhos. Por conseguinte,
digo "não" às quotas. No entanto, poderíamos adoptar uma abordagem pragmática e
discutir se poderíamos, ou não, solicitar às empresas cotadas na bolsa que estabelecessem
uma política de igualdade e alguns objectivos próprios, sendo elas a decidir quais. Isto seria
positivo para as mulheres que conseguem chegar até aos conselhos com essa abordagem,
mas também para as empresas, na medida em que são donos dos objectivos que pretendem
implementar. Creio que devemos tentar algum pragmatismo para o bem das empresas e
das mulheres em causa.
Debora Serracchiani (S&D). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
votei a favor dos relatórios sobre a igualdade entre homens e mulheres e pobreza feminina
na Europa, e registo com grande agrado o facto de o assunto ter sido debatido no mesmo
dia em que celebramos o centenário do Dia Internacional da Mulher.
Não obstante a Directiva 2002/73/CE relativa à concretização do princípio da igualdade
de tratamento entre homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, à formação
e promoção profissionais e às condições de trabalho, é preciso envidar mais esforços para
alcançar uma transposição adequada. Basta dizer que, embora o nível de educação feminina
tenha aumentado significativamente nos últimos anos e o número de diplomados do sexo
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feminino seja agora maior do que o dos diplomados do sexo masculino, as mulheres
permanecem concentradas nos sectores tradicionalmente femininos e frequentemente
ganham menos e ocupam menos posições de responsabilidade em todas as esferas da
sociedade.
A falta de acesso a serviços de apoio para as pessoas dependentes, tais como crianças,
deficientes e idosos, regimes de licença adequados e condições de trabalho flexíveis,
impedem na generalidade as mulheres de trabalhar.
Gostaria de terminar lembrando as mulheres do mundo que lutam pelos direitos mais
elementares, e gostaria ainda que esta Assembleia expressasse a sua solidariedade para com
as associações feministas iranianas que hoje saem às ruas, convidando as mulheres a
manifestarem-se sem o hijab.
Anna Záborská (PPE). – (SK) Senhor Presidente, gostaria de explicar brevemente por
que razão não apoiei a resolução sobre a igualdade entre homens e mulheres na União
Europeia – 2010.
O texto da resolução apoia a igualdade entre mulheres e homens em muitas áreas, apoiando,
ao mesmo tempo, o aborto - a interrupção de uma nova vida. O texto está em conflito com
as resoluções das Nações Unidas que afirmam que o aborto nunca deve ser usado como
uma forma de controlo da natalidade.
Ao aprovar esta resolução, o Parlamento Europeu não só se intromete nos assuntos dos
Estados nacionais, como e sobretudo, ignora o direito à vida, consagrado na Carta dos
Direitos Fundamentais.
Lamento que a maioria do Parlamento tenha apoiado este texto. É um sinal alarmante, e
apelo a organizações e associações nacionais para que protestem junto dos eurodeputados
que os representam no Parlamento Europeu.
Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Senhor Presidente, creio que é muito importante que
abordemos o assunto da igualdade entre mulheres e homens no Parlamento Europeu, e
não apenas hoje, quando celebramos um dia especial: esta é uma questão que devemos ter
sempre presente. É realmente importante lembrar que fomos criados como homens e
mulheres. Essa é uma fonte de riqueza, mas não significa que por ser homem ou mulher,
se é de alguma forma pior, ou mais fraco: ambos fomos criados. Razão por que é muito
importante garantir que hoje em dia, em 2010, podemos finalmente ser iguais na Europa,
o que significará que homens e mulheres também serão tratados da mesma forma no
mercado de trabalho. Claro, a situação actualmente é que as mulheres continuam a receber
menos no que respeita a remunerações, o que não deve acontecer numa sociedade civilizada.
Precisamos, ao invés, de garantir condições para que a igualdade seja implementada no
verdadeiro sentido da palavra.
No que respeita às quotas, serão necessárias enquanto adoptamos uma forma de pensar
que considera todos iguais; depois, em última instância, a competência no mercado de
trabalho é que será o factor decisivo.
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Senhor Presidente, hoje já aprovámos uma
iniciativa, mas temos, como disse a Senhora Comissária, de passar das palavras aos actos.
Apesar das medidas, a desigualdade persiste. As mulheres têm bom nível de instrução –
nos últimos anos com melhores resultados, segundo os dados mais recentes das
universidades –, todavia continuamos a ser discriminadas. Isto verifica-se especialmente
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no caso das mulheres deficientes, idosas e mulheres imigrantes, que sofrem dupla
discriminação.
Hoje, além dessa iniciativa, temos ouvido muitas declarações, mas não estamos preparados
para dar o exemplo. Basta ver a que sexo pertence o Presidente da Comissão ou os membros
do Conselho, os elementos das Presidências rotativas, o Presidente do Conselho, o Presidente
do Parlamento e do Presidente do Tribunal de Contas, os membros do Banco Central
Europeu, entre os quais, pela primeira vez, não haverá nenhuma mulher; ou para as
presidências dos grupos parlamentares desta Instituição, ou para a ausência de mulheres
nas delegações de alguns países.
A imagem da política europeia continua a ser do sexo masculino. Temos um longo caminho
a percorrer. Razão por que votei a favor desta iniciativa. Acredito nas quotas como forma
de avançar neste difícil caminho e, sobretudo, no lema com que comecei: das palavras aos
actos.
Inese Vaidere (PPE). – (LV) Senhor Presidente, embora a situação dos direitos das mulheres
tenha melhorado, gostaria, no entanto, de chamar a atenção para três aspectos, pelo menos.
Em primeiro lugar, as diferenças nas remunerações pagas ainda são significativas e, durante
a crise, essas diferenças acentuaram-se, pois optamos por apoiar os bancos e não as escolas
e creches, que empregam predominantemente mulheres. Em segundo lugar, o apoio a
mulheres, futuras mães e jovens mães é insuficiente, especialmente nos novos
Estados-Membros. Verifica-se também discriminação no mercado de trabalho. Em terceiro
lugar, no meio político, em que a proporção ideal homem-mulher seria 50:50, a participação
feminina ainda é consideravelmente menor. Pode observar-se o mesmo fenómeno no que
respeita às funções de gestão. Creio que este nosso relatório não será capaz de dar um novo
impulso à resolução desses problemas.
Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Senhor Presidente, votei a favor do relatório, e
também a favor das quotas. Gostaria, relativamente a esta questão, de agradecer à Senhora
Comissária Viviane Reding, por ter proposto - ou talvez devesse dizer que emitiu um
ultimato - que tomaria medidas se não houvesse mais mulheres em lugares de
responsabilidade em sociedades cotadas em bolsa no próximo ano. Na verdade, ao fazer
isso, a Comissária está apenas a implementar os Tratados e Directivas da UE que dizem
que homens e mulheres são iguais.
Eu sei que as quotas dão origem a fricções, e que não representam uma democracia correcta,
mas a presente situação também não. Na Finlândia, as quotas foram introduzidas a nível
do governo local há 10 ou 15 anos atrás. Houve objecções a essa medida, que foi vista
como algo que desvalorizaria as mulheres, e pensou-se que não haveria um número
suficiente de mulheres para preencher os cargos. Mas afinal havia mulheres para os ditos
cargos, e a prática tem mostrado que, na Finlândia pelo menos, essas quotas a nível do
governo local funcionam muito bem.
Daniel Hannan (ECR). – (EN) Senhor Presidente, obrigado pela sua presença e por presidir
a esta sessão, e gostaria também de agradecer aos seus assistentes e aos intérpretes. A recente
decisão de que as seguradoras não podem discriminar com base no sexo, a fim de ter em
conta as diferenças relativas à capacidade de conduzir ou as diferenças na longevidade,
enferma de tantos erros, a tantos níveis, que é difícil saber por onde começar. Comecemos
pelos custos. Isso vai ter um custo adicional de mil milhões de libras. Os prémios vão subir,
e menos gente vai pagar um seguro.
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Em segundo lugar, olhemos para a fraca jurisprudência: o Tribunal de Justiça Europeu
decide com base no precedente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Em terceiro
lugar, a má-fé. Quando as directivas relativas à igualdade e não discriminação foram
aprovadas, ficou claro que as distinções justificadas actuarialmente tinham razão de ser.
Em quarto lugar, o atavismo judicial: a forma como os nossos juízes têm desconsiderado
o que diz a lei a favor do que acham que a lei deveria dizer. Em quinto lugar, o ataque ao
livre contrato. Se me quiserem fazer um seguro e me agradarem os termos propostos, não
compete ao Estado interferir e declarar a transacção ilegal.
Depois, em sexto lugar, o argumento do knock-down: o que tem isto a ver com a União
Europeia? Seguramente que os países podem aplicar as suas próprias regras em matéria
de igualdade de género, de acordo com os mecanismos e os procedimentos democráticos
que considerarem adequados. Senhor Presidente, um tribunal com uma missão é uma
ameaça. Um Supremo tribunal com uma missão é uma tirania.
Relatório: Rovana Plumb (A7-0031/2011)
Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
a pobreza feminina é um problema de longa data que tem causas históricas e que não é
certamente o produto de uma crise económica.
Por isso, votei a favor do relatório da senhora deputada Plumb, já que estou convencido
da necessidade de manter um forte compromisso, tanto na Europa como a nível nacional,
de apoiar novos progressos no sentido da igualdade de género. Considero que as medidas
contidas neste relatório darão um apoio útil - talvez não exaustivo, mas um passo em frente
– às estratégias de implementação do Pacto Europeu para a Igualdade dos Géneros,
adoptadas pelo Conselho Europeu e ao quadro de acção sobre a igualdade dos géneros.
A promoção por parte dos Estados-Membros de programas específicos destinados a
favorecer a inclusão activa ou reinserção das mulheres no mercado de trabalho é a melhor
decisão a esse respeito. No entanto, é fundamental que estes programas não sejam apenas
coordenados a nível local, nacional e europeu, mas encontrem também formas de
coordenação com os parceiros fora da União Europeia.
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Senhor Presidente, as mulheres sempre fizeram
o trabalho invisível: as tarefas domésticas e o apoio emocional; coisas que não se podem
comprar e para as quais não se pode contratar ninguém. No entanto, isso não tem sido
valorizado.
As mulheres estão agora a entrar no mercado de trabalho. No entanto, continuamos a estar
em risco de pobreza, uma situação que se agrava no contexto da crise económica. Votei a
favor desta iniciativa, pois é nossa obrigação erradicar a pobreza entre as mulheres. Isso
pode ser feito através do reforço de instrumentos legislativos e de medidas passíveis de
reduzir as disparidades salariais entre homens e mulheres.
Temos de implementar políticas de emprego activas a favor das mulheres e rever os sistemas
de protecção social, dando especial atenção às mulheres mais velhas e às portadoras de
deficiência.
Promovamos a entrada das mulheres no mercado de trabalho, pois a verdade é que trazem
benefícios acrescidos, e reduzamos as disparidades salariais entre homens e mulheres, o

71

72

PT

Debates do Parlamento Europeu

que contribuirá para aumentar o produto interno bruto em 13%, como o demonstra uma
série de estudos.
É uma questão de justiça, mas é, acima de tudo, uma oportunidade para a competitividade
na Europa.
Declarações de voto escritas
Relatório: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011)
Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − A infracção de evasão fiscal apenas é passível de
sanção se o contribuinte tiver conhecimento que se trata de evasão fiscal e tiver intenção
de praticá-la (Código Penal alemão e Código Geral dos Impostos). Neste caso, não houve
manifestamente qualquer intenção de evasão fiscal, já que o montante em causa foi pago
de forma transparente, a crédito de uma conta corrente do Membro, após tê-lo facturado
à sociedade Speaker´s Agency. Além disso, é bastante comum que a omissão acidental de
declarar montantes reduzidos, como neste caso, é tratada geralmente no âmbito de um
procedimento exclusivamente administrativo.
O facto de esta omissão ter sido tratada de tal forma, que Elmar Brok nem sequer foi
directamente informado do que era acusado, é completamente excepcional. O facto de o
Ministério Público nem sequer ter quantificado o montante exacto do montante devido também dos juros de mora - é razão para fundamentar a existência de um fumus persecutionis
ainda mais evidente. Nestas condições, é inadequado levantar a imunidade do deputado.
José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − Concordo com o relatório que considera
ser inadequado o levantamento da imunidade. Na verdade, o processo judicial foi instaurado
contra uma figura política bem conhecida, relativamente a um montante e em circunstâncias
que, no caso de um cidadão comum, teriam implicado procedimentos meramente
administrativos. Trata-se de um caso de fumus persecutionis, na medida em que se afigura
que o processo foi encetado com o propósito único de afectar a reputação do referido
deputado.
Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Votei contra o levantamento da imunidade de
Elmar Brok, porque foram feitas acusações criminais contra esta conhecida figura política
com respeito a uma soma e em circunstâncias que, no caso de um cidadão comum, teriam
conduzido a um procedimento meramente administrativo. Além disso, o Ministério Público
não só procurou reter informação sobre o conteúdo da acusação dirigida ao senhor
deputado Brok por razões falsas e altamente depreciativas sem qualquer motivo legítimo,
como garantiu que o caso fosse objecto de grande publicidade nos meios de comunicação,
prejudicando severamente o deputado em causa. Trata-se de um caso de fumus persecutionis
na medida em que em que se afigura que o processo foi encetado com o propósito único
de afectar a reputação do referido deputado, pelo que, nestas circunstâncias, seria totalmente
inadequado o levantamento da imunidade do deputado.
David Martin (S&D), por escrito. – (EN) Abstive-me de votar este relatório. Embora, por
um lado, tenha a maior admiração pelo trabalho do senhor deputado Brok, por outro,
tenho sérias dúvidas quanto ao uso da imunidade parlamentar para impedir um processo
legal com base em evasão fiscal.
Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Pagar impostos é um dever a que
nenhum cidadão deve poder furtar-se. Isto foi referido ao senhor deputado Brok. A
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imunidade não é um salvo-conduto para os delitos de direito comum, mas uma protecção
da liberdade de expressão. Congratulo-me, pois, que tenha corrigido o seu erro.
Não obstante, não é só por um motivo que o relatório é desagradável. Senhor Deputado
Speroni, 5 000 euros não é um montante negligenciável, e ninguém obrigou o senhor
deputado Brok a estar nesta situação. Por conseguinte, as acusações de fumus persecutionis
por "omissão acidental de declarar montantes relativamente tão reduzidos" parecem-me
completamente deslocadas. Voto contra.
Nuno Melo (PPE), por escrito. − A defesa da independência do mandato do Deputado
Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser
posta em causa. Face às acusações, o Deputado está a ser alvo de fumus persecutionis, ou
seja, o processo foi encetado com o propósito único de afectar a reputação do referido
deputado, pelo que não sou favorável ao levantamento da sua imunidade.
Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (EN) Independentemente de, pessoalmente, não
gostar do senhor deputado Elmar Brok pelo seu comportamento inadequado e discurso
anti-ucraniano, creio que há razões para o levantamento da imunidade parlamentar. É bem
sabido que o pedido de levantamento da imunidade foi formulado numa carta endereçada
pelo Ministério Público de Bielefeld, na qual este último alegava que Elmar Brok não incluiu
na sua declaração de IRS, referente a 2005, os honorários relativos a uma alocução proferida
em Munique, em 28 de Outubro de 2005, no "Forum Europa" organizado pelo Grupo
HypoVereinsbank, por cuja receita era devido um imposto de 2 900 euros. Também é
sabido que o senhor deputado Brok não pagou esse dinheiro e foi apanhado por esse erro.
Hoje em dia, a imunidade é usada como uma espécie de "cacete" para pagar a conta de
alguém ou como uns "trocados" para manipular deputados ao Parlamento.
Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − Foi solicitado pelo Ministério Público
alemão, o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado Elmar Brok. Trata-se
de um processo relativo à não inclusão em sede de declaração de IRS de honorários relativos
a uma alocução proferida em Munique, por cuja receita era devido um imposto de 2.900
euros, entretanto já pago. No entanto, refere o parecer jurídico, que o processo em causa
não foi tratado da mesma maneira que o seria o de um cidadão normal, havendo fortes
indícios de uma perseguição política. Nestes precisos termos e havendo um fumus
persecutionis votei favoravelmente o não levantamento da imunidade parlamentar.
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) Com este relatório, o PE decidiu
não levantar a imunidade de Elmar Brok.
Relatório: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)
Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − Voto a favor do presente relatório. O bom
funcionamento do mercado interno exige produtos seguros e consumidores confiantes.
Noto que sendo a preocupação central torná-lo mais seguro, tal facto não obsta ao seu
alargamento. Depois de ter sido adoptada uma abordagem comum para definir as
especificações dos produtos, com progressos que se reflectem no reforço da segurança
geral dos produtos no mercado interno, podem, no entanto, ser adoptadas melhorias, dado
que, neste domínio, ainda ocorrem demasiados acidentes com consequências trágicas,
particularmente com crianças.
Por seu turno, a Directiva 2001/95/CE relativa à segurança geral dos produtos (DSGP) que
regula as exigências gerais em matéria de segurança dos produtos foi adoptada há cerca
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de dez anos e urge proceder à sua revisão de modo a pôr termo à existência de dois níveis
de regras divergentes relativas à vigilância do mercado que se sobrepõem e que se aplicam
aos bens harmonizados, dependendo de se tratar produtos de consumo ou não. O quadro
legislativo pertinente compõe-se, por isso, de três elementos: novo quadro legislativo,
DSGP e directivas de harmonização por sector. Importa, portanto, harmonizar esta
complexidade.
Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) Os habitantes da UE devem poder ter confiança
na segurança de todos os bens vendidos no mercado da UE, pelo que se deve sempre aplicar
normas elevadas de segurança e saúde.
Trata-se de um relatório oportuno e importante, pelo que saúdo o seu conteúdo,
especialmente no que toca à informação sobre a partilha de estudos relacionados com a
segurança dos produtos, a fim de reduzir a duplicação de serviços para economizar tempo
e recursos.
Os consumidores europeus devem poder ter a certeza de que os produtos importados para
a UE obedecem às mesmas normas que os fabricados internamente e que a expansão do
comércio não afectará a segurança do produto. Apoio o pedido endereçado à Comissão,
que consta do relatório, no sentido de aprofundar a cooperação no âmbito do "International
Consumer Product Safety Caucus" (grupo internacional sobre os aspectos da saúde e
segurança dos produtos de consumo) a fim de garantir que os materiais perigosos não são
introduzidos no mercado único. É essencial que o mercado único seja capaz de responder
às exigências do mercado on-line e ao impacto que esse tem sobre segurança dos produtos
e a supervisão do mercado.
Sabe-se que se regista um aumento no número de produtos comprados on-line a partir de
países terceiros e que infrinjam as normas da UE, colocando em risco os consumidores da
UE.
Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Votei a favor deste importante documento.
A Directiva 2001/95/CE relativa à segurança geral dos produtos, que regulamenta os
requisitos gerais de segurança aplicáveis aos produtos, foi aprovada há quase 10 anos e
terá ainda de ser revista, e a verdade é que ocorreram muitas mudanças a nível global e no
seio da UE ao longo dos últimos década. Há ainda muitas questões nesta área que precisam
de ser abordadas para que os consumidores da UE se sintam seguros. Os produtos destinados
às crianças exigem uma regulamentação particularmente cuidada. Todos os anos, se registam
acidentes na UE que têm a ver com a utilização de produtos perigosos pelas crianças, e às
vezes o resultado é mesmo a morte. Reforçar a supervisão do mercado deverá ser a
orientação fundamental da revisão da Directiva relativa à segurança Geral dos Produtos,
garantindo a rastreabilidade dos produtos e fabricantes e estabelecendo a aplicando
princípios de normalização, o que facilitará uma melhor protecção dos nossos consumidores
e lhes facultará informações mais claras e precisas sobre os produtos que compram.
Regina Bastos (PPE), por escrito. − Com a revisão da Directiva 2001/95/CE pretende-se
assegurar um elevado nível de protecção da saúde e segurança dos consumidores dando
especial atenção aos consumidores mais vulneráveis, nomeadamente as crianças e os idosos.
Procura-se instaurar uma transparência e vigilância mais activa dos mercados, bem como
meios de intervenção mais rápidos que permitam retirar do mercado produtos considerados
perigosos. O bom funcionamento do mercado interno exige produtos seguros e
consumidores informados com capacidade de escolha. Por estas razões apoiei o presente
relatório.
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Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) Na minha opinião, o bom funcionamento do
mercado único europeu também envolve a segurança dos produtos e a confiança dos
consumidores.
O incentivo à livre circulação de mercadorias e a uma maior expansão da diversidade de
produtos não deve, na verdade, desviar a atenção da defesa do consumidor. No contexto
da globalização dos mercados, em que mais e mais produtos vêm do exterior - e
especialmente da China - a cooperação internacional em assuntos relacionados com a
segurança do produto torna-se uma prioridade.
A Directiva 2001/95/CE regula os requisitos gerais de segurança aplicáveis aos produtos.
No entanto, a transposição desta Directiva por parte dos Estados-Membros não se processou
de maneira uniforme e levantou uma série de questões relativas tanto ao seu campo de
aplicação como aos perigos reais associados aos produtos. Por isso, creio que é fundamental
revê-la, para que possamos detectar e bloquear produtos que não são seguros, garantindo
assim a total protecção dos interesses dos cidadãos europeus.
Por último, concordo plenamente com proposta da senhora deputada Schaldemose de
adoptar medidas concretas no domínio da rastreabilidade dos produtos. Estou convicto
de que estas medidas permitirão que as autoridades, empresas e consumidores identifiquem
os produtos que, depois de entrar no mercado europeu, não provarem ser seguros.
Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Hoje, mais do que nunca, o mercado único
europeu necessita de instrumentos reguladores que estabeleçam controlos uniformes sobre
a segurança dos produtos vendidos nos nossos países.
Precisamos urgentemente desses instrumentos, porque temos de proteger os nossos
consumidores da vaga de produtos, em particular provenientes de países como a China,
que muitas vezes são concebidos e embalados sem ter minimamente em conta a segurança
do utilizador final. Temos de controlar os produtos que entram nos nossos mercados no
que toca à sua qualidade e à compatibilidade com os nossos padrões de segurança do
consumidor, e devemos, acima de tudo, reunir as práticas nacionais na área de supervisão
do mercado - que por vezes são muito diferentes umas das outras - num único instrumento.
Assim, a implementação prática das propostas deste relatório passa pela obtenção de um
texto o mais rapidamente possível para resolver os problemas actuais da legislação europeia,
onde várias directivas se sobrepõem, por vezes sem abranger todos os campos de aplicação
e todos os estudos de caso possíveis sobre a segurança dos produtos comercializados.
Também se podem esperar bons resultados do intercâmbio das melhores práticas entre
os Estados-Membros, como é vivamente recomendado no relatório, no quadro final das
propostas do documento da senhora deputada Schaldemose. Por esses motivos, vou votar
a favor do relatório da senhora deputada Schaldemose.
Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) Os produtos disponíveis no mercado
interno têm vindo a expandir-se e a multiplicar-se regularmente nos últimos dez anos. Foi
mais ou menos nessa altura que entrou em vigor a Directiva relativa à segurança geral dos
produtos, que regula os requisitos gerais que asseguram que os produtos não comprometam
a segurança das pessoas. É por isso que a proposta de revisão dessa directiva é mais do que
oportuna. Actualmente, temos uma directiva que só em parte se sobrepõe ao novo quadro
legislativo aprovado em meados de 2008. Correlacionar os regulamentos dar-nos-ia mais
possibilidades de alcançar o objectivo de um mercado interno coerente, tanto para os
produtos harmonizados como para os não harmonizados, e proporcionaria uma protecção
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abrangente dos interesses do consumidor. Por outro lado, esses regulamentos têm de ser
totalmente transparentes, de modo a serem acessíveis para os fabricantes. Por consequência,
é importante para nós livrarmo-nos das duas camadas sobrepostas de regras divergentes
de supervisão do mercado aplicáveis a produtos harmonizados, consoante se trate ou não
de produtos de consumo.
A supervisão do mercado está intimamente associada à segurança do produto, dado ser
um elemento fundamental para assegurar que os produtos cumprem os requisitos
estipulados na legislação de harmonização comunitária pertinente e que não são perigosos.
Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, votei a favor deste relatório, que propõe a revisão da Directiva relativa à
segurança geral dos produtos. Com efeito, estou firmemente convencido de que o mercado
único só pode funcionar bem se reforçar a confiança do consumidor e lhe fornecer produtos
seguros. Na verdade, a Directiva 2001/95/CE, que rege as normas gerais de segurança
aplicáveis aos produtos, foi aprovada há dez anos: é tempo de a actualizar, à luz da entrada
de novos produtos no mercado. A segurança e a protecção do consumidor foram sempre
prioridades da nossa acção política e, portanto, é essencial a revisão desta directiva,
actualizando as regras sobre os requisitos de segurança dos produtos e alinhando a legislação
do novo quadro regulamentar.
Concordo com a necessidade de promover certas medidas. Refiro-me, por exemplo, à
necessidade de reforçar a supervisão do mercado, de tomar medidas concretas sobre a
rastreabilidade dos produtos, incluindo o uso de modernas ferramentas tecnológicas para
criar uma base de dados de informação relativa à segurança dos produtos para o
consumidor, e de prestar mais atenção aos produtos para crianças. Em suma, se estas
medidas forem aplicadas em breve, elas irão tornar os consumidores mais confiantes
quando compram no mercado europeu.
Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − Apoio a iniciativa de melhorar e reforçar
as medidas europeias que visem salvaguardar a existência de produtos seguros no mercado,
tendo como principal preocupação o bem-estar e a protecção dos consumidores. Considero
que as medidas propostas a nível local (dos produtores e das empresas), nomeadamente
as referentes à rastreabilidade, à segurança dos produtos e à transparência do comércio
electrónico, são pontos relevantes e essenciais à eliminação de lacunas na abordagem
europeia sobre este assunto, e consequentemente ao bom funcionamento do mercado
interno Quero referir ainda a importância da colaboração entre Estados-Membros, que
passará por uniformizar o nível de segurança e reforçar a supervisão dos mercados.
Edite Estrela (S&D), por escrito. − Votei favoravelmente este relatório por considerar ser
fundamental garantir que todos os produtos colocados no mercado comunitário sejam
seguros, assegurando um elevado nível de protecção aos consumidores. É necessário que
os Estados-Membros, em colaboração com a Comissão Europeia, introduzam, de forma
coordenada, coimas, incluindo multas pesadas para os operadores económicos que
coloquem deliberadamente produtos perigosos ou não conformes no mercado interno.
Diogo Feio (PPE), por escrito. − Para garantir a confiança dos consumidores, é fundamental
ter regras rigorosas sobre a qualidade dos produtos que são colocados no mercado e é nesse
sentido que as regras comunitárias têm caminhado, e bem. Estas regras, porém, na minha
opinião têm que ter, necessariamente, duas balizas que são nada mais do que duas faces
de uma mesma moeda: (i) por um lado não podem ser mais restritivas para os produtores
europeus do que para os seus concorrentes internacionais, os quais, não cumprindo as
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mesmas regras, colocam os seus produtos no mesmo mercado; e (ii) não podem ser de tal
modo exigentes que ponham em causa a competitividade económica. Ao ter em atenção
estas duas barreiras, a Comissão deve, pois, rever a Directiva relativa à Segurança Geral dos
Produtos e Supervisão do Mercado, tendo em particular atenção os consumidores mais
vulneráveis e, muito em especial, as crianças. Sabemos que, dos muitos acidentes que
ocorrem por falta de segurança dos produtos colocados no mercado, grande parte são com
crianças, o que exige medidas concretas relativas não apenas à segurança do produto final,
mas à sua adequabilidade ao público a que se destina.
José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − O presente Relatório versa sobre a necessidade
de se rever a Directiva relativa à segurança geral dos produtos e supervisão do mercado
adoptada há cerca de dez anos. Ao longo da última década verificou-se um avanço
significativo nesta matéria na União Europeia, por isso, todos reconhecem ser possível e
desejável a obtenção de melhorias, no âmbito de um quadro legislativo que garanta a
segurança dos produtos e, simultaneamente, beneficie os consumidores e as empresas.
Antes de mais, é necessário conformar a Directiva com o novo quadro legislativo. Depois,
urge terminar com a sobreposição legislativa de certas áreas e com a não abrangência de
outras por parte da Directiva relativa à segurança geral dos produtos (DGSP) e do NQL.
Concordo com a posição da relatora no sentido de se actualizarem as regras de segurança
dos produtos e da sua harmonização com o NQL, de modo a optimizarmos a protecção
dos consumidores - através do fornecimento de um produto de qualidade - e a garantirmos
uma transparência plena aos produtores.
João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − O relatório apresenta um conjunto de linhas
orientadoras para a futura revisão da directiva relativa à Segurança Geral dos Produtos e
Supervisão do Mercado. Sublinha-se o objectivo de se alcançar um nível mais elevado de
segurança dos produtos, avançando-se para tal com a necessidade de uma maior fiscalização,
para o que deverão ser atribuídos recursos suficientes às autoridades de fiscalização, de
forma a garantir, entre outros aspectos, a rastreabilidade ao longo de toda a cadeia de
aprovisionamento. É também abordada a importante questão do país de origem do produto
e do fabricante responsável - o que, para além da defesa do direito de informação ao
consumidor, também defende as indústrias dos países da UE. Temos criticado e denunciado
as consequências do desenvolvimento e aprofundamento do mercado único na divergência
económica e social na UE. Mas as propostas concretas avançadas neste relatório - que se
centram na dos interesses dos consumidores - merecem o nosso acordo.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − Apesar da nossa oposição ao desenvolvimento
do mercado interno europeu, base na qual se sustenta a premissa deste relatório, as
propostas concretas que apresenta e a questão fulcral que analisa é a melhoria de condições
e de segurança dos consumidores.
O seu objectivo concreto é traçar linhas orientadoras para a futura revisão da directiva
relativa à Segurança Geral dos Produtos e Supervisão do Mercado.
A relatora atribui grande ênfase à questão da necessidade de uma maior fiscalização, com
o objectivo de se alcançar um nível mais elevado de segurança dos produtos. Salienta
também que devem ser atribuídos recursos suficientes às autoridades de fiscalização para
garantir a rastreabilidade, ao longo de toda a cadeia de aprovisionamento, dada a sua
importância para determinar o país de origem do produto e do fabricante responsável, o
que, no caso dos produtos importados, também defende as indústrias da União Europeia.
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Daí o nosso voto favorável.
Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) Considerando o bom trabalho feito pela minha
colega dinamarquesa, a senhora deputada Schaldemose, voto a favor do relatório sobre a
Directiva relativa à Segurança Geral dos Produtos e Supervisão do Mercado. Este relatório
tem o meu apoio, pois inclui medidas relativas à rastreabilidade que são úteis para travar
a circulação de produtos que podem ser prejudiciais para os consumidores, e também
porque coloca a tónica no controlo estrito de produtos provenientes de países terceiros,
e da China em particular.
Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Todos os bens e produtos vendidos
no mercado comunitário devem ter um alto padrão de segurança para proteger os
consumidores da União Europeia.
Małgorzata Handzlik (PPE), por escrito. – (PL) A segurança dos produtos é uma das
principais preocupações dos consumidores, que não querem que os artigos que compram
representem uma ameaça para a sua saúde. Escusado será dizer que a segurança do produto
depende, principalmente, dos fabricantes e importadores que o colocam no mercado. A
supervisão do mercado também desempenha um importante papel no sentido de garantir
que apenas os produtos que cumprem os padrões exigidos cheguem ao mercado. O
Parlamento Europeu está a enviar uma forte mensagem com o relatório que foi votado,
fazendo apelo para que as directivas sobre a segurança dos produtos sejam coerentes com
outros actos legislativos, o que irá garantir um melhor funcionamento do sistema de
supervisão do mercado e regulamentos claros e transparentes para os empresários, bem
como oferecer aos consumidores uma garantia de que os produtos que têm em mãos
cumprem os requisitos legais.
Temos, no entanto, um número alarmante de notificações feitas através do sistema RAPEX,
na sua esmagadora maioria relativas a produtos originários da China. No parecer que redigi
sobre este relatório para a Comissão do Comércio Internacional, uma das minhas exigências
foi de que a cooperação sobre a segurança dos produtos fosse intensificada com os nossos
principais parceiros comerciais, e que fosse desenvolvido mais trabalho para melhorar o
funcionamento do sistema RAPEX-China. Espero que o reforço da cooperação com a China
resulte numa melhoria da qualidade dos produtos importados da China para os mercados
da União Europeia.
Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) A Directiva 2001/95/CE relativa à segurança
geral dos produtos, DSGP, que estabelece a nível comunitário requisitos gerais de segurança
para produtos de consumo, tem de ser revista e posta em conformidade com o novo quadro
legislativo (NQL), adoptado em 2008, através da integração, em particular, na regulação
relativa à fiscalização do mercado. O quadro legislativo da segurança dos produtos e da
supervisão do mercado compõe-se de três camadas de actos jurídicos (DSGP, NQL e
directivas de harmonização sectorial), o que leva a incertezas e confusão no mercado
interno. O nível de supervisão do mercado difere consideravelmente entre os
Estados-Membros e alguns deles não afectam os recursos necessários para uma fiscalização
do mercado eficiente e interpretam de maneira diversa os produtos que comportam sérios
riscos, o que pode criar barreiras à livre circulação de mercadorias, distorcer a concorrência
e comprometer a segurança dos consumidores no mercado interno. O actual quadro
legislativo para a supervisão do mercado não apresenta coerência suficiente e, por
conseguinte, deve ser revisto e sujeito a uma coordenação mais aprofundada. Pus resistências
em votar a favor deste documento porque estou convencido de que, considerando apenas
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a segurança do consumidor, reduziríamos a livre circulação e a ampla variedade de produtos.
As medidas adoptadas devem ser adequadas, mas temos de considerar simultaneamente
a segurança do consumidor e a livre circulação e variedade de produtos. É também claro
que a fiscalização do mercado é uma actividade difícil para alguns dos Estados-Membros,
uma vez que não têm possibilidade de afectar os recursos necessários para a supervisão
eficiente do mercado.
Edvard Kožušník (ECR), por escrito. – (CS) Apoio a forma final do relatório sobre a
revisão da directiva relativa à segurança geral dos produtos e supervisão do mercado.
Aplaudo o facto de a versão final não incluir propostas de criação de novas agências e, por
conseguinte, não conduzir a novos encargos orçamentais. Gostaria de destacar o modo
como o relatório dá ênfase à questão da normalização como um instrumento regulador
que, na sua essência, constitui um exemplo de "regulamentação inteligente" e, portanto,
regulamentação que não é estruturada de cima para baixo, mas que vem de baixo, das
partes interessadas. É precisamente por esta razão que gostaria de fazer apelo a uma maior
participação dos órgãos de supervisão do mercado no processo de criação de normas de
segurança, pois esta é uma oportunidade de garantir de forma adequada que as suas
competências sejam utilizadas no processo de normalização. Em relação com a maior
margem de actuação na área de criação de normas de segurança dos produtos, considero
essencial concentrarmo-nos na estabilidade do sistema de normalização europeu,
simplificando as normas europeias e reduzindo o tempo necessário para as criar.
Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) Em primeiro lugar, gostaria de felicitar a senhora
deputada Schaldemose pelo trabalho efectuado. O relatório hoje aprovado pelo Parlamento
diz respeito à importante questão da segurança dos produtos e, por consequência, da
protecção dos cidadãos. O importante compromisso europeu de protecção dos
consumidores em relação a produtos defeituosos e perigosos já permitiu alcançar bons
padrões, mas creio que ainda há espaço para melhorias, especialmente no que respeita aos
chamados consumidores vulneráveis, como as crianças, os idosos e as pessoas portadoras
de deficiência. Creio que é fundamental, neste domínio, o fortalecimento do sistema de
supervisão do mercado através de uma medida para melhorar a eficácia dos controlos
fronteiriços, juntamente com a total rastreabilidade dos produtos ao longo de toda a cadeia
de abastecimento. Termino, reiterando a necessidade de rever o quadro regulamentar
actualmente em vigor, representado pela Directiva relativa à segurança geral dos produtos,
de acordo com as orientações definidas hoje pelo voto do Parlamento.
David Martin (S&D), por escrito. – (EN) Existem ainda muitos produtos perigosos
disponíveis no mercado. Congratulo-me com este relatório, que afirma que o RAPEX
(sistema europeu de alerta rápido para produtos de consumo perigosos) precisa de ser
aperfeiçoado. Especificamente, os Estados-Membros têm de melhorar a eficácia e a
visibilidade das regras e das autoridades aduaneiras na luta contra a falta de segurança dos
produtos.
Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Embora nos últimos dez anos se tenham
registado progressos indubitáveis em termos dos requisitos aplicáveis aos produtos no
mercado interno da União Europeia - em parte graças a uma abordagem comum - ainda
há muito a fazer. Na realidade, seria importante rever a actual legislação europeia na matéria.
É evidente que a directiva relativa à segurança geral dos produtos (DSGP), aprovada há
mais de dez anos, tem agora de ser revista. Isso também permitiria que as prerrogativas do
novo quadro legislativo (NQL) sobre os produtos, aprovado em 2008, fossem respeitadas.
É, pois, necessário pôr em prática uma maior fiscalização do mercado, o que vai de par
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com a segurança dos produtos. No entanto, o verdadeiro problema a resolver - e a verdadeira
prioridade do relatório - é prestar atenção aos produtos destinados a crianças e aos produtos
que são atraentes para elas. Também seria aconselhável que a Comissão propusesse uma
regulamentação adequada sobre segurança geral dos produtos e supervisão do mercado.
Isso deve incluir elementos essenciais, tais como a adopção de medidas concretas no
domínio da rastreabilidade, a obrigação de os fabricantes fornecerem uma análise detalhada
dos riscos durante a fase de projecto ou, ainda, normas rígidas para a venda de produtos
em linha.
Nuno Melo (PPE), por escrito. − A consolidação do mercado interno é essencial para o
bom desenvolvimento económico da UE. No entanto, tal desiderato só é possível com a
existência no mercado de produtos seguros e com a confiança dos consumidores. O
objectivo que existe para conseguirmos a livre circulação e o alargamento da variedade de
produtos disponíveis no mercado não pode ser dissociado da respectiva segurança dos
consumidores. Nos últimos anos foram conseguidos grandes progressos no que respeita
à segurança dos produtos. É, no entanto, necessário continuar a evoluir no sentido da
melhoria, principalmente nos produtos destinados às crianças, pois estas são as mais
susceptíveis de serem afectadas quando as regras de segurança não são cumpridas.
Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (EN) O relatório em apreço, aprovado por
unanimidade na Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, é uma
espécie de contribuição do Parlamento para a revisão da Directiva 2001/95/CE, relativa à
segurança geral dos produtos. O importante é o facto de o relatório salientar o significado
da revisão da actual legislação europeia, que permitirá que os produtos que não são seguros
possam ser localizados e suspensos. Esta e outras medidas visam assegurar a protecção da
população da União Europeia contra o aparecimento de produtos perigosos no mercado,
daí o meu voto a favor.
Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Cerca de 60% dos produtos notificados no
sistema RAPEX vem da China. Assim, a maioria dos produtos perigosos provém de um
mercado que é quase impossível a União Europeia controlar. Espero que o novo sistema
RAPEX-China vá ajudar a resolver esta situação. A União Europeia deve tomar uma posição
firme, a fim de proteger os consumidores e a sua saúde. A recolha de produtos perigosos
deve ter lugar de uma forma mais rápida e mais eficiente e deve haver melhorias na
rastreabilidade, até à origem, ao longo da cadeia de produção. Este relatório avança nessa
direcção, daí o meu voto a favor.
Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) A enorme dimensão do mercado europeu exige
uma regulamentação específica e eficaz para garantir a segurança dos produtos de consumo
e, por esse motivo, penso que a União Europeia tem de actualizar os seus próprios
regulamentos, a fim de assegurar a fiscalização do mercado. O relatório da senhora deputada
Schaldemose - que votei favoravelmente - confirma a necessidade de rever a directiva de
2001, dadas as dificuldades com que os Estados-Membros se confrontaram na sua
transposição. Ao não aplicarem a directiva desde 2004, os Estados-Membros têm
contribuído para que surjam problemas relativos à fiscalização de produtos e não têm
garantido a certificação na medida em que o poderiam ter feito. Concordo com a ênfase
que o relatório dá ao combate à contrafacção através de uma melhor identificação dos
produtos, no que respeita à segurança dos consumidores, e do recurso às novas tecnologias.
Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − O presente relatório refere-se à revisão
da Directiva relativa à Segurança Geral dos Produtos e à Supervisão do Mercado. Num
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contexto de livre circulação e de alargamento constante da variedade de produtos
disponíveis no mercado é fundamental não perdermos de vista a segurança dos
consumidores. É um dever não só dos governos como das empresas assegurar uma maior
segurança dos produtos. A legislação à escala europeia teve já sucessos, reforçando a
segurança geral dos produtos no mercado interno. Mas podem ser realizadas melhorias
dado que, neste domínio, existem lacunas que comprometem a segurança dos consumidores
e que poderão ter consequências nefastas. Votei favoravelmente o presente relatório por
não poder deixar de me associar aos propósitos da relatora, que consistem em destacar a
importância da revisão da actual legislação europeia sobre a segurança dos produtos para
que os produtos perigosos possam ser identificados e retirados do mercado, a benefício
do consumidor final. Destaco principalmente as alterações às normas de segurança dos
produtos dirigidos aos consumidores mais vulneráveis do mercado único, isto é, as crianças,
os idosos e as pessoas com deficiência.
Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Gostaria de felicitar a senhora deputada
Schaldemose pelo excelente trabalho realizado.
Deve ser garantida maior protecção aos consumidores contra produtos defeituosos e
potencialmente perigosos. Com este relatório, estamos a dizer à Comissão que precisamos
de rever a directiva e que precisamos de fortalecer o sistema de supervisão do mercado e
de ter supervisão do mercado que seja coerente em todo o mercado único.
A fim de combater eficazmente a presença de produtos defeituosos no mercado comum,
julgo que é vital melhorar os controlos fronteiriços, especialmente nos portos. Peço à
Comissão e aos nossos governos nacionais que introduzam sanções mais duras sobre as
importações provenientes de países terceiros que violam as normas de segurança.
A total rastreabilidade dos produtos ao longo da cadeia de fornecimento é outro ponto
fundamental para garantir a capacidade de retirar do mercado os produtos defeituosos,
mesmo enquanto eles estão a ser produzidos. Para este fim, temos de assegurar que as
autoridades fronteiriças disponham de recursos suficientes. Além disso, gostaria de pedir
uma maior atenção para as vendas em linha, que estão a aumentar, especialmente as vendas
de produtos susceptíveis de causar danos directos ao consumidor, tais como produtos
farmacêuticos e alimentares.
Robert Rochefort (ALDE), por escrito. – (FR) Votei a favor do relatório sobre a revisão
da directiva relativa à segurança geral dos produtos. Na verdade, sou a favor de uma
clarificação do actual quadro legislativo de segurança dos produtos, que é constituído por
três camadas de actos jurídicos. A fim de garantir que as autoridades de supervisão do
mercado não enfrentem qualquer incerteza, precisamos de estabelecer um quadro europeu
comum aplicável a todos os produtos presentes no mercado interno ou que nele vão entrar.
Além disso, não esqueçamos que, a fim de dissuadir os operadores económicos de agirem
ilegalmente, é importante tomar medidas, tanto em termos de sanções contra aqueles que
deliberadamente colocam produtos perigosos ou não-conformes no mercado, como em
termos de transparência: qualquer proibição de produtos deve ser tornada pública. Este
relatório aborda outro elemento fundamental: o da segurança dos produtos de uma
perspectiva global. Neste contexto, a União Europeia deve estabelecer o objectivo de
melhorar o intercâmbio de informações sobre produtos perigosos provenientes de países
terceiros, como a China e a Índia, a fim de resolver a questão da segurança dos produtos e
da rastreabilidade antes de os produtos entrarem no mercado europeu.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) Um bom funcionamento do
mercado único significaria também produtos seguros e confiança dos consumidores.
Embora aspirando à livre circulação e a uma variedade ainda maior de produtos no mercado,
não devemos perder de vista a segurança dos consumidores. Uma análise geral da área da
segurança dos produtos mostra que, durante a última década, assistimos a progressos no
que diz respeito à segurança dos produtos na União Europeia. Os governos, bem como as
empresas, assumem a responsabilidade de garantir produtos mais seguros e, devido à
legislação a nível comunitário, tem havido uma abordagem comum em relação aos
requisitos dos produtos, o que melhorou a segurança geral dos produtos no mercado
interno. Embora se registem progressos, ainda há espaço para melhoramentos neste
domínio. Esta questão tem de ser resolvida, pois pode comprometer a segurança do
consumidor ou, nalguns casos, ser mesmo fatal.
Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Com a aprovação desta proposta de resolução, o
Parlamento Europeu salienta como é vital melhorar os controlos fronteiriços, especialmente
nos portos, a fim de combater eficazmente a presença de produtos defeituosos no mercado
comum.
O texto aprovado solicita à Comissão e aos nossos governos nacionais que introduzam
sanções mais duras sobre as importações provenientes de países terceiros que violem
normas de segurança. Além disso, deve ser dada maior atenção às vendas em linha,
fenómeno que está constantemente a aumentar, e em particular às vendas dos produtos
susceptíveis de causar danos directos ao consumidor, tais como produtos farmacêuticos
e alimentares.
A total rastreabilidade dos produtos ao longo da cadeia de fornecimento é outro ponto
fundamental para garantir a capacidade de retirar os produtos defeituosos do mercado,
mesmo enquanto estão a ser produzidos. Para este fim, temos de assegurar que as
autoridades fronteiriças disponham de recursos suficientes para realizar os controlos.
É importante sublinhar a exigência de as empresas fabricantes verificarem a possibilidade
de riscos para a segurança e para a saúde, mesmo na fase de concepção do produto, e
também de criar uma base de dados pública sobre a segurança dos produtos.
Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) A revisão da directiva visa unificar e harmonizar
as normas que se aplicam aos bens de consumo, e que actualmente se sobrepõem e diferem
sobre o tema da supervisão do mercado.
Num mundo globalizado, onde estamos a assistir à circulação de bens e pessoas, há uma
crescente necessidade de implementar controlos sistemáticos sobre produtos
comercializáveis.
Deve dar-se especial atenção aos produtos provenientes de países terceiros, onde os padrões
de higiene e de saúde, os processos de produção e a utilização de materiais não permitidos
na Europa correm o risco de contaminar artigos que acabam nas nossas mesas ou nas
nossas mãos.
Em particular, temos de verificar se existem substâncias tóxicas em brinquedos para crianças,
que muitas vezes elas metem na boca; sobretudo agora, em que praticamente em todos os
casos os brinquedos são feitos na China, um país, infelizmente, famoso pelos seus baixos
custos de produção e por um deficiente controlo de qualidade. De especial interesse é a
rastreabilidade, que permite impedir a circulação de produtos que podem não ser seguros
para os consumidores.
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Catherine Stihler (S&D), por escrito. – (EN) Votei a favor deste relatório, que sugere
novos melhoramentos para o sistema de alerta rápido para produtos de consumo perigosos
na União Europeia. Melhorar a eficácia e a visibilidade das regras aduaneiras ajudará a fazer
face à segurança deficiente dos produtos, beneficiando, em última análise, os consumidores.
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), por escrito. – (EN) Um mercado interno
seguro é uma prioridade para os nossos cidadãos e este relatório evidencia deficiências na
legislação sobre a segurança dos produtos e supervisão do mercado e na forma como estas
são aplicadas tanto a nível nacional como comunitário. A actual falta de segurança jurídica,
em que diversos instrumentos jurídicos se aplicam a diferentes categorias de produtos,
enquanto existem lacunas em outras áreas, é um obstáculo para a segurança do mercado
e para o bom funcionamento do mercado único. A directiva relativa à segurança geral dos
produtos e as regras que regem a supervisão do mercado devem ser substituídas por um
regulamento único, enquanto instrumento jurídico que garante o maior nível de clareza
e uniformidade.
Esta foi, pois, uma das principais prioridades que identifiquei para ser incluída no relatório
Correia de Campos sobre um mercado único para os Europeus, da qual sou relatora-sombra.
Além disso, à luz do facto de haver cada vez mais pessoas a fazer compras em linha, a
legislação sobre a segurança dos produtos e supervisão do mercado deve agora ser
actualizada para incluir medidas que abranjam as vendas em linha, de modo a reforçar a
confiança dos consumidores nesta área.
Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) Votei a favor da proposta de resolução apresentada
pela senhora deputada Schaldemose, porque esta é uma questão séria e de actualidade. Os
mecanismos existentes em matéria de segurança geral dos produtos têm de ser melhorados,
pois isso ajudará a garantir um elevado nível de protecção para a saúde e a segurança dos
consumidores.
Sendo originária de um país que, em termos geográficos, se encontra numa encruzilhada,
considero esta proposta especialmente construtiva, já que muitos produtos importados
de países terceiros não respeitam os requisitos de saúde e de qualidade claramente definidos
na legislação comunitária. Só poderemos ser verdadeiramente eficazes e ajudar a sanear o
mercado e beneficiar realmente os consumidores se estes produtos estiverem sujeitos a
esses mecanismos de prevenção e de supervisão.
Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Votei a favor do relatório sobre a revisão
da directiva relativa à segurança geral dos produtos e supervisão do mercado, porque em
geral apoio o fortalecimento da fiscalização do mercado no interesse da protecção eficaz
dos consumidores. Acredito que é importante proteger as crianças, os idosos e as pessoas
com deficiência, porque a Comunidade tem uma responsabilidade especial para com estes
grupos. Depois de um hiato de dez anos, já era tempo de a directiva ser cuidadosamente
revista, a fim de incluir novos canais comerciais, como as compras em linha.
Relatório: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)
Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − Voto a favor do presente relatório uma vez que
concordo que seja necessária uma melhor cooperação em resposta às pandemias e concordo
que é necessária uma revisão dos planos de prevenção estabelecidos pela UE e PELOS seus
Estados-Membros. É urgente que a OMS reavalie a sua definição de pandemia, tomando
em conta não apenas a sua dispersão geográfica, mas igualmente a sua severidade. Penso
que uma melhor gestão deste caso deve ser feita com a avaliação das estratégias de vacinação
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recomendadas e que tal apenas pode funcionar com uma melhor aplicação das competências
do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças Europeu enquanto agente independente,
dispondo para o efeito dos meios adequados.
Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) Saúdo esta iniciativa, que pretende
assegurar uma melhor fiscalização e uma transparência total no que respeita à avaliação
dos medicamentos recomendados em caso de emergências de saúde, bem como melhorar
a vacinação e as estratégias de comunicação, a fim de evitar pandemias ou garantir a devida
preparação na eventualidade de uma pandemia. Penso que a União Europeia deve afectar
mais recursos para pesquisa e desenvolvimento relativos a medidas de prevenção de saúde
pública, a fim de conseguir um aumento dos investimentos dedicados a uma melhor
avaliação e antecipação do impacto de um vírus da gripe, tanto entre pandemias como no
início de uma pandemia. Foi por este motivo que votei a favor deste relatório.
Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) A União Europeia foi obrigada a aprender com
a gestão controversa, em 2009-2010, da gripe H1N1 na Europa, e a adoptar as medidas
necessárias para evitar novas reacções desproporcionadas. Foi por esse motivo que votei
a favor deste texto, que prevê mais cooperação, mais independência e mais transparência,
a fim de lidar eficazmente com quaisquer pandemias futuras. Mais cooperação, no sentido
em que este texto prevê uma revisão dos planos de prevenção postos em prática pela União
Europeia, uma revisão dos papéis e responsabilidades dos principais intervenientes, e a
introdução de um procedimento que permite aos Estados-Membros fazer aquisições
conjuntas de vacinas e medicamentos. Neste documento também se solicita à OMS que
inclua o critério de gravidade na sua definição de uma pandemia. Mais independência, no
sentido de que o texto estabelece que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das
Doenças deve exercer os seus poderes como organismo independente, de modo a ter
estudos científicos que não sejam influenciados por empresas farmacêuticas. Por último,
mais transparência, no sentido de que o texto exige uma avaliação da eficácia das estratégias
de vacinação. Por consequência, este documento vai permitir uma comunicação mais
consistente entre os Estados-Membros.
Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Votei a favor do relatório em apreço. De
acordo com os dados fornecidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças
(CEPCD) no final de Abril de 2010, a gripe A (H1N1) causou 2 900 mortes na Europa em
2009. Estes números são baixos em comparação com as estimativas de mortalidade oficial
para a gripe sazonal, que a Comissão calculou em 40 000 mortes num ano moderado e
em 220 000 num período particularmente grave. São também significativamente menores
do que as previsões mais optimistas sugeridas pelos serviços de saúde dos Estados-Membros
da União Europeia. Um alerta de nível máximo foi emitido sobre este vírus, o que
desencadeou em certos Estados-Membros um conjunto de medidas muito dispendiosas
(por exemplo, os custos estão calculados em 1,3 mil milhões de euros na Grã-Bretanha e
990 milhões de euros em França - comparativamente aos 90 milhões de euros despendidos
em medidas contra a gripe sazonal), e, nesses casos, desproporcionadas em relação ao nível
real de perigo do vírus. Concordo que a Organização Mundial de Saúde deve rever a
definição de pandemia, não apenas com base na propagação do vírus, mas incluindo
também a possível gravidade de uma doença de modo a permitir respostas mais adequadas
e proteger os cidadãos da União Europeia de perigos reais. Creio que nesta área há
necessidade de uma melhor cooperação entre os Estados-Membros e as instituições e
organizações responsáveis, bem como de uma distribuição mais transparente das
responsabilidades entre os principais intervenientes.
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Regina Bastos (PPE), por escrito. − A gripe A (H1N1) causada pelo vírus influenza A
H1N1 foi inicialmente detectada no México, no final de Março de 2009, tendo
posteriormente alastrado a diversos países. Em Maio de 2009, a OMS atribui gravidade
moderada à gripe A (H1N1), tendo em Junho desse mesmo ano a OMS proclamado o nível
6 de alerta correspondente à fase de pandemia. O alerta máximo proclamado pela OMS
desencadeou uma série de medidas na Europa. Em alguns casos medidas muito dispendiosas
(refira-se os custos estimados para a Grã-Bretanha no valor de 1.300 milhões de euros, em
França 990 milhões, em comparação com os 87 milhões de euros contra a gripe sazonal).
A resposta foi desproporcional. Cada Estado-Membro reagiu por sua conta, sem grande
coerência e nem mesmo solidariedade. O presente relatório, que apoiei, retira as devidas
ilações preconizando uma maior coordenação entre os Estados-Membros e as instituições
europeias de saúde, bem como uma clarificação e revisão dos papéis e responsabilidades
dos actores-chave e das estruturas de gestão e ameaças para a saúde a nível europeu.
Finalmente reconhece a necessidade de estudos independentes da indústria farmacêutica
sobre as vacinas e os medicamentos antivirais, incluindo no que respeita ao seguimento
da cobertura da vacinação.
Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − Face à reacção de vários países da União
Europeia para combater a possível pandemia do vírus H1N1, concordo que são necessárias
melhorias na formulação de respostas baseadas nas informações científicas disponíveis
neste tipo de situações. Apoio, assim, uma revisão dos planos de actuação e prevenção em
caso de risco de pandemia. Estas revisões devem apontar para uma maior cooperação e
coordenação entre as autoridades de saúde dos Estados-Membros e as Instituições Europeias.
Outro aspecto que considero de extrema importância prende-se com transparência
necessária quer nos produtos médicos utilizados, quer nos relatórios científicos
providenciados pelas autoridades de saúde, a fim de prevenir conflitos de interesse e
assegurar a segurança e informação dos cidadãos.
Carlos Coelho (PPE), por escrito. − A UE foi a região do mundo com melhor preparação
e capacidade de reacção para lidar com este surto, embora as diferenças consideráveis na
preparação dos Estados-Membros e a carência de uma verdadeira cooperação entre eles
tenha provocado um enfraquecimento. A preparação e a reacção relativamente aos riscos
sanitários na UE é da competência dos Estados-Membros, porém é fundamental que se
melhore a cooperação e a coordenação entre eles, as instituições e as organizações
internacionais e regionais, em particular nas fases iniciais de um surto víral, de modo a
aferir a sua gravidade e poder tomar as decisões de gestão pertinentes e uma abordagem
coerente. As recomendações divergentes feitas na UE e nos Estados-Membros no tocante
aos grupos-alvo prioritários para a vacinação evidenciam a enorme incerteza e as
divergências de pontos de vista que têm subsistido em torno da resposta adequada. Também
os custos, bastante significativos, poderiam ter sido reduzidos mediante uma maior
cooperação entre os Estados-Membros e entre estes e o ECDC/CEPCD. Apoio a necessidade
de se criar um código de conduta europeu relativo ao exercício da função científica de
perito em qualquer autoridade europeia encarregada da segurança, gestão e antecipação
dos riscos, de modo a evitar mais casos de corrupção.
Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) A gestão da epidemia de gripe H1N1,
para a qual tinha havido aviso prévio, foi um fracasso. Devemos, portanto, aprender com
essa crise para podermos lidar de uma forma mais adequada com qualquer ameaça futura
de pandemia. Claramente, os Estados-Membros terão de cooperar mais uns com os outros,
mas também com as instituições europeias, a fim de fornecer uma resposta mais eficaz em
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caso de pandemia. Da mesma forma, temos de esclarecer o papel das estruturas que gerem
a nível comunitário as ameaças no plano da saúde, e garantir que a OMS reveja a definição
dos critérios para a criação de um alerta de pandemia global. Finalmente, parece adequado
elaborar um sistema de aquisição pública conjunta de vacinas pelos Estados-Membros. Por
último, mas não menos importante, é preciso haver transparência total em relação aos
peritos que aconselham as autoridades europeias responsáveis pela saúde pública, a fim
de pôr termo a eventuais conflitos de interesse.
Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Congratulo-me com a votação deste relatório,
para o qual fui designada relatora-sombra do Grupo do Partido Popular Europeu
(Democratas-Cristãos). Em nome dos cerca de 500 milhões de cidadãos que representamos,
precisamos de aprender com esta crise, de modo a podermos lidar de forma mais eficaz
com quaisquer novas ameaças de pandemia. O documento ontem aprovado é um
compromisso muito bom em termos de cooperação no domínio da saúde, independência
e transparência.
Dado o fracasso comprovado de uma genuína cooperação no domínio da saúde entre os
Estados-Membros, foi necessário adoptar uma abordagem construtiva e prática envolvendo
as seguintes acções:
Cooperação reforçada entre Estados-Membros e uma melhor coordenação entre
Estados-Membros e instituições europeias para assegurar uma resposta mais eficaz em
caso de uma futura pandemia;
Clarificação do papel das estruturas a nível comunitário para a gestão de ameaças de saúde;
Exortação à OMS no sentido da revisão da definição dos critérios para a criação de um
alerta de pandemia global;
Avaliação das estratégias de vacinação e de comunicação aplicadas nos Estados-Membros
para recuperar a confiança dos cidadãos;
Criação de um sistema de aquisição pública conjunta de vacinas pelos Estados-Membros,
a fim de evitar disparidades;
Publicação das declarações de interesse dos especialistas que aconselham as autoridades
europeias responsáveis pela saúde pública, a fim de evitar quaisquer conflitos de interesse.
Ioan Enciu (S&D), por escrito. – (RO) Votei a favor deste relatório, porque penso que é
necessária uma melhor coordenação a nível comunitário em termos de resposta a riscos
epidemiológicos. O caso da gripe H1N1 chamou a atenção para a deficiente gestão de risco
a nível global, principalmente devido à correlação inadequada entre os níveis de alerta e
os perigos reais, cujas consequências implicaram um grande desperdício de fundos. Neste
contexto, penso que a União Europeia tem de implementar um sistema independente para
avaliar os riscos de pandemia, bem como uma melhor coordenação em termos de gestão
destes riscos. Assim, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças deve ser
dotado das necessárias capacidades para poder desempenhar um papel tão activo quanto
possível nesta área.
Edite Estrela (S&D), por escrito. − Votei favoravelmente o relatório relativo à "gestão da
gripe H1N1", porque sublinha a importância de reforçar a cooperação, a independência e
a transparência na gestão de futuras crises de pandemias, designadamente através de uma
melhor aplicação das competências do Centro Europeu de Prevenção e de Controlo das
Doenças, enquanto agência independente.
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Diogo Feio (PPE), por escrito. − Em 2009, o mundo foi tomado pelo medo de um vírus
com grande potencial pandémico e possivelmente mortífero: a "Gripe A". Felizmente, os
maiores temores quanto à morbilidade e mortalidade associada ao vírus H1N1 não se
confirmaram. Na Europa, este vírus foi responsável por 2.900 mortes, número muito
abaixo do número de óbitos causados pela gripe sazonal. Porém, na decorrência dos alertas
da OMS, e do medo, foram tomadas pelos Estados medidas de excepção, como a vacinação
em massa, que representaram um gasto substancial para os sistemas de saúde. Da gestão
que foi feita da Gripe A, mais do que estar agora a apontar erros, é importante tirar
conclusões. A primeira delas, na minha óptica, é a de que, ainda assim, é melhor pecar por
excesso do que por ausência. Em segundo lugar, devemos retirar lições para a gestão de
futuras pandemias, que possam vir a revelar-se mais agressivas, e perceber como e quando
actuar e que medidas tomar.
José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − Felizmente, o vírus da gripe H1N1 causou,
segundo os dados fornecidos pelo Centro Europeu de Prevenção e de Controlo das Doenças
(CEPCD/ECDC), menos mortes do que o inicialmente previsto, sendo considerada,
actualmente, uma doença de pouca gravidade na UE. No início da sua propagação, criou-se
um certo alarmismo que levou vários Estados-Membros a fazerem investimentos avultados
em programas de vacinação que se revelaram exagerados, uma vez que, em países como
a Polónia, que não adoptaram quaisquer medidas excepcionais, a taxa de mortalidade
manteve-se ao nível dos países que procederam a campanhas nacionais de vacinação com
custos estimados em muitos milhões de euros.
De acordo com o presente Relatório, as políticas de aquisição de vacinas adoptadas foram a
consequência directa de contratos latentes celebrados desde 2007 com as empresas farmacêuticas.
Configurando-se, assim, uma falta de transparência neste processo devido a uma
dependência inaceitável dos Estados-Membros em relação às empresas farmacêuticas.
Assim, não posso deixar de concordar com a relatora esperando que as suas recomendações,
nomeadamente quanto à segurança das informações e ao princípio da precaução - que
tem de beneficiar os doentes e não as empresas -, sejam tidas em conta pela Comissão e
por todos os Estados-Membros.
João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − Perante o atribulado processo de gestão da
declarada pandemia de gripe A (H1N1) e em face dos números conhecidos (2900 óbitos
em resultado da gripe H1N1 quando a gripe sazonal originou no mesmo ano 40 000), o
relatório prossegue um esforço de exigência de transparência, o que nos parece louvável.
Tanto relativamente ao que se passou - com o cabal esclarecimento de procedimentos
adoptados e responsabilidades - como relativamente à abordagem de situações futuras.
Neste âmbito, são referidos, nomeadamente: a questão da aquisição de vacinas e tratamentos
anti-virais; a informação sobre os casos registados e a sua gravidade; a cedência de acesso
aos documentos relativos aos ensaios clínicos, protocolos de investigação e efeitos
indesejáveis dos medicamentos (por parte da Agência Europeia do Medicamento); e ainda
os conflitos de interesses entre os especialistas que aconselham as autoridades europeias
de saúde pública. O relatório solicita que os planos de prevenção instituídos na UE e nos
Estados-membros sejam reexaminados, a fim de ganharem eficácia e coerência, autonomia e
flexibilidade. Recomenda ainda um reforço da cooperação entre os Estados-Membros nesta
área, quer na definição da gravidade de surtos virais quer na tomada de decisões.
Consideramo-lo globalmente positivo e, por isso, o votámos favoravelmente.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − Nesta fase de avaliação do que se passou, a
gestão da problemática da gripe H1N1, é preciso tirar lições e reconhecer a necessidade
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dos países disporem de sistemas de saúde públicos e de serviços de extensão na área da
saúde pública, aptos a intervir em diversas áreas, designadamente:
- Na elaboração e avaliação de estudos científicos, independentes da indústria farmacêutica,
sobre a eficácia, a segurança e a relação risco-benefício dos vacinas e medicamentos
anti-virais e sobre os grupos-alvo recomendados;
- Na avaliação das informações sobre a medicação recomendada em caso de emergência
sanitária, especialmente em situações pandémicas;
- No reforço da capacidade em termos de gestão e antecipação dos riscos e ao nível da I&D
nestes domínios, bem como em matérias de medidas preventivas de saúde pública.
É preciso também reforçar a cooperação entre os diferentes serviços nacionais e entre estes
e as instituições e organizações internacionais e regionais relevantes.
Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) Concordo com o relatório da senhora deputada
Rivasi na avaliação da gestão da gripe H1N1 em 2009-2010 na União Europeia, pois
destaca a atitude excessivamente alarmista da União Europeia ao avaliar o problema. Sou
a favor de dedicar um considerável nível de atenção às questões relativas à saúde dos
cidadãos da União Europeia, mas não da adopção de atitudes excessivamente alarmistas,
que depois resultam em gastos exorbitantes com a saúde pública. Foi esse o motivo por
que votei a favor do relatório.
Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. – (IT) A proposta de resolução que aprovámos
lançou as bases para a tão necessária reflexão sobre a resposta da União Europeia à
propagação da gripe suína.
Como toda a gente deve recordar, nessa altura, em vez de encontrar soluções conjuntas,
os Estados-Membros entrincheiraram-se em posições individualistas. As reacções dos
diferentes governos nacionais foram muito variadas, indo desde a vacinação a grande escala
até à não vacinação, como na Polónia. Essa experiência deve motivar-nos a melhorar a
coordenação entre as autoridades de saúde nacionais e as instituições europeias, a rever as
estratégias de prevenção e de vacinação e a redefinir os critérios para um alerta de pandemia.
Gostaria de salientar que uma cooperação mais eficaz pode não só conduzir à redução de
custos na gestão de crises semelhantes, sobretudo através da possível aquisição conjunta
de vacinas pelos Estados-Membros, como também, acima de tudo, garantir que as pessoas
beneficiem de uma melhor protecção, uma vez que, como é evidente, o vírus não pára nas
fronteiras.
Por fim, espero que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças receba o apoio
que merece, de modo a poder continuar a desenvolver o seu trabalho de avaliação e controlo
das emergências de saúde com uma total independência.
Robert Goebbels (S&D), por escrito. – (FR) Votei a favor do relatório sobre a avaliação
da gestão da gripe H1N1. No entanto, gostaria de salientar que esta "gestão" foi, de facto,
mais uma capitulação perante o "princípio da precaução", que requer acção antes de
qualquer reflexão adequada. O facto de a Directora-Geral da OMS ter declarado tratar-se
de uma pandemia ameaçadora, mas ter decidido ela própria não se vacinar, é uma ilustração
poderosa da discrepância entre a avaliação pessoal da gravidade do surto e o discurso
público dos responsáveis. Desde o caso do sangue contaminado, nenhum funcionário da
saúde pública se dispôs a assumir qualquer responsabilidade.
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Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) A gripe H1N1 foi extremamente instrutiva. Em
primeiro lugar, ensinou-nos a deitar dinheiro pelo cano abaixo. O custo desta gripe "suína"
(900 milhões de euros segundo o Tribunal de Contas!) não se deve ao número de vítimas.
Houve dez vezes menos vítimas da gripe H1N1 do que vítimas da gripe sazonal comum.
No entanto, é verdade que essas 2 000 vítimas anuais, na sua maioria idosos ou indivíduos
já doentes, não são de interesse para ninguém. São pessoas muito menos exóticas.
Depois, ensinou-nos como disfarçar completamente a falta de discernimento com discursos
alarmistas e gesticulação. Dezenas de milhões de doses foram encomendadas
desnecessariamente. Organizámos o que devia ser um programa de vacinação em massa
sem qualquer consideração pelo senso comum. A comunicação foi tão exagerada e
contraditória que os Franceses viraram as costas, desconfiados, e com razão, das ordens
que lhes foram dadas.
Houve uma desconfiança de convergência de interesses entre aqueles que tomaram as
decisões políticas e aqueles que delas beneficiaram financeiramente. Por fim, a gripe H1NI
ensinou-nos que, em França, por muito propenso a erros, negligente ou incompetente que
um ministro seja, nada o, ou a, obrigaria a pedir a demissão. E a actividade quotidiana do
Governo francês é prova de que, sobre este assunto, nada, absolutamente nada, mudou!
Mathieu Grosch (PPE), por escrito. – (DE) Houve uma falta de transparência em 2009 e
2010 na forma como lidámos com a estirpe de gripe H1N1, designada pela Organização
Mundial de Saúde como uma pandemia. Essa questão é tratada no "Relatório sobre avaliação
da gestão da gripe H1N1 em 2009-2010 na UE". Congratulo-me particularmente com
este relatório, porque prevê uma total transparência em relação aos medicamentos utilizados
em caso de intervenção médica urgente e de uma pandemia.
Os Estados-Membros agiram de forma unilateral ao encomendar e distribuir vacinas. A
questão importante neste contexto é avaliar a estratégia de armazenamento de vacinas e
trabalhar no sentido da aquisição conjunta de vacinas pelos Estados-Membros no futuro.
Também é importante uma melhor coordenação entre as autoridades competentes dos
Estados-Membros e as agências europeias.
Françoise Grossetête (PPE), por escrito. – (FR) Graças às alterações propostas pelo meu
grupo político (Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)), este relatório
contém propostas construtivas para nos ajudar a aprender com a crise de saúde causada
pelo vírus H1N1, nomeadamente, através do reforço da coordenação europeia.
O relatório inicial continha, de facto, uma série de imprecisões e poderá ter incitado as
pessoas a não se vacinarem. O relatório hoje aprovado, pelo contrário, visa restaurar a
confiança dos nossos concidadãos na gestão de crises sanitárias. Os profissionais de saúde
terão de se envolver mais na elaboração e implementação de uma estratégia para evitar e
combater uma pandemia. Não podemos continuar a permitir que as campanhas de
imunização sejam rodeadas por tanta confusão e desconfiança.
Será essencial melhorar a comunicação, tomando em conta como é fácil boatos sem base
científica circularem nos novos meios de comunicação social e na Internet. Felizmente, a
gripe foi menos grave do que o previsto, mas seria perigoso subestimar o grau de
imprevisibilidade e a gravidade potencial de futuras pandemias.
Juozas Imbrasas (EFD),
por escrito. – (LT) Votei a favor deste relatório, porque a
Organização Mundial de Saúde deve rever urgentemente as suas definições, de forma a
incluir a gravidade de uma doença nas definições das fases de uma pandemia, a fim de
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permitir respostas mais adequadas. É necessária uma melhor cooperação na resposta a
pandemias. Deve haver uma revisão dos planos de prevenção, uma clarificação e, se
necessário, uma revisão dos papéis e responsabilidades dos principais intervenientes, e
uma cooperação reforçada entre os Estados-Membros, a fim de assegurar uma gestão de
risco coerente em resposta a uma pandemia, em conformidade com o Regulamento
Sanitário Internacional, bem como uma coordenação mais séria por parte dos
Estados-Membros com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Deve ser
introduzido um procedimento que permita aos Estados-Membros fazerem aquisições
conjuntas numa base voluntária. Os fabricantes têm de assumir total responsabilidade
pelas indicações autorizadas dos seus produtos, e isto deve ser plenamente aplicado pelos
Estados-Membros em todos os contratos para a aquisição de vacinas. Os planos de
prevenção estabelecidos na União Europeia e nos seus Estados-Membros em relação a
futuras pandemias de gripe devem ser revistos, a fim de se tornarem mais eficazes e coerentes
e serem suficientemente autónomos e flexíveis para poderem ser adaptados tão rapidamente
quanto possível, em cada caso concreto, ao risco real, com base em informações actualizadas
relevantes. Concordo com a opinião de que as estratégias de vacinação devem assentar em
três condições para serem bem-sucedidas: eficácia da vacina, relação benefício-risco positiva
para a vacina, e serem dirigidas aos grupos de risco.
Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) Julgo que a resolução sobre a gestão da gripe
H1N1em 2009-2010 na UE revela claramente os erros cometidos e, ao mesmo tempo,
lança as bases para uma gestão nova e eficaz de pandemias de gripe. É bem sabido que a
reacção à propagação da gripe A foi exagerada quando comparada com a verdadeira escala
do problema. Precisamente por essa razão, acredito que os planos da UE de prevenção de
pandemias de gripe precisam de ser revistos, de forma a proporcionarem respostas rápidas,
consistentes e eficazes. A este respeito, é essencial, a meu ver, fortalecer a cooperação e a
coordenação entre os Estados-Membros, de modo a conseguirmos uma abordagem
estratégica ao problema verdadeiramente europeia. Para mais, acredito que seria útil, tal
como é mencionado no texto da resolução, que fossem envolvidos no processo especialistas
científicos independentes que não estivessem ligados à indústria farmacêutica por qualquer
tipo de interesse, juntamente com operadores do sector farmacêutico.
Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) Tendo consciência da gravidade da
gripe A e da importância da saúde dos nossos cidadãos, penso que este relatório é
particularmente importante, pois realça também a forma correcta de gerir estas situações.
A gravidade moderada desta doença foi confirmada em 2009 pela Organização Mundial
de Saúde, e as diferentes abordagens adoptadas pelos Estados-Membros resultaram em
custos enormes, na venda de vacinas produzidas com carácter de urgência e na revisão da
definição de pandemia, tomando em conta como critério não só a sua dispersão geográfica
mas também a sua gravidade. Estes factores realçam o facto de que uma abordagem diferente
é absolutamente necessária. A União Europeia requer mais cooperação, transparência e
independência no que respeita à resolução destas situações.
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) O tema da gripe aparece
todos os anos na ordem do dia, não só do Parlamento Europeu mas também de muitos
parlamentos nacionais. Penso que o relatório Rivasi adopta uma abordagem muito ampla
do problema da gripe A, discutindo-o a diversos títulos, tais como a cooperação, a
independência e a transparência, que serão absolutamente vitais na eventualidade de uma
pandemia futura. Acredito que a União Europeia deve tomar medidas activas e rápidas,
pelo que votei a favor da adopção do relatório sobre a gestão da gripe A.
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David Martin (S&D), por escrito. – (EN) Votei favoravelmente este relatório, porque nada
havia nele que me suscitasse objecções. Contudo, dado o impacto limitado da gripe A, não
percebo bem por que razão o Parlamento decidiu dedicar-lhe tempo e recursos.
Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) Gostaria de agradecer à relatora por um
relatório muito pormenorizado e franco, que contém muitas mensagens alarmantes. Não
há dúvida de que a abordagem conjunta da UE durante a pandemia confirmou o potencial
da acção conjunta, revelando ao mesmo tempo fraquezas graves, em particular nas áreas
da prevenção, de estatísticas objectivas e de compra de medicamentos seguros e eficazes.
A UE enfrentou duas vezes, recentemente, o problema de uma infecção viral perigosa. Não
se aprendeu suficientemente com essa experiência. Saúdo as propostas relativas a ensaios
mais rigorosos da eficácia dos medicamentos e que incitam a uma recolha de dados
objectiva, bem como ao interesse em proteger todos os cidadãos da UE independentemente
do sistema de serviços de saúde. Considero a exigência de financiamento para investigação
e desenvolvimento de importância fundamental, bem como a regra de que as empresas
farmacêuticas terão de ter um papel consultivo, e não decisivo. O mesmo se aplica a estudos
e ensaios sobre materiais para vacinação e outros medicamentos, que devem ser elaborados
independentemente das empresas farmacêuticas. Apoio, ainda, a exigência de regras mais
rigorosas para os profissionais e consultores que trabalham para as instituições europeias.
O público deve ser informado de forma clara e transparente, embora de uma maneira que
não provoque pânico, antes ofereça informação qualificada e compreensível. Na minha
qualidade de Questor co-responsável pela protecção da saúde dos deputados e funcionários
do Parlamento Europeu (PE), gostaria de dizer que as nossas medidas no PE têm sido eficazes,
mas não baratas.
Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) A avaliar pelos dados estatísticos apresentados
neste relatório, a reacção à propagação do vírus H1N1 foi na realidade desproporcionada
em relação à natureza real do fenómeno, gerando, na verdade, campanhas de vacinação
muito onerosas em muitos Estados-Membros. A relatora considerou portanto apropriado
levantar questões extremamente importantes, antes de mais relativamente à influência
esmagadora das empresas farmacêuticas. Exortou a que os estudos sobre medicações
antivirais fossem independentes das empresas farmacêuticas. Os processos de autorização
acelerados mostraram as suas limitações, porque não há provas científicas disponíveis e
os dados publicados pela indústria continuam, por isso, a ser utilizados. Há ainda a
necessidade de melhor cooperação para requerer uma revisão dos planos de prevenção e
dos papéis dos actores-chave, e ainda para permitir aos Estados-Membros fazer aquisições
de grupo de forma voluntária. A Organização Mundial de Saúde (OMS) deveria rever a sua
definição de pandemia o mais cedo possível, de forma a incluir a virulência do vírus na sua
classificação. Neste aspecto, é necessário que a vacina seja eficaz, tenha uma relação positiva
entre riscos e benefícios, e seja genuinamente dirigida aos grupos de risco. Por fim, devemos
evitar quaisquer conflitos de interesse, porque podem imediatamente gerar suspeitas de
pressões indevidas na opinião pública.
Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Este relatório tem a virtude de
condenar a falta de transparência da Agência Europeia de Medicamentos bem como os
laços entre empresas farmacêuticas e especialistas em matéria de vacinas e antivirais. É
portanto lastimável que o relatório não incite a uma suspensão das actividades dessa agência
até que uma reforma real e abrangente tenha lugar. Voto para incentivar a relatora a ir mais
longe da próxima vez.
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Nuno Melo (PPE), por escrito. − A gestão da gripe H1N1 na UE revelou variadas
dificuldades, nomeadamente no que respeita à sua efectiva gravidade e dimensão, no que
respeita à resposta por parte dos Estados, uma dimensão desproporcionada e custos
elevadíssimos, quando comparando com as mortes que se verificam, anualmente, com a
gripe normal, bem como com os valores despendidos pelos Estados-Membros no combate
a esta. A análise da gestão da gripe H1N1 na Europa põe em evidência um problema de
fundo: uma ausência de avaliação independente pelas autoridades de saúde nacionais e/ou
europeias e a consequente incapacidade de adaptar as medidas de saúde pública da melhor
forma possível e em tempo real às estatísticas reais clínicas e epidemiológicas disponíveis.
Assim, é necessário proceder a alterações na gestão de futuros casos de pandemias para
evitar o pânico generalizado das populações bem como custos desnecessários.
Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (EN) Este relatório avalia a gestão da gripe A em
2009-2010 na UE e realça elementos que deveriam ser melhorados: cooperação,
independência e transparência na gestão de futuras crises pandémicas, nomeadamente
através de uma melhor aplicação da competência do Centro Europeu de Prevenção e
Controlo das Doenças (CEPCD).
No entanto, uma avaliação não chega, e não dei por quaisquer novos desenvolvimentos
no domínio da reacção rápida e eficiente a surtos de doenças e nem uma palavra foi dita
quanto a medidas preventivas. Como sempre, o relatório é vago e pouco específico. Votei
a seu favor, uma vez que não há outro relatório.
Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Houve menos mortes por gripe de tipo A/H1N1
em 2009 do que por gripe sazonal. Embora a OMS tenha classificado a gripe A como uma
doença menor, emitiu, ao mesmo tempo, um alerta de pandemia de nível 6, o nível mais
alto possível. De forma a cumprir as suas obrigações para com a população, os
Estados-Membros da UE gastaram em consequência milhares de milhões para combater
um surto de gripe cuja ameaça potencial é muito menor do que a da gripe normal. A
comunicação social também contribuiu para o pânico. Quando uma pandemia é anunciada
como perigosa mas acaba por ser uma tempestade num copo de água, então – e isto é
preocupante – alertas futuros deixam de ser levados a sério. Isto mostra claramente que a
OMS precisa de rever os seus critérios de pandemia.
Naturalmente, uma boa cooperação e um aprovisionamento conjunto são vantajosos na
eventualidade de uma pandemia, ajudando a conseguir reduções nos preços. No entanto,
se a autorização de novos medicamentos é apressada para lidar com pandemias ilusórias,
então defrontamo-nos com um problema enorme. O papel da comunicação social e das
empresas farmacêuticas em espalhar as chamas do pânico não foi aqui considerado. Por
esta razão, abstive-me na votação.
Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) Votei favoravelmente esta resolução, porque
é difícil prever a gravidade de uma pandemia e o modo como se vai desenvolver, e muitas
vezes, quando surge uma pandemia, são tomadas muitas decisões desproporcionadas.
Portanto, é necessário prestar uma atenção significativa para assegurar cooperação,
independência e transparência. Acima de tudo, os planos de prevenção estabelecidos tanto
na UE como nos seus Estados-Membros para futuras pandemias de gripe devem ser revistos
consistentemente, para que sejam flexíveis e adaptados eficazmente de cada vez que haja
risco de uma pandemia de gripe. Além disso, devemos incentivar a cooperação e a
coordenação da acção a nível internacional e regional, de forma a garantir convenientemente
uma gestão dos riscos e a reagir prontamente ao risco de uma pandemia. Acredito que
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devem ser afectados mais recursos financeiros à investigação e ao desenvolvimento, e para
esse fim precisamos de aumentar o investimento para avaliar e antecipar o impacto de um
vírus de gripe. É importante garantir que o acordo prévio de aquisição e o processo de
entrega se realizem de forma transparente, reduzindo a corrupção nesta área. Devemos
limitar a influência das empresas farmacêuticas, não só no que diz respeito à distribuição,
mas também à realização de estudos sobre vacinas e medicamentos antivirais. Os
especialistas científicos deveriam declarar publicamente que não têm interesses financeiros
ou outros na indústria farmacêutica.
Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) Votei favoravelmente o relatório sobre
a avaliação da gestão da gripe A em 2009-2010 na UE. Em muitos casos, incluindo na
Grécia, a atenção da parte das instituições e do Estado diminuiu à medida que a publicidade
sobre a questão diminuiu. O debate sobre a gripe interrompeu-se, mas o vírus não só
continua a existir, como tem provado ser ainda mais mortal do que antes. Por exemplo,
na Grécia, houve recentemente um aumento quer na doença, quer no número de mortes
que provocou, com a perda de mais de 100 vidas humanas. A principal razão apontada
foi a falta de informação: grupos vulneráveis, tais como pacientes crónicos, que deveriam
ter pedido para serem vacinados, não o fizeram, considerando que o perigo passara.
Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − O relatório sobre a gestão da gripe H1N1
em 2009-2010 na UE destaca a fraca gravidade, a nível estatístico, que a doença teve no
espaço europeu (a nível humano, cada pessoa falecida é uma perda insubstituível). O Centro
Europeu de Prevenção e de Controlo das Doenças relata 2 900 mortes na Europa decorrentes
de infecção por H1N1 em 2009. Este balanço é inferior às estimativas oficiais da Comissão
Europeia relativas ao número de óbitos devidos exclusivamente à gripe sazonal. O número
de mortes é também nitidamente inferior aos prognósticos mais optimistas dos serviços
de saúde dos Estados-Membros da UE. Os custos dos Estados-Membros e as instituições
europeias terem aceite o alerta de nível máximo, como proposto pela OMS, resultaram
num conjunto de medidas dispendiosas e desproporcionadas face à gravidade da gripe
H1N1. Porém, perante a recomendação da OMS, não creio que outro curso de acção
pudesse ter sido tomado. É necessário, todavia, reflectir sobre este caso e concordo com a
relatora quando aponta que a UE necessita de maior cooperação entre os seus
Estados-Membros, mais independência e mais transparência, designadamente na avaliação
do custo-benefício destas medidas de grande impacto financeiro.
Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (EN) O relatório considera que é necessária uma
melhor cooperação em resposta a pandemias e exorta a uma revisão dos planos de
prevenção estabelecidos na UE e nos seus Estados-Membros. Exorta ainda a uma cooperação
reforçada entre os Estados-Membros e a uma coordenação entre os Estados-Membros e o
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD). Exorta também a OMS a
rever a sua definição de pandemia, com base na sua dispersão geográfica e gravidade. O
CEPCD é convidado a aplicar as suas competências, na sua qualidade de agência
independente, para avaliar e comunicar a gravidade de riscos de infecção no seio da UE,
emitindo recomendações sobre boas práticas em áreas como técnicas de gestão de crises,
estratégias de vacinação e comunicação. Além disso, o relatório solicita uma avaliação das
estratégias de vacinação contra a gripe recomendadas na UE e aplicadas nos
Estados-Membros, abrangendo a eficácia das vacinas, o seu equilíbrio risco-benefício e os
diferentes grupos-alvo recomendados, no que diz respeito a utilização segura e eficaz, bem
como dos relatórios dos Estados-Membros sobre informação relevante à Comissão (isto
é, o número de doses de vacinas compradas e realmente utilizadas, o número de infecções
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por H1N1 e de pessoas que morreram devido à infecção, etc.). A UE precisa de melhorar
a cooperação, a independência e a transparência na gestão de crises pandémicas futuras.
Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Gostaria de felicitar a senhora deputada
Rivasi pelo seu excelente trabalho. Este relatório é uma tentativa importante de realçar as
dúvidas que têm sido levantadas sobre a resposta desproporcionada à gripe suína na Europa,
bem como a influência potencial de empresas farmacêuticas nas acções tomadas.
Sou crítico da resposta da UE em 2009-2010 à "gripe suína", o vírus H1N1. Sugiro, para
o futuro, a aquisição em grupo de vacinas para poupar dinheiro e regras mais eficazes para
evitar conflitos de interesses, por exemplo, publicando a declaração de interesses de
especialistas que aconselham autoridades de saúde europeias. A este respeito, faço notar
que, segundo a legislação europeia, a responsabilidade pelas vacinas cabe aos fabricantes
e não aos governos nacionais.
Peço ainda à Organização Mundial de Saúde (OMS) que reveja a sua definição de "pandemia"
e que leve também em conta a virulência da doença e não apenas a dispersão geográfica
do vírus. A fim de a União dispor da sua própria capacidade de prevenção dos riscos de
uma pandemia, deve ser garantido ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças
(CEPCD) o apoio de que precisa para desempenhar esta tarefa com total independência.
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) O PE colocou hoje em primeiro
plano a resposta desproporcionada ao surto de gripe suína na Europa. Os Estados-Membros
gastaram milhares de milhões de euros em vacinas, que foram autorizadas precipitadamente
apesar da natureza moderada do vírus. Os orçamentos de saúde estão notoriamente
sobrecarregados, e há questões de saúde bem mais importantes com que lidar do que dar
subsídios a grandes empresas farmacêuticas. Os deputados ao Parlamento exigiram hoje
uma revisão dos mecanismos de resposta da UE no domínio da saúde. Os planos de
preparação deveriam ser suficientemente autónomos e flexíveis para serem adaptados tão
prontamente quanto possível aos riscos actuais. A avaliação dos medicamentos tem de ser
totalmente transparente, e todas as declarações de interesses deveriam ser publicadas para
permitir o escrutínio público de possíveis conflitos de interesses. A UE seguiu cegamente
a OMS na sua resposta ao surto de gripe suína, e isto precisa claramente de mudar. O PE
exortou a uma avaliação de risco europeia significativa e a que sejam dados ao Centro
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças os meios adequados para levar a cabo todas
as suas tarefas, incluindo, e não é menos importante, a avaliação da gravidade do risco de
infecção.
Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Embora a virulência da gripe A na Europa não
tenha sido particularmente agressiva, este vírus provocou até agora não menos de 4 700
mortes.
O relatório publicado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD)
faz notar que, na gestão do vírus, a UE foi incapaz de se adaptar rapidamente às medidas
médicas necessárias para limitar a infecção. Isto deve-se em grande parte às estratégias de
prevenção adoptadas nos vários Estados-Membros, planeadas em consulta com a
Organização Mundial de Saúde (OMS) há anos sem alguma vez terem sido alvo de
actualizações substanciais.
Para prevenir a repetição de tais situações, e considerando as duras críticas recebidas sobre
a forma de distribuição das vacinas, devemos no futuro concentrar os nossos esforços
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especificamente nesta direcção, optimizando os processos de autorização para a
comercialização de produtos medicinais usados na reacção a crises de saúde.
Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Apoiamos o relatório de iniciativa, pois todos
temos noção de que o alarmismo excessivo ligado à dita pandemia da gripe aviária custou
à UE cerca de dez vezes mais do que uma campanha de gripe normal.
O facto de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter aceitado o alarme sem agir
independentemente, através de análises de custos e riscos levadas a cabo pelas agências
europeias, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD) e a Agência
Europeia de Medicamentos (EMA), resultou em campanhas de vacinação dispendiosas e
desnecessárias, e, em particular, incentivou a população a comprar quantidades
desproporcionadas de material estéril descartável e desinfectantes. O resultado final em
termos de mortes, que é o que deve ser considerado pelo legislador, foi ainda mais baixo
do que o de uma gripe sazonal normal.
É, por conseguinte, essencial que a Comissão apresente ao Parlamento uma análise
custo-benefício detalhada dentro de seis meses, indicando como tenciona reagir a situações
semelhantes no futuro. A OMS deveria rever a sua definição de pandemia de forma a tomar
em conta tanto a extensão geográfica como a virulência da infecção.
Catherine Stihler (S&D), por escrito. – (EN) Apoiei este relatório, que avalia a gestão da
gripe A e reclama um mecanismo de aprovisionamento conjunto para as vacinas. É
importante que aprendamos com surtos anteriores para que possamos proteger-nos de
melhor forma no futuro.
Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) Votei a favor do relatório depois de a comissão
parlamentar ter conseguido resolver até certo ponto as acusações e juízos errados. O
relatório é crítico e indica maneiras de a UE se organizar melhor no futuro, com mais acção
conjunta, para prevenir uma pandemia.
Marina Yannakoudakis (ECR), por escrito. – (EN) Embora o grupo ECR seja a favor de
melhorar as linhas de comunicação e cooperação entre os Estados-Membros em relação
a ameaças à saúde tais como as epidemias, o relatório sobre o vírus H1N1 aconselha
incorrectamente os Estados-Membros sobre os factos à volta do H1N1 e sobre as precauções
que devem tomar na eventualidade de outra epidemia. Há vários factos discutíveis no
relatório e na exposição de motivos que podem levar a uma falsa compreensão do H1N1,
do seu impacto nas sociedades europeias e nos planos de resposta dos governos. Julgamos
que os passos que se recomenda que um Estado-Membro tome quando confrontado com
epidemias futuras (desde a compra de vacinas à notificação dos factos aos órgãos da UE)
são insensatos e não resolveriam quaisquer questões associadas ao H1N1 ou a pandemias
futuras.
O relatório coloca ainda a responsabilidade pelas vacinas nos fabricantes, o que pode
prejudicar o fornecimento de vacinas e atenua as linhas da responsabilidade. Além disso,
o dossiê procura alargar o mandato do CEPCD e a sua relação de trabalho com os
Estados-Membros, o que é indesejável, pois pode levar a um aumento da sua dotação
orçamental. O Grupo ECR votou, portanto, contra este relatório.
Relatório: Inés Ayala Sender (A7-0048/2011)
Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − Apoio o resultado favorável da votação
da Comissão referente à nomeação de Harald Wogerbauer para novo Membro do Tribunal
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de Contas, com base numa avaliação positiva do seu curriculum vitae e das respostas escritas
dadas pelo mesmo no questionário submetido aos candidatos para o referido cargo.
Catherine Grèze (Verts/ALE), por escrito. – (FR) Comemorando-se hoje o centenário
do Dia Internacional da Mulher, votei contra a nomeação do Senhor Harald Wögerbauer,
porque não há mulheres suficientes no Tribunal de Contas Europeu.
Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Concordei com esta proposta, porque o Senhor
Harald Wögerbauer corresponde às condições estabelecidas no n.º 1 do artigo 286.º do
Tratado sobre o Funcionamento da UE e foi emitido parecer favorável sobre a designação
do Senhor Harald Wögerbauer para membro do Tribunal de Contas.
David Martin (S&D), por escrito. – (EN) Abstive-me em relação à designação do Senhor
Harald Wögerbauer para membro do Tribunal de Contas. Fi-lo por causa de relatos da
parte de colegas sobre o seu desempenho incerto relativamente à sua experiência no
Tribunal de Contas austríaco.
Nuno Melo (PPE), por escrito. − O Tribunal de Contas é uma instituição fiscalizadora que
verifica a legalidade e regularidade das receitas e despesas da União Europeia, bem como
a boa gestão financeira, exercendo as suas funções com total independência. Dentro deste
espírito a nomeação das individualidades que o compõe tem que se reger por critérios de
competência e independência. Assim, por iniciativa do Conselho, foi indigitado Harald
Wogerbauer para o Tribunal de Contas. Este apresentou o seu curriculum vitae, respondendo
a um questionário escrito e foi ouvido na Comissão do Controlo Orçamental, tendo
apresentado argumentos suficientes para justificar a sua nomeação para o Tribunal de
Contas para desempenhar as suas funções de forma competente e independente.
Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Em resultado das reformas constitucionais
exigidas pelo Tratado de Lisboa em 2010, os partidos de governo na Áustria introduziram
um tipo de procedimento normalizado de designação para alguns cargos da UE. Parece
que uma série de postos importantes não constam na lista do artigo 23.º-C da Constituição
Federal Austríaca, segundo o qual decisões sobre a nomeação para altos cargos devem ser
dadas a conhecer pelo menos ao Presidente austríaco ou o governo federal deve procurar
consenso junto do Conselho Nacional relativamente às nomeações. Harald Wögerbauer,
director político do clube parlamentar do Partido Popular Austríaco, está para se tornar
membro do Comité Executivo do Tribunal de Contas Europeu. Parece que o Senhor
Wögerbauer corresponde aos critérios técnicos. No entanto, como parece que o Partido
Popular Austríaco está a adoptar uma espécie de linha autónoma em relação a decisões
pendentes sobre pessoal a nível da UE e isto vai contra os princípios democráticos e as
exigências contínuas de maior transparência nas nomeações europeias, abstive-me de
votar.
Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − Votei favoravelmente o relatório relativo
à nomeação de Harald Wögerbauer para o cargo de membro do Tribunal de Contas. Todos
os dados apresentados e que fundamentaram a minha decisão indicam o respeito dos
critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 286.º do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia, designadamente as garantias de independência, pelo que me congratulo
com a nomeação de Harald Wögerbauer para o cargo de membro do Tribunal de Contas.
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Relatório: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)
Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − Voto a favor do presente relatório pois é necessário
transpor várias recomendações adoptadas pela CGPM e que já estão sob efeito nos países
contratantes da CGPM num único acto legislativo comunitário. Exige-se esta simplificação
para evitar, como se tem verificado, a produção de regulamentos anuais de adequação
legislativa.
Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Votei a favor deste documento. Os objectivos
da política comum das pescas (PCP) são garantir a exploração sustentável de recursos
aquáticos vivos e um alto nível de protecção do ecossistema. A Comissão Geral das Pescas
do Mediterrâneo (CGPM) foi estabelecida por acordo internacional em 1949, e a
Comunidade Europeia é membro da Comissão. A CGPM desempenha um papel importante
na implementação dos objectivos fundamentais da política das pescas, para promover o
desenvolvimento, a conservação, e a gestão racional dos recursos aquáticos vivos, para
formular e recomendar medidas de conservação e para promover projectos de cooperação
na área da formação. Sendo as recomendações adoptadas pela CGPM vinculativas para as
suas Partes contratantes, e sendo a Comunidade uma destas, as disposições do acordo
devem ser transpostas para o direito comunitário, garantindo a consistência e a aplicação
desta política.
Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Votei a favor deste documento, que visa fundir
certas medidas adoptadas pela Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM) num
único acto legislativo europeu. Até hoje, a Comunidade Europeia adoptou disposições
regulamentares anuais para efeitos de alinhamento do regulamento, ao passo que este
relatório marca um passo no sentido da simplificação burocrática e administrativa, que é
um dos objectivos da União Europeia.
Este documento tem também o mérito de esclarecer inclusivamente aspectos puramente
técnicos: por exemplo, estabelece medidas claras para limitar a pesca no Golfo do Leão, e
define as dimensões mínimas da malha das redes no Mediterrâneo e no Mar Negro,
proibindo ao mesmo tempo o uso de dragas e redes de arrasto a uma profundidade de mais
de 1 000 metros. Apoio também a alteração 27, que estabelece o requisito de elaborar
uma lista anual dos navios de comprimento total superior a 15 metros autorizados a pescar
na área da CGPM em resultado de ter sido emitida uma autorização de pesca.
Antonio Cancian (PPE), por escrito. – (IT) Votei a favor deste relatório pois penso que é
um passo positivo num sector económico que é crucial para a Europa, por outras palavras,
as pescas. Julgo que qualquer intervenção da parte da UE deve sempre partir da análise das
necessidades que emergem das empresas locais que dependem desta actividade, que se
caracteriza frequentemente pela presença de pequenas e médias empresas, tão fundamentais
para a economia e a sociedade.
Muitas áreas nas regiões do Mediterrâneo apresentam tais características, pelo que é muito
importante que as propostas legislativas que visam tratar da pesca nesta área sejam
claramente inspiradas no princípio da subsidiariedade, para que não haja riscos de
comprometer todo o sistema. Estou também firmemente convencido de que é, acima de
tudo, essencial oferecer protecção especial às pequenas e médias empresas que trabalham
no terreno, envolvendo-as no processo de tomada de decisão e dando-lhes tanto apoio
quanto possível, porque são, na verdade, muito difíceis de regenerar. Os regulamentos que
não tomem em conta estas características podem causar danos irreparáveis aos mercados
mais pequenos, forçando uma conversão para outra área que seria muito difícil de alcançar.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − Concordo com o projecto de resolução
legislativa apresentado sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo a determinadas disposições aplicáveis à pesca na zona do Acordo da
CGPM (Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo). De forma a evitar que os poderes do
Parlamento sejam usurpados, deve ser eliminado o artigo 28.° da dita proposta, que estipula
que as provisões do regulamento devem ser alteradas de acordo com um processo de
comitologia que reduz o papel do Parlamento ao de simplesmente receber informação da
Comissão sobre os procedimentos dos Comités de Gestão.
Edite Estrela (S&D), por escrito. − Votei favoravelmente o relatório sobre a "Zona do
Acordo da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM)", uma vez que transpõe
recomendações adoptadas pela CGPM e que já se encontram operacionais nos países que
integram a CGPM num único acto legislativo comunitário.
Diogo Feio (PPE), por escrito. − A Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM)
vem adoptando recomendações nas suas sessões anuais. A presente proposta de
regulamento visa simplesmente transpor para um único acto legislativo comunitário
algumas dessas recomendações adoptadas, ao qual poderão também ser acrescentadas
futuras recomendações. O conteúdo e as obrigações das recomendações adoptadas pela
CGPM são frequentemente inteira ou parcialmente cobertas pela legislação comunitária
adoptada anteriormente apenas tendo que ser transpostos os aspectos que dela diferem.
O regulamento votado aplicar-se-á a toda a pesca comercial e actividades de aquacultura
desenvolvidas por navios de pesca comunitários e por nacionais dos Estados-Membros na
área da CGPM. Já não se aplica às operações de pesca realizadas exclusivamente para fins
de investigação científica que tenham lugar com autorização e sob a autoridade de um
Estado-membro. Nesse caso, apenas se deve informar previamente a Comissão Europeia
e os Estados-Membros em cujas águas a actividade seja realizada. Creio que a proposta da
Comissão poderia pôr em causa os poderes do Parlamento quanto à matéria em questão,
nomeadamente o seu artigo 28.º, devendo este ser substituído de modo tal que assegure
a efectiva participação desta câmara nas futuras alterações do regulamento e o respeito
pelas suas prerrogativas.
José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − A presente proposta de Regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho tem como objectivo a transposição de algumas
recomendações adoptadas pela Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM). A
transformação deste Acordo num acto legislativo único comunitário constitui um avanço
significativo e permite melhorar o controlo das capturas das espécies piscatórias nas águas
abrangidas, bem como a cooperação, informação e comunicação entre a Comissão Europeia,
os Estados-Membros e o Secretariado Executivo da CGPM. Considerando-se que se trata
de simplificar procedimentos - terminando com a existência de regulamentos anuais - e
que estas recomendações já se encontram operacionais nos países que integram a CGPM,
louvo esta iniciativa com a qual estou plenamente de acordo e espero uma boa aplicação
deste Regulamento.
João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − Reconhecemos e valorizamos a importância da
cooperação multilateral ao nível da promoção da boa conservação e gestão dos recursos
biológicos marinhos - objecto do presente acordo. Todavia, a proposta de regulamento
aprovado contém uma disposição que consideramos inaceitável e que procurámos corrigir,
propondo a eliminação de uma alínea do artigo 28.°. Tendo esta sido rejeitada pela maioria,
votámos contra a proposta de regulamento final. Pretende-se que a Comissão possa adoptar
actos delegados susceptíveis de produzirem efeitos sobre uma área pertencente à Zona
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Económica Exclusiva (ZEE) de um Estado-Membro. A área é conhecida como Eratosthenes
Seamount e pertence à ZEE da República de Chipre. Esta possibilidade colide com a soberania
da República de Chipre, ainda para mais num domínio altamente sensível do ponto de
vista político, tendo em conta que a área em causa é disputada, de forma ilegal, por um
país terceiro candidato à adesão.
Os fundos marinhos desta área possuem no seu subsolo recursos naturais que a República
de Chipre tem o legítimo direito de explorar - de acordo com a Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar. Neste sentido, a competência da UE não deverá ir além das
questões relativas à Política Comum de Pescas.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL),
por escrito. − Sempre demos a maior importância à
cooperação multilateral ao nível da promoção da boa conservação e gestão dos recursos
biológicos marinhos, que é o objecto do presente acordo.
Mas a proposta de regulamento aprovado contém uma disposição que consideramos
inaceitável e que procurámos corrigir, propondo a eliminação de uma alínea do artigo
28.°. Tendo esta sido rejeitada pela maioria, votámos contra a proposta de regulamento
final.
Está em causa a soberania da República de Chipre, ainda para mais num domínio altamente
sensível do ponto de vista político, tendo em conta que a área em causa é disputada, de
forma ilegal, por um país terceiro, candidato à adesão. Os fundos marinhos desta área
possuem, no seu subsolo, recursos naturais que a República de Chipre tem o legítimo
direito de explorar, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar. Neste sentido, a competência da UE não deverá ir além das questões relativas à Política
Comum de Pescas.
Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Concordei com este documento, pois as tarefas
principais da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM) são promover o
desenvolvimento, a conservação e a gestão racional dos recursos aquáticos vivos, formular
e recomendar medidas de conservação e promover projectos de cooperação na área da
formação. A presente proposta de regulamento visa simplesmente transpor várias
recomendações adoptadas pela CGPM, e já em vigor nos Estados contratantes da CGPM,
num único acto legislativo comunitário. Isto constituiria um passo importante no sentido
da simplificação, dado que, até hoje, a Comunidade Europeia se limitou a adoptar
regulamentos anuais para efeitos de adaptação e actualização das regras existentes. A
proposta apresenta uma série de soluções inteligentes. Por exemplo, no que respeita à arte
de pesca, a proposta de regulamento especifica em detalhe as dimensões mínimas das
malhas a usar no Mar Mediterrâneo (artigo 15.º) e no Mar Negro (artigo 16.º) e proíbe o
uso de dragas e redes de arrasto a profundidades abaixo dos 1000 metros (artigo 17.º).
Lida também com questões à volta dos navios envolvidos em pesca ilegal, não declarada
e não regulamentada (IUU), etc.
David Martin (S&D), por escrito. – (EN) Votei a favor do relatório sobre a zona coberta
pelo acordo da Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM). A presente proposta
de regulamento tenciona simplesmente transpor várias recomendações adoptadas pela
CGPM, e já em vigor nos Estados contratantes da CGPM, num único acto legislativo
comunitário no qual possam ser incorporadas recomendações futuras por via de alterações
ao acto. Isto marcaria um passo importante no sentido da simplificação, dado que, até
agora, a Comunidade Europeia se limitou a adoptar regulamentos anuais para efeitos de
adaptação e actualização das regras existentes.
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Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) A qualidade de membro da Comissão Geral
das Pescas do Mediterrâneo (CGPM) por parte da União Europeia depara-se com um
importante ponto de viragem com a presente proposta de regulamento. Esta revela-se
extremamente interessante, na verdade, para consignar a implementação de certas
recomendações adoptadas pela CGPM num único diploma legal da UE. Tal acto constitui
um instrumento legal que é certamente mais estável do que o actual e permite que sejam
acrescentadas recomendações futuras apenas através de alterações à própria lei. Representa
um passo importante no sentido de melhorar a segurança jurídica e contribui ainda para
a simplificação das regras. Para além da relevância das disposições que respeitam às
dimensões mínimas das malhas das redes de pesca, o artigo 28.º desta proposta de
regulamento questiona ainda os poderes do Parlamento. Com efeito, determina que as
disposições contidas no regulamento podem ser alteradas no âmbito do "processo de
comitologia", no qual a Comissão é assistida por comités de gestão, presididos por um
representante da Comissão e compostos por representantes dos Estados-Membros. Isto
privaria, na prática, o Parlamento dos seus poderes, pelo que parece desejável que a
Comissão opere através de actos delegados, com a possibilidade de o Parlamento ou o
Conselho retirarem os poderes delegados.
Barbara Matera (PPE), por escrito. – (IT) Concordo com o relator sobre a necessidade de
simplificação das regras das pescas através da elaboração de um regulamento que possa
implementar as recomendações adoptadas pela Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo
num único diploma legal.
Concordo também com os objectivos e princípios aplicados na política comum das pescas,
mas penso que todos os Estados-Membros costeiros devem garantir o equilíbrio certo entre
protecção e valor socioeconómico dos ecossistemas. Por outras palavras, julgo que devemos
exigir a protecção dos interesses das comunidades locais de acordo com um princípio
geral.
O Regulamento n.º 1967/2006 determina meticulosamente a arte autorizada para a pesca
nas águas da área da CGPM, e, no nosso caso particular, no Mediterrâneo. Peço ao
Parlamento que tome nota de que o objectivo de salvaguardar os nossos habitats naturais
resulta, por vezes, da maneira como estão os regulamentos neste momento, em graves
consequências para algumas comunidades piscatórias.
Neste respeito, a Itália está à espera de que a Comissão despache uma isenção da interdição
de pesca de duas espécies em particular que são o produto principal de uma indústria
pesqueira extensiva. Gostaria portanto de dar a conhecer a todos os representantes dos 27
Estados-Membros e, através deles, à Comissão, a necessidade de se considerar a possibilidade
de tornar estes instrumentos mais flexíveis para dar à indústria pesqueira local aquilo de
que precisa para sobreviver.
Nuno Melo (PPE), por escrito. − A Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo (CGPM)
foi criada em 1949 através de um acordo internacional. A sua zona de competência abarca
o Mediterrâneo, o Mar Negro e as águas adjacentes, a promoção do desenvolvimento, a
conservação e gestão dos recursos biológicos marinhos, a formulação e recomendação de
medidas de conservação e a promoção de projectos de cooperação no domínio da formação.
A presente proposta de regulamento visa simplesmente transpor algumas recomendações
adoptadas pela CGPM e já operacionais nos países que fazem parte da CGPM num único
acto legislativo comunitário, ao qual possam ser acrescentadas futuras recomendações
mediante a introdução de modificações.
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Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (EN) O relatório destina-se a transpor várias
recomendações adoptadas pela CGPM. Estas recomendações tratam de medidas técnicas.
Uma delas é motivo de preocupação para a Comissão das Pescas, que considera o artigo
28.º (procedimento para alteração) da proposta uma disposição muito duvidosa, na medida
em que poderia pôr em causa as prerrogativas do Parlamento e o equilíbrio institucional
actual ao dilatar as competências de execução da Comissão ao ponto de quaisquer alterações
futuras ao regulamento serem abrangidas pelas competências da Comissão. A Comissão
das Pescas propõe, portanto, que o artigo 28.º seja suprimido. Parece que a Comissão ainda
não se familiarizou completamente com o Tratado de Lisboa, e que alguns funcionários
decidiram tomar decisões que deveriam, na verdade, ser tomadas pelo Parlamento. Não se
pode permitir em caso algum que isso aconteça. Votei a favor, pois penso que este despudor
por parte da Comissão está simplesmente a ir longe demais.
Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) Votei a favor desta proposta de resolução,
porque a pesca, em particular no Mediterrâneo, é mais do que uma simples actividade
económica; é parte da cultura e do modo de vida. Regiões inteiras baseiam-se na pesca. É
portanto necessário prestar atenção particular à pesca nesta região, pois a pesca no
Mediterrâneo tem mais especificidades do que em qualquer outro lado e deveria ser sujeita
a medidas específicas. Em minha opinião, é aconselhável transpor várias recomendações
adoptadas pela Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo num único acto legislativo
comunitário, dado o facto de as recomendações mencionadas já estarem em vigor. Além
disso, seria aconselhável definir medidas técnicas para reforçar limitações à pesca no Golfo
do Leão e reforçar os requisitos acerca das redes de pesca e da emissão de autorizações de
pesca.
Concordo que os navios autorizados a pescar o dourado comum deveriam ser sujeitos a
regras mais estritas e deveriam ser proibidos de usar dragas e redes de arrasto a
profundidades abaixo dos 1000 metros. Além disso, seria aconselhável regulamentar
medidas de controlo, prevendo, assim, oportunidades de inspeccionar os desembarques
e operações de transbordo de navios de pesca de países terceiros e ocasiões em que os
Estados-Membros possam recusar que um navio de um país terceiro use os seus portos.
Estou satisfeito com as propostas para cooperar activamente e trocar informações com a
CGPM.
Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) Votei a favor do relatório do senhor deputado
Rivellini, porque concordo totalmente com a importância de simplificar os regulamentos
da União. O relatório oferece a oportunidade de canalizar todas as recomendações da
Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo para um único diploma legal europeu,
facilitando o acesso do público aos documentos e ajudando as agências competentes a
fazer quaisquer alterações futuras. Acredito que a actividade de simplificação de
regulamentos para os cidadãos e partes interessadas é um dever que nós, enquanto
legisladores, temos de levar a cabo rápida e cuidadosamente, para lhes permitir compreender
as oportunidades que a UE oferece, mas, acima de tudo, para eliminar o fardo administrativo,
que tantos custos adicionais traz.
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) A Comissão Geral das Pescas do
Mediterrâneo (CGPM) foi estabelecida por acordo internacional em 1949. A área coberta
pelo acordo inclui o Mediterrâneo, o Mar Negro e as águas que os ligam. As tarefas principais
da CGPM são promover o desenvolvimento, a conservação e a gestão racional dos recursos
aquáticos vivos, formular e recomendar medidas de conservação e promover projectos de
cooperação na área da formação. A presente proposta de regulamento visa simplesmente
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transpor várias recomendações adoptadas pela CGPM, e já em vigor nos Estados contratantes
da CGPM, para um único acto legislativo comunitário no qual possam ser incorporadas
recomendações futuras por via de alterações a esse acto. As disposições do regulamento
são os tipos habituais de coisas que tais organizações regulamentam. O Título II trata de
limitações à arte e às actividades de pesca ("medidas técnicas"). O Título III consiste em
"medidas de controlo", tais como a obrigação de prestar informação, inspecções, etc. O
Título IV trata de cooperação, de informação e da obrigação de prestar informação para
que a Comissão e os Estados-Membros cooperem e troquem informações com o Secretário
Executivo da CGPM.
Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Votei a favor desta proposta de resolução, porque
acredito que a actividade regulamentadora levada a cabo pela Comissão Geral das Pescas
no Mediterrâneo tem sido essencial para o objectivo de alcançar um nível sustentável de
pesca no Mediterrâneo.
As últimas estatísticas sobre as populações de peixes no Mediterrâneo revelam que mais
de 54% das populações examinadas são alvo de pesca excessiva. É portanto uma prioridade
agir a nível da legislação para proteger o meio marinho, repondo a utilização das unidades
populacionais de peixes a níveis sustentáveis. Uma cooperação total entre os
Estados-Membros será agora importante, pois estes devem incorporar as novas normas o
mais cedo possível, impondo sanções adequadas contra aqueles que não as cumprem.
Catherine Stihler (S&D), por escrito. – (EN) Votei a favor deste relatório, que procura
simplificar as regras actuais no que diz respeito à prática da pesca dentro da zona do Acordo
do Mediterrâneo.
Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) A Comunidade Europeia e a Grécia são partes na
Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo para a zona do Acordo do Mediterrâneo. A
proposta de regulamento relativo a determinadas disposições aplicáveis à pesca na zona
do Acordo da CGPM destina-se a transpor determinadas propostas adoptadas pela CGPM
e já aplicadas pelas Partes para um único acto legislativo comunitário. Votei a favor desta
proposta de resolução, em particular, porque considero que as medidas de controlo
propostas irão proteger o ambiente natural e, por conseguinte, beneficiar as Partes na
CGPM.
Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Votei a favor do relatório sobre a proposta
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a determinadas disposições
aplicáveis à pesca na zona do Acordo da CGPM. A combinação das recomendações
acordadas num único acto legislativo comunitário futuro simplificará a administração e
aumentará a eficiência, o que é algo de louvável. Os ajustamentos técnicos individuais
propostos reflectem os requisitos modernos para uma política das pescas responsável.
Relatório: Anni Podimata (A7-0036/2011)
Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − Aprovo claramente este relatório porque pretende
despoletar um novo processo de tributação do sector financeiro, medida urgente per si e
também como complemento aos instrumentos de regulação e de supervisão recentemente
aprovados. Neste domínio, destaco que "a base tributável do imposto sobre as transacções
financeiras deve ser a mais ampla possível", como sugere o documento, de modo a incluir
todos os tipos de transacção. Entre outros benefícios, um ITF torna o mercado mais justo
e transparente, reduz a especulação e os níveis de fraude fiscal, como também distribui os
encargos da crise entre os atores financeiros. Os recursos adicionais provenientes desta
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medida deverão ajudar a combater a pobreza, promover a criação de emprego, o
financiamento do Estado-providência, a concretização dos objectivos climáticos e
ambientais e financiar outros decorrentes da Estratégia "Europa 2020". Por seu turno,
apoio a necessidade de a Comissão estudar um futuro sistema de euro-obrigações e a
emissão de obrigações comuns europeias de projecto enquanto medidas de estímulo ao
investimento. Apoio também o princípio do poluidor-pagador. Finalmente não podemos
descurar o apoio ao desenvolvimento, sendo importante manter o compromisso de destinar
0,7 % do RNB de cada Estado-membro à APD.
Marta Andreasen (EFD), por escrito. – (EN) Votei contra o relatório Podimata sobre
financiamento inovador, porque pretende introduzir um imposto sobre transacções
financeiras que, embora se diga que é necessário para proteger a economia contra a
especulação arriscada e para proporcionar um fundo a utilizar na eventualidade de outra
crise e que só incidirá sobre a indústria grossista e profissional, passará inevitavelmente
para o consumidor e cidadão contribuinte que já se depara com dificuldades nesta crise.
O imposto terá um impacto terrível na City de Londres, a indústria de serviços financeiros
que é o maior e mais importante contribuinte da Grã-Bretanha para o tesouro público.
Fará com que empresas deixem o Reino Unido, resultando daí perda de empregos e de
receitas fiscais.
Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) No contexto actual de cortes orçamentais, a
discussão do financiamento inovador não só é necessária, como é vital. Pessoalmente, sou
particularmente favorável à introdução de um imposto sobre transacções financeiras,
idealmente a nível internacional ou, não sendo isso possível, a nível europeu. Estou satisfeita
por esta medida ter sido adoptada pela maioria dos meus colegas.
Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) A crise económica e financeira global expôs
vulnerabilidades graves no quadro de regulação e supervisão do sistema financeiro global.
Hoje, é evidente que precisamos de novas ferramentas que possam controlar a especulação
e restaurar o papel principal do sector financeiro, garantindo uma distribuição justa e
proporcional dos encargos pelos grandes actores financeiros. Devemos começar a discutir
a tributação do sector financeiro, que até agora, ao contrário dos outros sectores, está em
grande parte isento de impostos. Há ainda uma abordagem de isenção de IVA para todas
as actividades financeiras básicas. Concordo com a introdução de um imposto sobre as
transacções financeiras que poderá ajudar a combater os padrões de transacções altamente
nocivos nos mercados financeiros, melhorar a eficiência do próprio mercado, reduzir a
volatilidade dos preços e criar incentivos para o sector financeiro fazer investimentos a
longo prazo com valor acrescentado para a economia real.
Dominique Baudis (PPE), por escrito. – (FR) Com este voto, o Parlamento alcançou outro
marco no caminho para a regulação financeira global. Enviámos uma mensagem forte a
favor dos projectos da Presidência francesa do G20. Quando a economia mostrar os seus
primeiros sinais de recuperação, teremos de trabalhar em conjunto para promover um
modelo de liberalismo bem pensado e equilibrado. A Esquerda europeia tentou ficar com
todos os louros pela ideia de tributar as transacções financeiras. Foi, no entanto, mal
elaborada. Os europeus sabem quando devem ser pragmáticos. O voto de hoje mostra que
esta noção se estende para lá de quaisquer diferenças políticas.
Bastiaan Belder (EFD), por escrito. – (NL) Não posso apoiar o relatório Podimata, porque
são os Estados-Membros que são responsáveis pela política fiscal. O relatório não faz jus
a essa situação. O que pretende fazer é prescrever uma série de impostos a nível europeu,
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incluindo um imposto sobre as transacções financeiras e um imposto sobre a energia. Se
um imposto sobre o sector financeiro for necessário, as receitas que gerar deverão ir para
os tesouros públicos dos Estados-Membros. Afinal de contas, foram eles que tiveram de
salvar a banca. Os Estados-Membros poderiam usar estas receitas para reduzir a dívida
pública, que aumentou durante a crise. No entanto, o relatório assume sem o questionar
que tais receitas poderiam beneficiar objectivos de política global e europeia. Isso incluiria
então as alterações climáticas e a cooperação para o desenvolvimento.
Para mais, o relatório inclui um argumento em favor de uma taxa de solidariedade aplicável
aos bilhetes de avião, para que possamos combater problemas de saúde pública e reduzir
as despesas no sector dos transportes. Aceito que poderíamos seguir estes objectivos úteis
de política e que seria aconselhável considerar afectar mais recursos para esse propósito.
No entanto, uma vez que isto afectaria as nossas medidas fiscais, são os Estados-Membros
que devem tomar tais iniciativas, e não a Europa a ditá-las do topo para a base. Receio que
tal abordagem possa estar a atravessar-se no caminho de uma cooperação proveitosa com
o Conselho.
Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) Mais de três anos depois da crise, são
escassos, no terreno, os elementos de regulação dos mercados financeiros. Neste respeito,
um novo imposto permitiria libertar novas fontes de financiamento e regulamentar as
práticas financeiras mais questionáveis. Sejamos claros: é, actualmente, impossível dizer
que o que aconteceu há três anos não vai acontecer outra vez no futuro. É quanto basta
para levar uma pessoa ao desespero. O desafio consiste, portanto, em saber se a Europa
tem massa crítica para tomar medidas específicas. Acredito que tem e que, quanto mais
cedo agir em relação a este assunto, melhor!
Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) A aprovação deste relatório em
plenária indica um caminho que a União Europeia parece querer seguir. Embora a ideia de
introduzir um imposto sobre transacções financeiras pareça apoiar o público geral, ainda
que os líderes do G20 não tenham conseguido concordar na definição de uma contribuição
semelhante a nível mundial, sinto-me obrigado a referir que isto poderá ter um impacto
adverso a médio e longo prazo. O impacto de tal imposto, aplicado apenas a capital
estabelecido na UE, será certamente o de fazer migrar esse capital para países desenvolvidos
ou emergentes fora da UE. O outro cenário, pelo menos numa fase inicial, será o de esse
imposto ser assimilado na forma de custos para o consumidor de crédito ou outros serviços
financeiros. Qualquer que seja a situação, o efeito perverso disto é que a UE ficará ainda
mais próxima da situação perigosa em que perde a sua competitividade relativamente a
Estados como os EUA, o Japão ou os países BRIC. Isto abrandará o crescimento económico
e criará problemas, inclusivamente para a economia real, que depende da existência de
fontes de financiamento ao menor preço possível.
Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Votei a favor deste relatório porque concordo
com a necessidade de a União Europeia procurar novos instrumentos financeiros
inovadores. Esses instrumentos permitiriam à UE, de facto, responder aos desafios actuais,
pois desempenhariam tanto um papel regulador como um papel gerador de receitas.
Foi muitas vezes sublinhado neste Parlamento que a crise económica evidenciou a falta de
regulação e de supervisão do sistema financeiro global. Sabemos também que os
contribuintes são actualmente os primeiros sobre quem recai o custo da crise, não apenas
através de tributação directa, mas também em termos de desemprego crescente, salários
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em queda, acesso reduzido a serviços sociais e desigualdades cada vez maiores. Precisa-se
de novos instrumentos, se queremos encontrar respostas holísticas e integradas à crise.
Concordo, portanto, com a introdução das já muito debatidas euro-obrigações, que podem
levar a uma gestão conjunta da dívida, agregando parte da dívida soberana. A relatora
propõe também outros instrumentos de financiamento concebidos para controlar a
especulação: por exemplo, uma tributação coerente e eficaz do sector energético e a
elaboração de propostas de um imposto para o desenvolvimento, que proporcionaria um
aumento de recursos para se alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.
Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) Somos constantemente confrontados, na UE, com
as consequências da crise financeira, que, em 2009, transbordou para uma crise orçamental,
da qual um aspecto importante foi a emissão excessiva de obrigações do Tesouro. No
entanto, em contraste com o relatório aprovado, não vejo nisso pressões do mercado, mas
sim a política orçamental irresponsável de muitos governos nacionais que não estão
dispostos a fazer uma reforma dos seus sistemas de pensões, de saúde e de emprego. Na
minha opinião, atribuir a culpa à falha do mercado é errado e revela uma falta de coragem
para fazer frente às reformas necessárias. Aprovámos agora regras sobre uma
regulamentação financeira e uma supervisão dos mercados financeiros mais rigorosas, e
deveríamos seguir em frente e tomar medidas para impulsionar as economias europeias,
por exemplo, sob a forma de financiamento de projectos de infra-estruturas comuns e de
incentivos fiscais para empresas que investem em ciência e investigação. Gostaria de alertar
para os riscos da introdução de um imposto sobre transacções financeiras e de diversas
formas de impostos sobre a banca, pois tal medida amarraria o mercado financeiro e
distorceria a concorrência. As euro-obrigações não são a solução, uma vez que só transferem
a irresponsabilidade orçamental para o nível europeu, para lugares ainda mais afastados
do controlo público, onde quaisquer tentativas de gastos excessivos teriam repercussões
ainda mais graves do que a nível nacional. Oponho-me também a um imposto sobre o
carbono à escala europeia, pois isso seria impor um encargo desproporcionado ao sector
da energia, em particular, e, o que é mais importante, reduziria a segurança energética da
UE.
Zuzana Brzobohatá (S&D), por escrito. – (CS) As transacções financeiras representam
uma grande porção dos recursos do sector financeiro, e as várias operações especulativas
sobre os mercados financeiros desempenharam um papel considerável na crise financeira
global. Seguramente, não é justo que os contribuintes sustentem todo o ónus da crise
financeira, uma vez que parte desse ónus deveria ser transferida também para o sector
financeiro, para que este possa partilhar os custos. O relatório concentra-se principalmente
nas transacções que são altamente arriscadas e especulativas, e levará portanto a uma maior
responsabilidade no sector financeiro através da tributação futura de transacções financeiras,
o que, paradoxalmente, levará a uma maior estabilidade no sector financeiro global. Outra
razão para introduzir um imposto sobre transacções financeiras é o facto de os serviços
financeiros não estarem sujeitos a IVA na maioria dos Estados-Membros.
Antonio Cancian (PPE), por escrito. – (IT) Votei a favor deste relatório, porque penso ser
um passo positivo na direcção dos instrumentos de financiamento inovadores futuros que
suportarão a recuperação económica europeia. Considero essencial que a Europa encontre
recursos no mercado para financiar os sectores-chave da nossa economia, de acordo com
os objectivos "Europa 2020", em particular, as infra-estruturas transeuropeias de transportes,
energia e telecomunicações necessárias para pôr fim à crise.
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É essencial impulsionar a economia europeia. A responsabilidade da UE não está em impor
e/ou aumentar impostos, mas em ter a coragem de fazer frente ao mercado. A solução é
ser-se capaz de encontrar novas formas de financiamento que possam garantir uma
concretização total de projectos no menor tempo possível, através da criação de fundos
ad hoc baseados na emissão de títulos relacionados directamente com a implementação e
a exploração económica do trabalho, conhecidos por obrigações de projecto.
Qualquer tributação das transacções financeiras só deveria ser proposta na Europa se fosse
introduzida a nível mundial: julgo que a Comissão deveria estudar a possibilidade de
introduzir tal imposto a nível europeu, tentando prever se o mesmo teria consequências
negativas para a competitividade da UE.
Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − Votei favoravelmente a resolução do
Parlamento por concordar com o objectivo da Comissão de aumentar o volume do
orçamento da UE através do uso de instrumentos fiscais inovadores reconhecendo os
benefícios potenciais do aumento do financiamento do sector privado com fundos públicos.
Considero, também, que tais medidas devem ser acompanhadas de uma prestação de contas
transparente, combinada com orientações de investimento, a gestão de riscos, limites de
exposição e processos de controlo e supervisão adequados, estabelecidos de forma
democraticamente responsável.
Françoise Castex (S&D), por escrito. – (FR) Saúdo o apoio do Parlamento Europeu, na
votação em plenária, à introdução de um imposto sobre transacções financeiras a nível
europeu. Um imposto sobre transacções financeiras a nível europeu penalizará transacções
financeiras altamente especulativas e socialmente inúteis, trazendo ao mesmo tempo à
União Europeia receitas anuais de cerca de 200 000 milhões de euros. Este voto vai contra
o pacto de competitividade. Em vez de penalizar os Estados e os cidadãos, precisamos de
tributar os mercados financeiros. A Comissão e o Conselho devem urgentemente tomar
nota disto.
Carlos Coelho (PPE), por escrito. − Apoio com reservas o Relatório Podimata sobre o
financiamento inovador. Partilho com a relatora a preocupação com a crise
económico-financeira que estamos a atravessar e as suas consequências na falta de
investimento. Concordo também que é desejável que o investimento se traduza em mais
progresso e inovação e que é necessário que a Europa aumente a sua capacidade de
investimento inteligente. Receio que, no seu conjunto, o relatório pareça exageradamente
inclinado para o aumento de taxas e impostos quando, em diferentes países (como Portugal)
assistimos já a uma overdose de carga fiscal. O relatório, na sua versão final, acaba por
incentivar a introdução de um imposto sobre transacções financeiras (à escala global ou,
pelo menos, europeia) admitindo porém que seja necessário estudar as suas consequências
(prevendo para isso um estudo a posteriori). Aplaudo a defesa do lançamento de eurobonds,
o que facilitaria o acesso ao mercado dos países do Euro mais frágeis, e a opinião de que
isso seria benéfico "para todos os Estados-Membros participantes no mesmo e para a zona
euro no seu conjunto"
Frédéric Daerden (S&D) , por escrito. – (FR) Algumas pessoas não apoiam um imposto
sobre transacções financeiras (ITF) a nível europeu, porque distorceria a concorrência nos
mercados financeiros a custas da Europa. Não acredito que um imposto de apenas 0,01%
sobre essas transacções venha a fazer com que os investidores se retirem do maior mercado
financeiro do mundo.
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Se contarmos com o G20 para tomar esta iniciativa a nível mundial, ficaremos eternamente
à espera. Estou, portanto, satisfeito por a alteração apresentada pelo Grupo da Aliança
Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu a favor deste imposto
a nível europeu ter sido aprovada. Geraria, segundo se estima, cerca de 200 000 milhões
de euros de receita por ano, permitindo assim à União financiar adequadamente o seu
orçamento, numa altura em que os membros do Conselho já estão a dar a conhecer a sua
intenção de fazer cortes orçamentais, apesar do valor acrescentado que resulta da despesa
europeia.
A crise, provocada por actores dos mercados financeiros, está a ser usada como argumento
pelos nossos governos de direita para exigir cortes orçamentais, especialmente na despesa
social. Logo, os cidadãos europeus iriam pagar por erros que não foram da sua autoria. O
ITF reintroduziria justiça social nas decisões europeias, ao consolidar as contas públicas a
custas daqueles que começaram por as enfraquecer. Portanto, esta foi exactamente a altura
certa para dar este passo.
Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. – (IT) A crise económica e financeira realçou a
falta total de ética nesta área. O paradigma da nova economia de bem-estar social, no qual
a busca de bem-estar individual é a chave para o bem-estar colectivo, que é a soma das suas
partes, não deixa dúvidas quanto à sua inadequação. Segundo esta abordagem, o interesse
individual não traz qualquer limitação ao interesse colectivo, e menos ainda ao interesse
geral. No entanto, como o governo tem de definir o interesse geral como um quadro no
qual operar, e dispor nele de espaço livre para a liberdade e os direitos individuais, deve
apoiar isto através de um sistema de impostos justo e progressivo. Consistentes com esta
abordagem, que deve ser apoiada a nível global pela UE e todos os países do G8 e do G20,
as receitas das transacções financeiras devem ser tornadas comparáveis com outras receitas
através de um sistema de impostos específico que favoreça uma maior responsabilidade
dos operadores, juntamente com outras regras e novos paradigmas. A introdução de
euro-obrigações destinadas ao fundo de crise e a projectos de infra-estruturas pode reforçar
a capacidade de actuação da EU, se vierem somar-se ao orçamento europeu. O relatório
que aprovámos parece-me ir, ainda que devagar, nessa direcção.
Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) A crise económica actual evidenciou
insuficiências da supervisão do sector financeiro. Precisamos, portanto, de novas ferramentas
e novas políticas fiscais. Com efeito, o sistema financeiro gerou lucros substanciais a partir
de transacções especulativas, e não tem de pagar quaisquer impostos. Ao votar a favor de
um imposto sobre transacções financeiras, cujas receitas poderiam de modo útil ser
canalizadas para a ajuda ao desenvolvimento, o Parlamento Europeu indicou que quer
acabar com esta injustiça. Este imposto deveria, é claro, ser aplicado internacionalmente,
mas, caso isso não aconteça, pedimos à UE que assuma as suas responsabilidades,
implementando-o na Europa. Desta forma, a Europa daria o exemplo, quer em termos de
financiamento inovador, quer em termos de mostrar solidariedade para com os países em
desenvolvimento. Cabe agora à Comissão Europeia submeter-nos uma proposta legislativa
que responda às expectativas exprimidas por uma grande maioria deste Parlamento.
Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Saúdo esta votação sobre o imposto sobre
transacções financeiras, porque o Parlamento Europeu está a exortar a União a implementar
este regime de tributação sem esperar por uma hipotética decisão sobre o assunto a nível
mundial. A União Europeia tem o maior sector financeiro do mundo. Deveria, portanto,
dar o exemplo.

107

108

PT

Debates do Parlamento Europeu

Segundo vários estudos, a criação de um imposto de cerca de 0,05% sobre as transacções
geraria cerca de 200 000 milhões de euros de receitas anuais, a utilizar no financiamento
da recuperação e da cooperação para o desenvolvimento, bem como na protecção do
ambiente, desencorajando ao mesmo tempo a especulação financeira. Disto isto, continuo
também convencida de que precisamos de um imposto deste tipo a nível internacional: a
União deve encorajar os seus parceiros a adoptar regulamentos sobre os impostos sobre
operações financeiras.
Digo isto porque, se este imposto for aplicado apenas na União Europeia e não
internacionalmente pelos principais concorrentes financeiros da Europa, as finanças da
União irão sofrer um grande impacto. Em particular, espero que se consiga chegar a um
compromisso sobre o assunto durante a Presidência francesa do G20.
Harlem Désir (S&D), por escrito. – (FR) Durante mais de dez anos, os Socialistas europeus
lutaram no Parlamento Europeu por um imposto sobre transacções financeiras. Esse
imposto teria muitos benefícios: não só desencorajaria a especulação financeira, como
também financiaria a ajuda aos países em desenvolvimento e a sua adaptação às alterações
climáticas, contribuindo ao mesmo tempo para o orçamento da União Europeia.
O mundo está agora numa situação diferente: a recessão tornou ainda mais aguda a
necessidade de estabilizar os mercados financeiros, e a União Europeia precisa de novos
recursos para ultrapassar esta recessão – deve ultrapassá-la por via de uma recuperação, e
não por via da austeridade.
Ao mesmo tempo, a parte da opinião pública a favor do imposto está a crescer: cada vez
mais governos estão a apoiar a ideia, e o Parlamento Europeu já votou repetidamente a
favor da introdução de um imposto sobre transacções financeiras. Esta nova votação a
favor do imposto é um passo importante: o Parlamento está a dizer que devemos agir
imediatamente a nível europeu, mesmo sem haver acordo mundial. O pedido do Parlamento
é claro, e a votação foi esmagadora: devemos agora transformar as nossas palavras em
acções e implementar o imposto sobre transacções financeiras.
Lena Ek (ALDE), por escrito. – (SV) O relatório sobre financiamento inovador aborda
uma série de aspectos importantes. Infelizmente, inclui a proposta de a Europa introduzir,
de forma unilateral, um imposto sobre transacções financeiras. Acredito que o exemplo
sueco da introdução unilateral de um tipo de imposto sobre as transacções financeiras nos
anos 1980, que resultou na deslocação da maioria das transacções em acções, obrigações
e opções para Londres, deveria ser tomado em consideração, de modo a não serem
cometidos os mesmos erros a nível europeu. Considero, a este respeito, que há um risco
grande de os efeitos estabilizadores sobre o mercado financeiro não se realizarem, caso a
UE introduza um imposto deste tipo de forma independente. O risco das transacções em
acções, obrigações e opções serem transferidas para mercados menos transparentes e
menos abertos fora da Europa é grande. Isso não criaria melhores condições de controlo
do mercado financeiro. Votei, por conseguinte, contra a alteração que propunha um
imposto Tobin europeu, mas, apesar de esta proposta ter sido aprovada, optei por votar a
favor do relatório na votação final.
Esta opção foi tomada com base no facto de que, na minha qualidade de negociadora da
estratégia Europa 2020 por parte do Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela
Europa, poderia, de outra forma, pôr em causa a posição negocial do Grupo relativamente
àquilo que, para nós, são questões importantes, tais como a importância da criação de um
mercado interno real, de se possibilitar o financiamento de projectos de infra-estruturas
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mediante obrigações relativas a projectos europeus e uma eventual solução no que toca a
um imposto europeu sobre o carbono.
Edite Estrela (S&D), por escrito. − Votei favoravelmente este relatório por defender a
criação de instrumentos específicos, como é o caso da introdução de um imposto sobre
transacções financeiras, que possam contribuir para melhorar a eficiência do mercado,
aumentar a transparência, reduzir a excessiva volatilidade dos preços e criar incentivos ao
sector financeiro para realizar investimentos a longo prazo com valor acrescentado para
a economia real.
Göran Färm, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog e Åsa Westlund (S&D), por escrito. –
(SV) Enquanto sociais-democratas suecos, somos completamente a favor de um imposto
sobre transacções a nível mundial. O Reino Unido deveria trabalhar de uma forma muito
activa para conseguir estabelecer um sistema como este. Se, com o tempo, se verificasse
que um acordo internacional era politicamente impossível, dever-se-ia considerar muito
atentamente a introdução de um imposto sobre transacções apenas na UE. Deveria basear-se
numa avaliação de impacto equilibrada. A Comissão está actualmente a elaborar uma
análise, mas isso não impediu que os seus representantes, em várias ocasiões, se
antecipassem aos acontecimentos, exprimindo opiniões claramente negativas sobre um
imposto a nível da UE. Em nossa opinião, isto é inaceitável. Logo, para enviar um sinal
claro à Comissão de que este assunto deve ser levado a sério e de que o processo deve ser
imparcial, optámos por votar a favor da alteração que fala explicitamente sobre a introdução
de um imposto na UE. É muito importante que se estabeleça, nesta matéria, uma base de
decisão objectiva e pensada com rigor.
José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − O presente Relatório versa sobre a necessidade
de encontrar novas formas de financiamento do sector público a nível mundial e europeu.
Na realidade, a actual crise económica e financeira veio exigir aos Estados-Membros a busca
de receitas que atenuassem as crises orçamentais. Entre os novos meios de financiamento
encontra-se a taxação do sector financeiro e das emissões de CO2.
Nos últimos tempos, o sector financeiro tem desvirtuado os seus objectivos de
financiamento da economia em ordem ao seu desenvolvimento, mas, com a desculpa de
necessitar de cobrir os riscos, aumentam as taxas obtendo, imediatamente, lucros enormes
que afectam gravemente as finanças públicas e os cidadãos. Por outro lado, uma taxa sobre
as emissões de CO2 vai tornar mais justo e coerente o princípio do poluidor/pagador,
contribuindo não só para reduzir as alterações climáticas, mas também para financiar
projectos de investimento nesta área. Concordo com a existência de um imposto sobre as
transacções financeiras a nível global. Considero que a sua introdução a nível europeu
deveria ser precedida de um estudo de impacto. Concordo ainda com a implementação
das euro-obrigações considerando que são um instrumento comum de gestão da dívida.
João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − Fala-nos este relatório de financiamentos inovadores.
Mas na verdade não sai das velhas e estafadas posições de recusa da mais elementar justiça.
Há muito que o mercado financeiro deveria ser eficazmente controlado e regulado. Há
muito que deveria ter sido posto freio à especulação - seja sobre as matérias-primas,
incluindo os alimentos, o imobiliário, as pensões e reformas, ou as dívidas soberanas dos
Estados (apenas alguns exemplos). Mas a Comissão Europeia teima em não avançar com
estas propostas. Mesmo sabendo-se que os prejuízos financeiros causados pela evasão e
fraude fiscais na Europa se estimam entre 200 a 250 mil milhões de euros por ano, montante
suficiente para reduzir os défices públicos sem necessidade de aumentar os impostos sobre
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o trabalho - a velha solução. Teima também em não introduzir um imposto sobre as
transacções financeiras a nível da UE e em não pressionar para a sua adopção a nível
mundial.
O mesmo quanto à escandalosa persistência dos paraísos fiscais. Seriam formas de angariar
receitas para combater a pobreza e os demais persistentes problemas económicos e sociais.
As actuais estimativas de geração de receita de um imposto sobre transacções financeiras,
mesmo a taxa reduzida, indicam que se geraria cerca de 200 mil milhões de euros por ano
a nível da UE.
Carlo Fidanza (PPE), por escrito. – (IT) Acolho com agrado a resolução sobre instrumentos
financeiros inovadores, que representa o contributo do Parlamento para o debate sobre o
modo de gerar nova receita, de assegurar uma política fiscal justa e de maximizar as
capacidades de recuperação de receita. Apoio a introdução de um imposto sobre transacções
financeiras (ITF): a crise recente – que podemos atribuir a um determinado tipo de finança
especulativa – mostra como acabam por ser os Estados e os cidadãos a pagar pessoalmente
pelos prejuízos causados por outros.
Um imposto sobre transacções financeiras iria encher os cofres da EU com 200 000 milhões
de euros por ano e ajudaria a contrariar actividades especulativas, tornando-as mais caras
e, por isso, menos atractivas. Contudo, penso que esse imposto deve ser estabelecido a
nível mundial, e não só na Europa, de modo a evitar criar uma desvantagem concorrencial
para a própria Europa, que, não esqueçamos, é altamente atractiva, constituindo o maior
mercado do mundo. Devemos também, todos nós, saudar o apoio do Parlamento às
euro-obrigações e às obrigações de projecto, que irão promover a recuperação, estimulando
a economia real e encorajando a criação de infra-estruturas vitais para a economia europeia.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − Há muito que se impõe um controlo e uma
regulação eficaz do mercado de capitais, impedindo a especulação sobre os mais diversos
produtos, que vão desde as matérias-primas, as operações imobiliárias, as pensões, as
reformas e os seguros, com toda uma panóplia de produtos derivados, incluindo sobre as
próprias dívidas soberanas.
Infelizmente, a Comissão Europeia não avançou com estas propostas quando se sabe que
os prejuízos financeiros causados pela evasão e fraude fiscais na Europa se estimam entre
200 a 250 mil milhões de euros por ano, o que, só por si, seria suficiente para reduzir os
défices públicos sem necessidade de aumentar os impostos sobre o trabalho.
Mas, se também tivéssemos impostos sobre as transacções financeiras a nível mundial e,
portanto, também da União Europeia, além do fim dos paraísos fiscais e dos produtos
financeiros especulativos, teríamos ainda valores superiores para enfrentar os problemas
económicos e sociais.
As actuais estimativas de geração de receita de um imposto sobre transacções financeiras,
mesmo a taxa reduzida, indicam que se geraria cerca de 200 mil milhões de euros por ano
a nível da União Europeia.
Neste contexto, não podemos aceitar que se adie uma posição clara de criação de um
imposto sobre transacções financeiras com o pretexto de mais estudos e novas avaliações.
Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) Se o sistema financeiro, responsável por
transacções e especulação temerárias, está a ser apontado como sendo uma das principais
causas da crise financeira, então está correcto que os responsáveis paguem a sua parte,
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oferecendo a contribuição económica mais significativa. Não obstante, considero que o
método sugerido neste relatório vai afectar o equilíbrio precário da concorrência, pondo
em causa as bases desta, já que teria de ser aplicado a nível mundial. Por esta razão, e para
evitar criar um precedente perigoso no que diz respeito ao sistema fiscal europeu, não
apoio o relatório da senhora deputada Podimata, pelo que votei contra o mesmo.
Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Votei a favor das alterações e das partes do texto
que dizem respeito à tributação das transacções financeiras. Com efeito, votei a favor do
princípio de se obrigar as instituições financeiras a ajudarem a suportar o custo da recessão,
pela qual são responsáveis, e a consolidar as nossas contas públicas.
No entanto, o problema deste relatório, contra o qual votei, é o de que o seu principal
objectivo, de forma inovadora, é o de criar novos impostos, geridos, sempre que possível,
a nível europeu ou mundial, ou, pelo menos, com organismos internacionais a decidirem
quem serão os beneficiários e de que modo o dinheiro será utilizado. Além disso, não há
garantias de que os impostos sobre o trabalho fossem significativamente reduzidos. Do
mesmo modo, não posso senão opor-me a um imposto sobre o carbono a todos os níveis,
já que este, invariavelmente, penalizaria os cidadãos menos prósperos, como se viu com
o projecto injusto e impopular do Presidente Sarkozy.
Oponho-me também à criação de uma agência europeia responsável pela emissão de
obrigações europeias para agregar dívida pública – um autêntico bónus para loucos pagos
por pessoas com mais bom senso. Por fim, lamento que, apesar de a parte dedicada ao
financiamento do desenvolvimento castigar, como deve, a corrupção nos governos e os
paraísos fiscais, tenha o cuidado de não denunciar as práticas escandalosas de empresas
multinacionais, em especial o uso que estas fazem dos preços de transferência.
Louis Grech (S&D), por escrito. – (EN) O relatório sobre "financiamento inovador" envia
uma mensagem forte às instituições financeiras e, em especial, ao sector bancário, no
sentido de que é tempo de regular melhor o sector financeiro, tornando os bancos
administrativa e juridicamente responsáveis pelos seus actos negligentes e pelas suas práticas
ineficazes de gestão do risco. Tornou-se evidente que o mercado de serviços financeiros é,
em muitos casos, incapaz de se regular suficientemente e que a qualidade da protecção do
consumidor e das salvaguardas no sector dos serviços financeiros exige um melhoramento
palpável e forte, em especial no que diz respeito aos aspectos de monitorização e supervisão.
As situações actuais podem ser utilizadas como janela de oportunidade para reforçar o
sector dos serviços financeiros e restaurar a confiança dos cidadãos no sector, já que, agora,
são estes que estão a pagar a factura dos grandes disparates e do resgate das grandes
instituições financeiras.
Dito isto, a Comissão deve começar por avaliar o impacto que um imposto sobre transacções
financeiras terá na economia europeia, porque quaisquer propostas futuras não devem
basear-se apenas em decisões tomadas impulsivamente, para ir ao encontro do que se diz
na altura, mas devem consistir numa abordagem pragmática que mostre resistir à pressão
do tempo e restaure a confiança dos cidadãos europeus nos mercados financeiros.
Estelle Grelier (S&D), por escrito. – (FR) A aprovação do relatório da senhora deputada
Podimata foi a oportunidade de o Parlamento mostrar um apoio inequívoco à introdução
de um imposto sobre transacções financeiras a nível europeu. Até agora, a Direita europeia
tinha sempre frustrado as propostas dos Socialistas sobre este assunto, fosse em comissão,
fosse em plenária. O facto de uma maioria dos deputados ao Parlamento Europeu, logo
uma parte da Direita, ter sido conquistada por este projecto, que, durante muitos anos, foi

111

112

PT

Debates do Parlamento Europeu

defendido pelo Grupo da Aliança Progressista de Socialistas e Democratas no Parlamento
Europeu, é uma boa notícia. Mostra que, em conjunto, estamos, gradualmente, a ganhar
consciência dos méritos deste projecto. Esta votação assinala uma nova fase no processo
de introdução de um instrumento financeiro que serviria, em especial, para gerar recursos
próprios adicionais para o orçamento da UE, mas também para apoiar internacionalmente
iniciativas de desenvolvimento. No entanto, o combate não acabou. Para já, trata-se apenas
de uma posição política. Para lá das declarações, temos de estar alerta para a verdadeira
disponibilidade para introduzir tal imposto por parte dos Chefes de Estado ou de Governo
europeus, que, na sua grande maioria, são de centro-direita.
Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Durante muitos anos, lutámos pela
introdução de um imposto sobre transacções financeiras. Apesar das muitas reservas que
esta ideia tem enfrentado, a aprovação desta resolução por uma ampla maioria é um passo
importante. Ao encorajar a tributação das transacções financeiras internacionalmente e,
em qualquer caso, ao recomendar a criação de tal imposto na União Europeia, o Parlamento
está a assentar as fundações de uma nova ordem financeira mundial. Além disto, devemos
referir as novas perspectivas financeiras que tal imposto iria oferecer, já que a sua introdução
poderia gerar cerca de 200 000 milhões de euros por ano. Esta votação é uma grande
vitória; cabe agora aos organismos internacionais serem tão ousados quanto os deputados
ao Parlamento Europeu foram.
Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) A tributação das transacções financeiras é
algo por que os Socialistas e a Esquerda na Europa têm vindo a lutar desde há muito. A
aprovação, por uma ampla maioria, do relatório da minha colega grega, senhora deputada
Podimata, é prova do progresso político realizado pelo Parlamento Europeu. É uma grande
vitória para a Esquerda europeia, uma vitória da qual esta se pode orgulhar. Apesar de o
texto não ter efeito legislativo directo, assinala um progresso político decisivo: a partir de
agora, a Direita europeia no Parlamento Europeu será incapaz de evitar a introdução de
tal imposto. É um passo real no sentido do federalismo orçamental, que é a única maneira
de a União Europeia atingir os seus objectivos em termos de crescimento, emprego e
superação da recessão.
Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Concordei com este relatório, porque uma das
principais vantagens de instrumentos de financiamento inovadores é a de estes poderem
proporcionar um dividendo duplo, já que podem contribuir para a realização de importantes
objectivos políticos, tais como a estabilidade dos mercados financeiros e a transparência,
e oferecem um potencial de receitas significativo, mas os efeitos destes instrumentos sobre
as externalidades negativas geradas pelo sector financeiro também devem ser tidos em
conta. Concordo com a previsão e o pedido de medidas financeiras inovadoras para obter
mais recursos deste sector e contribuir para retirar o ónus da tributação dos trabalhadores.
Isto teria potencial para melhorar a eficiência, aumentar a transparência e reduzir a
especulação, eliminar uma excessiva volatilidade dos preços, criar incentivos para que o
sector faça investimentos a longo prazo com valor acrescentado para a economia real e
ajudar a financiar bens públicos globais e reduzir défices públicos. Apoio a ideia da emissão
de obrigações para projectos europeus comuns para financiar as significativas necessidades
infra-estruturais da Europa e projectos estruturais no âmbito da agenda Europa 2020 e
novas estratégias antecipadas da UE, tais como a nova estratégia de desenvolvimento de
infra-estruturas de energia, bem como outros projectos de grande escala. As emissões de
projectos da EU titularizariam, portanto, o investimento necessário, atrairiam o apoio de
que aqueles precisam e tornar-se-iam um mecanismo importante para uma alavancagem
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máxima de apoio público. Esses projectos devem também contribuir para a transformação
ecológica das nossas economias, preparando o caminho para a economia de carbono zero.
Arturs Krišjānis Kariņš (PPE), por escrito. – (LV) Uma nova taxa sobre transacções
financeiras não vai resolver os problemas orçamentais dos Estados-Membros da União
Europeia. Foi por isso que não apoiei o relatório sobre financiamento inovador a nível
mundial e europeu. Contrariamente ao que algumas pessoas pensam, não vão ser os bancos
quem vai pagar essa taxa, mas sim os seus clientes, logo, os contribuintes do costume. Num
momento de recuperação económica, não devíamos estar a introduzir novos impostos;
em vez disso, devemos reduzir a despesa pública. Um novo imposto só serviria para
esconder a incapacidade dos governos para reduzir a despesa, em vez de ter o efeito desejado.
Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) O relatório hoje submetido à votação do
Parlamento diz respeito à introdução de instrumentos financeiros inovadores. Queria
apoiar a resolução com o meu voto, porque a crise económica dos últimos anos evidenciou
a falta de regulação e a necessidade de criar novos instrumentos financeiros capazes de
resolver especulações financeiras muito importantes. Esta acção da UE será, por isso, capaz
de restabelecer inequivocamente a necessidade de dar resposta às necessidades da economia
real, apoiando o investimento a longo prazo e criando recursos adicionais novos para
enfrentar e vencer desafios globais e europeus muito importantes, realizando objectivos
de crescimento e desenvolvimento no âmbito da estratégia Europa 2020. O aumento muito
pronunciado das transacções financeiras veio revelar o fosso crescente entre a finança e a
economia real. A introdução de um imposto sobre transacções financeiras, a emissão de
obrigações europeias comuns e a antecipação de um imposto sobre o carbono são algumas
das propostas que visam a criação de novos processos, que são necessários para a nossa
economia, mas não devem ter um impacto negativo sobre os consumidores mais
vulneráveis.
Bogusław Liberadzki (S&D), por escrito. – (PL) Acolho com muito agrado o resultado
da votação do relatório sobre financiamento inovador a nível mundial e europeu. Dois
assuntos de importância crucial foram abrangidos por este relatório, nomeadamente, o
imposto sobre transacções financeiras e as euro-obrigações. Ambos poderiam ser fontes
importantes de financiamento para aumentar as capacidades financeiras e económicas da
UE, permitindo-lhe implementar projectos grandes e estrategicamente importantes,
incluindo projectos de transportes e energia, e, possivelmente, facilitando a mobilização
de capital privado. O Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no
Parlamento Europeu tem vindo a reclamar uma solução semelhante desde há algum tempo.
Congratulo-me com o facto de uma maioria clara ter votado a favor da introdução destas
soluções inovadoras.
Sabine Lösing e Sabine Wils (GUE/NGL), por escrito. – (DE) A Esquerda apoiou durante
muitos anos a introdução de um imposto sobre transacções financeiras. Esta ideia foi hoje
aceite, em termos genéricos, pelo Parlamento Europeu. O relatório de iniciativa Podimata
aprovado pelo Parlamento não implica um sim ou um não definitivos sobre a questão de
um imposto sobre transacções financeiras. Não é claro se podemos contar com uma
proposta correspondente da Comissão, nem, se a houver, para quando. Ainda temos um
longo caminho pela frente antes do lançamento de um processo legislativo. Presentemente,
a Comissão está apenas a elaborar um estudo de viabilidade. Uma das condições básicas
que enquadram esse estudo de viabilidade é a de a competitividade não dever ser prejudicada
pelo imposto sobre transacções financeiras. É bastante irrealista, no presente, esperar a
introdução a nível mundial de um imposto sobre transacções financeiras. O relatório de
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iniciativa não tratou apenas a questão de um imposto sobre transacções financeiras, mas
ocupou-se também do bom funcionamento da política de concorrência na UE e da
introdução de um imposto sobre o carbono segundo o modelo do IVA, a aplicar a todos
os produtos no mercado interno.
Não podemos aceitar este imposto sobre o carbono. Trata-se de uma exigência de política
ambiental dos Conservadores, que procuram um "mix" de energia que combine energia
nuclear com energias renováveis. A energia nuclear continuaria a não ser afectada por este
imposto. Defendemos a tributação do "input" energético, abrangendo, portanto, a energia
nuclear, através de um imposto combinado energia primária/carbono. Abstive-me na
votação final, porque não poderia votar a favor de um relatório que liga uma boa ideia, a
de um imposto sobre transacções, a medidas que seriam ainda mais onerosas para a
população da Europa.
Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) Nos últimos anos, a crise económica
e financeira mundial pôs a nu fragilidades muito importantes do quadro regulador e de
supervisão do sistema financeiro mundial. As transacções financeiras caracterizam-se por
um aumento enorme do seu volume e por uma manifesta disparidade entre o volume das
transacções financeiras e as necessidades da economia real. Os investimentos a curto prazo,
que são predominantes, levaram a um excesso de volatilidade e de assunção de riscos.
Transacções financeiras a curto prazo estiveram no cerne da crise e salientaram a ligação
clara entre regulação e supervisão financeiras ineficientes e sustentabilidade das finanças
públicas. Votei a favor deste relatório porque os problemas causados por este
comportamento do mercado tiveram um impacto de grande importância nas contas
públicas e nos cidadãos, europeus e não só. O relatório tem a intenção de criar instrumentos
destinados a reduzir a especulação, a garantir uma distribuição justa do ónus pelos principais
actores financeiros e a criar recursos adicionais novos para fazer face aos desafios mais
importantes.
Estima-se, actualmente, que a evasão e a fraude fiscais custem aos Estados-Membros da UE
cerca de 250 000 milhões de euros por ano. O elemento novo é o imposto sobre transacções
financeiras, que iria gerar receitas de cerca de 200 000 milhões de euros por ano para a
UE e que iria desencorajar as transacções especulativas.
David Martin (S&D), por escrito. – (EN) Ao votar a favor deste relatório, os deputados
ao Parlamento Europeu estão a dar resposta à exigência do público de uma tributação justa
do sector financeiro. O sector financeiro está em grande medida isento de IVA e é
subtributado, enquanto os cidadãos comuns têm vindo a fazer face aos custos da crise
financeira, inclusivamente contribuindo, cada homem, mulher e criança da UE, com 9 500
euros em apoio público. Nesta votação, os deputados ao Parlamento Europeu apoiaram
as centenas de milhar de partidários activos de um imposto Robin dos Bosques – uma
pequena taxa sobre transacções financeiras susceptível de gerar milhares de milhões para
satisfazer prioridades internas bem como os nossos compromissos de luta contra a pobreza
e contra as alterações climáticas a nível internacional.
Um acordo mundial seria a melhor maneira de introduzir tal imposto, mas o imposto de
selo britânico sobre acções demonstra que é possível introduzir um imposto sobre
transacções financeiras (ITF) bem sucedido e bem concebido sem prejudicar a
competitividade. Um ITF coordenado à escala da UE seria o primeiro passo rumo a um ITF
mundial. É altura de agir, e a UE pode liderar esta campanha em favor de uma tributação
global mais justa.
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Arlene McCarthy (S&D), por escrito. – (EN) Os deputados Trabalhistas ao Parlamento
Europeu estão a dar resposta à exigência do público de uma tributação justa do sector
financeiro. O sector financeiro está em grande medida isento de IVA e é subtributado,
enquanto os cidadãos comuns têm vindo a fazer face aos custos da crise financeira,
inclusivamente contribuindo, cada homem, mulher e criança da UE, com 9 500 euros em
apoio público. Nesta votação, os deputados Trabalhistas ao Parlamento Europeu apoiaram
as centenas de milhar de partidários activos de um imposto Robin dos Bosques – uma
pequena taxa sobre transacções financeiras susceptível de gerar milhares de milhões para
satisfazer prioridades internas bem como os nossos compromissos de luta contra a pobreza
e contra as alterações climáticas a nível internacional. Um acordo mundial seria a melhor
maneira de introduzir tal imposto, mas o imposto de selo britânico sobre acções demonstra
que é possível introduzir um imposto sobre transacções financeiras (ITF) bem sucedido e
bem concebido sem prejudicar a competitividade. Um ITF coordenado à escala da UE seria
o primeiro passo rumo a um ITF mundial. É altura de agir, e a UE pode liderar esta campanha
em favor de uma tributação global mais justa.
Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) A ideia de um imposto sobre
transacções financeiras tem vindo a ser defendida pela Esquerda desde há anos. Esta ideia
é hoje objecto de consenso. Esta concessão às nossas ideias é de saudar. Não obstante, um
imposto sobre transacções financeiras deveria visar unicamente a promoção do interesse
geral das pessoas, e não o bom funcionamento do comércio livre ou do comércio de direitos
de poluição a que alguns – e, inclusivamente, o documento em apreço – chamam o "mercado
do carbono". Vou votar contra esta deturpação grosseira daquilo que era uma boa ideia.
Nuno Melo (PPE), por escrito. − Apesar de concordar com grande parte do teor deste
relatório, não poderia votá-lo favoravelmente após a introdução de um Imposto sobre as
Transacções Financeiras (à escala global ou, pelo menos, europeia) admitindo porém que
seja necessário estudar as suas consequências (prevendo para isso um estudo a posteriori).
O partido que represento sempre se bateu em Portugal contra a introdução deste Imposto
sobre as Transacções Financeiras, face ao efeito pernicioso que poderá ter nos mercados
financeiros. Portugal encontra-se exaurido e sem capacidade de fazer face a mais carga
fiscal, visto que este imposto iria no final ser suportado pelos cidadãos, já que as instituições
financeiras iriam fazê-lo reflectir nos clientes. A introdução de tal imposto só à escala
europeia pode levar a que os restantes mercados tenham vantagens competitivas em relação
aos mercados financeiros europeus.
Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) Votei a favor do relatório Podimata sobre
financiamento inovador a nível mundial e europeu, já que o mesmo introduz uma ideia
que tem sido um dos pilares da esquerda no mundo: a introdução de um imposto sobre
transacções financeiras. O texto poderia, sem dúvida, ser muito mais audaz, se não fizesse
esse imposto depender da criação de um imposto semelhante a nível mundial.
A minha organização política defendeu sempre a necessidade de criar um imposto sobre
o fluxo de capitais mundial, tal como a chamada "taxa Tobin". Por esta razão, ainda que a
proposta formulada no relatório me pareça insuficiente, penso que constitui um passo na
direcção certa.
Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) Com a crise económica e monetária de 2007,
tivemos oportunidade de observar as grandes fragilidades do quadro mundial de regulação
e supervisão do sistema financeiro. Estive, dentro do Parlamento Europeu, na primeira
linha da luta pelo financiamento inovador, tendo criado um grupo de trabalho sobre a
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viabilidade de um imposto sobre transacções internacionais. Estou convencido de que tal
imposto não só permitiria uma melhor regulação do sector financeiro, ao restringir a
actividade puramente especulativa, como também ajudaria os países mais pobres, em
especial os países em desenvolvimento e os menos desenvolvidos destes, a realizar os
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e a tomar as medidas necessárias para se
adaptarem às alterações climáticas.
Um imposto sobre transacções financeiras a nível europeu teria o potencial de gerar cerca
de 200 000 milhões de euros de receita por ano, na União, e perto de 650 000 milhões de
dólares por ano a nível mundial. Se conseguíssemos progressos consistentes a nível europeu,
aplicando um imposto sobre transacções financeiras internacionais, manteríamos a
mensagem forte que enviámos em Dezembro de 2010, quando aprovámos a recomendação
intitulada "a crise financeira, económica e social: recomendações referentes às medidas e
iniciativas a tomar".
Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (EN) A aprovação deste relatório seria o primeiro
sinal forte do Parlamento a favor de um imposto sobre transacções financeiras, num
momento em que a Comissão tem uma abordagem ambígua, já que mostra disponibilidade
para regular os agentes financeiros mas, ao mesmo tempo, isenta-os de tributação. É
necessário chamar a atenção para o discurso hipócrita de alguns dirigentes da direita, que
reclamam alguma forma de tributação do sector financeiro, mas só a nível mundial, o que
sabemos que é muito pouco provável que seja aplicado. A Comissão devia dar um sinal
preciso e claro sobre o facto de que o imposto sobre transacções deve ser pago por todos.
A situação em que os agricultores pagam imposto e os financeiros não pagam é inaceitável.
A injustiça social dá origem a maldade e a permissividade converte as instituições públicas
num terreno de jogo criado pelos bancos. Votei a favor.
Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) A introdução de um imposto sobre transacções
financeiras é um passo na direcção correcta e afectaria principalmente os "hedge funds" e
produtos semelhantes, que se diria trazem muito poucos benefícios à economia real. Não
há dúvida de que está certo que a Europa assuma a liderança neste processo – afinal, teríamos
de ficar à espera indefinidamente, se tentássemos envolver os americanos. No entanto, um
imposto sobre transacções financeiras não deve ser usado como uma oportunidade de
introduzir um imposto da UE pela porta das traseiras. Infelizmente, porém, o relatório da
senhora deputada leva-nos precisamente nessa direcção. A soberania fiscal tem de
permanecer nos Estados-Membros. Se Bruxelas não conseguir arranjar-se com o dinheiro
que recebe, então precisa de apertar o cinto. Já há poderes suficientes que poderiam ser
mais bem regulados a nível nacional do que a nível da UE. Os outros pedidos incluídos no
relatório, nomeadamente, o da introdução de euro-obrigações e o de um imposto sobre o
carbono, devem ser rejeitados. Por um lado, as euro-obrigações são um produto que vai
contra todo o bom senso económico, enquanto, por outro lado, se exige injustamente,
uma vez mais, que os países orçamentalmente prudentes da zona euro paguem a factura.
A UE passaria simplesmente a ser uma união de transferências. Do mesmo modo, um
imposto sobre o carbono com objectivos dúbios prejudicaria a economia europeia e
destruiria postos de trabalho, ou seja, teria um impacto negativo sobre a maior parte das
pessoas. Por esta razão, o relatório deve ser rejeitado.
Claudio Morganti (EFD), por escrito. – (IT) Votei contra este relatório porque, se a ideia
de uma contribuição do sistema financeiro, que em grande parte é culpado da crise dos
dois últimos anos, parece correcta, o modo como é implementada deixa-me totalmente
perplexo.
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Tenho a dizer que acolho com agrado a proposta de criação das euro-obrigações, que
acredito podem ser um instrumento útil, mas tenho mais problemas com o grosso do
relatório, que diz respeito à introdução de um imposto sobre transacções financeiras. Penso
que é demasiadamente arriscado aplicá-lo apenas a um nível da União Europeia, já que
pode tornar todo o sistema financeiro da UE pouco competitivo e os operadores podem
contorná-lo sem grande dificuldade, virando-se para outros mercados.
Além disso, não gostaria que este imposto abrisse o caminho para a criação de um eventual
sistema fiscal centralizado da UE, que é algo a que me oporia totalmente.
Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Até agora, o contribuinte europeu tem suportado
o grosso do impacto financeiro negativo da crise económica. Logo, é importante que se
utilizem outros instrumentos para assegurar que os agentes e os especuladores dos mercados
financeiros assumam parte da responsabilidade, o que não é senão justo. No entanto, um
imposto sobre transacções financeiras não deve ser usado como desculpa para a introdução
de tributação directa de Bruxelas. Isto seria pôr em causa a soberania fiscal e a soberania
geral dos Estados-Membros. Este relatório revela tendências nessa direcção, razão pela qual
votei contra.
Rolandas Paksas (EFD),
por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução sobre
financiamento inovador a nível mundial e europeu. A Europa, com o maior mercado
financeiro do mundo, está, gradualmente, a tentar voltar a pôr-se de pé, na sequência da
crise, cujos efeitos se farão sentir durante muitos anos. Por conseguinte, é crucial estabelecer
medidas de financiamento inovador capazes de assegurar estabilidade financeira e
transparência. Actualmente, a maioria dos serviços financeiros está isenta de IVA. Logo,
estão-se a perder receitas significativas através do sector financeiro e a carga fiscal está a
aumentar para os trabalhadores. Penso que o imposto sobre transacções financeiras é uma
medida de financiamento eficaz que contribuiria para reduzir a especulação e os défices
públicos. Tendo avaliado devidamente o seu possível impacto negativo sobre a
competitividade mundial da UE, temos de fazer todos os esforços para assegurar que seja
aplicado também a nível mundial. Além disso, para aumentar o PIB de todos os países,
seria aconselhável estabelecer um imposto sobre activos bancários que fosse proporcional
ao significado sistémico da instituição de crédito em causa e ao nível de risco envolvido
numa actividade. Concordo com a proposta de emissão de obrigações relativas a projectos
europeus, que, enquanto instrumento comum de gestão de dívida, ajudará a atrair mais
investimento para projectos europeus de infra-estruturas. Além disso, para obter o máximo
benefício da aplicação do imposto sobre o carbono, é necessário estabelecer os requisitos
obrigatórios mínimos para todos os Estados-Membros, prevenindo a transferência de
encargos esmagadores para consumidores de rendimentos reduzidos.
Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) Votei a favor do relatório de iniciativa
do Parlamento Europeu sobre financiamento inovador a nível mundial e europeu. A crise
financeira e a crise da dívida revelaram os hiatos hoje existentes no funcionamento e no
controlo do sector financeiro. A introdução de um imposto sobre transacções financeiras
globais não é uma proposta nova e é certamente uma proposta nada popular em todos os
países desenvolvidos, sem excepção, em especial nos que praticam políticas de tributação
reduzida. Não obstante, se se verificar que um acordo mundial é impossível, a introdução
de um imposto sobre transacções financeiras na EU, se não prejudicar a competitividade
desta, ajudará a melhorar o modo como este sector funciona e, ao mesmo tempo,
proporcionará uma importante receita pública. É este o sentido da alteração 2, a favor da
qual votei.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − O presente relatório é relativo a medidas
de financiamento inovador a nível mundial e europeu. Trata-se de delinear medidas para
fazer face às graves deficiências do quadro regulamentar e de supervisão do sistema
financeiro mundial que a crise económica e financeira global de 2007-2009 revelaram.
As transacções financeiras caracterizam-se hoje por um enorme aumento de volume e por
uma discrepância assinalável entre o volume das transacções financeiras e as necessidades
que lhe estão associadas no mundo real. Os novos modelos de negociação, como o
investimento de curto prazo e a negociação de alta-frequência automatizada, que assumiram
um papel central nas tendências financeiras globais e provocaram uma excessiva volatilidade
e disponibilidade para correr riscos, merecem a atenção dos governantes. Estas são razões
bastantes para que o Parlamento Europeu, no quadro das suas competências, apresente o
seu contributo e indique as medidas que considera adequadas à resolução da situação que
se vive.
Marit Paulsen, Olle Schmidt e Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. – (SV) O relatório
sobre financiamento inovador aborda vários aspectos importantes, tais como a importância
da criação de um verdadeiro mercado interno enquanto base do crescimento europeu, a
importância de se possibilitar o financiamento de projectos europeus de infra-estruturas
através de obrigações relativas a projectos europeus e uma possível solução relativamente
a um imposto europeu sobre o carbono, de modo a podermos passar a uma produção
sustentável na Europa. Também é importante o facto de o relatório fazer notar que os
Estados-Membros da UE devem cumprir os objectivos de ajuda que foram estabelecidos.
Optámos, não obstante, por nos abstermos na votação final, porque não acreditamos que
seja uma boa ideia a Europa introduzir um imposto sobre transacções financeiras
independentemente, se outros países não fizerem o mesmo. Pensamos que o exemplo
sueco da introdução unilateral de uma espécie de imposto sobre transacções financeiras
nos anos 1980, que resultou na deslocação para Londres da maioria do comércio de acções,
obrigações e opções, deve ser tido em consideração, para não cometermos o mesmo erro
a nível europeu.
Consideramos que é grande o risco de os efeitos estabilizadores que esperamos que um
imposto sobre transacções financeiras tenha sobre o mercado financeiro não se realizarem,
se a UE introduzir tal imposto independentemente. O risco de o comércio de acções,
obrigações e opções se transferir para mercados menos transparentes e menos abertos,
fora da Europa, é grande. Isso não vai criar melhores condições de controlo do mercado
financeiro e poria em causa a supervisão europeia conjunta do mercado financeiro que
estabelecemos.
Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. − Para enfrentar a crise financeira global e a grande
recessão que dela resultou, vários governos aumentaram a dívida soberana para níveis
insustentáveis a fim de resgatar empresas financeiras e estimular as respectivas economias.
Paralelamente, os bancos acumulam lucros através do diferencial entre os empréstimos
obtidos no banco central a uma taxa de juro quase nula e o preço a que concedem crédito
aos seus clientes e aos Estados. Assim, é um imperativo moral que o negócio financeiro
assuma as suas responsabilidades ante a crise que provocou. Um imposto sobre as
transacções financeiras é o mínimo exigível.
Aos que pretendem adiar essa responsabilização, sob o pretexto de que tal imposto só
pode ser introduzido à escala global, digo: (1) que a posição da UE sairia fortemente
reforçada com o lançamento unilateral da referida taxa; (2) se uma parte dos capitais
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aplicados em transacções especulativas vier a abandonar a UE, daí resultará uma diminuição
da volatilidade dos mercados financeiros, o que é benéfico; (3) se uma regulação financeira
global não é nem viável, nem prudente, são necessárias regras sensatas sobre a circulação de
capitais. O relatório vai nessa direcção
Evelyn Regner (S&D), por escrito. – (DE) Votei a favor do relatório, porque é altura de
a UE assumir a liderança e introduzir um imposto sobre transacções financeiras a nível
europeu. Penso que, se dermos este primeiro passo, isso aumentará a probabilidade de se
atingir o objectivo de um imposto mundial sobre transacções financeiras. A alteração
proposta pelo meu grupo político, pedindo a introdução de um imposto sobre transacções
financeiras a nível da UE, sem mais demora (como seria com a realização de mais estudos)
foi aprovada por escassa maioria. Solicitaria agora ao Senhor Comissário Šemeta,
competente neste domínio, que, finalmente, actuasse.
A resolução foi aprovada por uma ampla maioria, com 529 votos a favor, 127 votos contra
e 18 abstenções. É um sinal forte do Parlamento que não pode ser ignorado pela Comissão
nem reinterpretado numa forma fraca. Apelo ao Presidente Barroso para que actue, para
que exerça o direito da Comissão de tomar a iniciativa e nos apresente uma proposta, a
nós, poder legislativo. Um total de 200 000 milhões de euros poderia ser recolhido desta
maneira – fundos que são extremamente necessários e que deveriam constituir a
contribuição dos que causaram a crise. Não nos devemos virar para os contribuintes para
compensar os défices causados pela crise financeira; devemos, sim, exigir que o sector
privado pague finalmente o que lhe cabe pagar. Esse dinheiro deve ser utilizado quer para
a consolidação das contas públicas, quer como fonte de receita separada para o orçamento
da UE.
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) O Parlamento Europeu reiterou
hoje o pedido de introdução de um imposto sobre transacções financeiras a nível da UE,
no âmbito de um relatório sobre financiamento inovador aprovado pelos deputados ao
PE. Os Verdes desde há muito que vêm pedindo a introdução de um imposto sobre
transacções financeiras, pelo que acolheram com agrado a votação, tendo o senhor deputado
Philippe Lamberts, dos Verdes, comentado: "O PE manteve a pressão com vista à introdução
de um imposto sobre transacções financeiras a nível da UE. Se o objectivo último deve ser
o da introdução de um ITF mundial, há benefícios claros no facto de a UE avançar sozinha.
Os deputados ao Parlamento Europeu instaram hoje a Comissão Europeia a tomar medidas
nesse sentido. Os Verdes defendem, desde há muito, a introdução de um ITF, quer como
meio para contrariar a especulação prejudicial, quer como nova fonte de geração de receita
pública. Além de ser uma fonte potencialmente significativa de receita num momento em
que os Tesouros nacionais estão sob pressão, um imposto sobre transacções financeiras é
socialmente justo. Um ITF iria igualmente enfrentar o risco sistémico resultante da
negociação de alta frequência, funcionando como desincentivo à especulação arriscada. É
altura de a Comissão e os Estados-Membros deixarem de estar parados".
Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) A recente crise económica pôs a nu as insuficiências
do sistema de regulação e supervisão financeira mundial.
Em muitíssimos casos, o volume dessas transacções excedeu em muito as necessidades do
mundo real, causando especulação, a qual, com o tempo, tornou o capital envolvido
extremamente volátil e em risco de insolvência. Os primeiros a sofrer as consequências
foram os contribuintes, inclusivamente em termos de aumento do desemprego, quebra
de rendimento, redução do acesso a serviços sociais e aumento das desigualdades.
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Para evitar crises futuras, a UE precisa agora de promover mudanças reais na regulação e
supervisão, configurando um ambiente financeiro mais saudável e robusto. A ideia de uma
taxa sobre transacções financeiras tem vantagens importantes, em especial na sequência
de uma crise como a actual: estabilizar os mercados, proporcionar incentivos ao
investimento a longo prazo e assegurar rastreabilidade para a inspecção de transacções
individuais.
Contrariar a especulação, apoiar o investimento a longo prazo e conseguir um maior
crescimento a longo prazo no âmbito da estratégia Europa 2020: é importante
complementar tudo isto com a introdução de um sistema semelhante de financiamento
fora da União Europeia, para não dar origem a desvantagens competitivas que nos
prejudiquem.
Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), por escrito. – (ET) Na votação de hoje, constatámos
haver apoio ao relatório sobre financiamento inovador no mundo e na Europa. A única
parte que não teve apoio foi a proposta no sentido de se pedir à Comissão que investigasse
a viabilidade do imposto europeu sobre o carbono, que, à semelhança do IVA, será
introduzido no mercado interno e aplicado a cada produto. Congratulo-me por verificar
que houve apoio aos principais pontos em que se solicita à Comissão que investigue a
viabilidade prática de vários impostos novos e as consequências dos mesmos. Com os
impostos sobre a banca, impostos sobre a actividade financeira e impostos sobre transacções
financeiras, todos têm os seus próprios objectivos económicos, e o potencial de geração
de receitas difere, pelo que é importante que antes de se aplicarem impostos adicionais seja
efectuada uma análise aprofundada.
Houve apoio à ideia em estudo de que, se for aplicado um imposto sobre transacções
financeiras, este deve ser introduzido à maior escala possível. Ao mesmo tempo, os
deputados ao Parlamento Europeu, incluindo eu própria, pediram clareza quanto a saber
quem, em última instância, irá pagar este imposto, porque o ónus fiscal costuma incidir
sobre o cliente, que, neste caso, seriam os pequenos investidores e os particulares. Muito
obrigada.
Edward Scicluna (S&D), por escrito. – (EN) Apoiei o relatório Podimata, que inclui
diversas boas ideias sobre um imposto mundial sobre transacções financeiras. A verdade
é que boa parte do sector financeiro, em especial os bancos de investimento, ainda tem de
proceder a reformas, na sequência das insuficiências reveladas pela crise financeira. Até o
Governador do Banco de Inglaterra, Mervyn King, admitiu, a semana passada, que o custo
das medidas de austeridade que têm vindo a ser tomadas na Grã-Bretanha e em toda a
Europa estava a ser suportado por "pessoas manifestamente inocentes", enquanto o sector
financeiro regressou a uma mentalidade de "tudo normal".
Está correcto que o sector privado pague a parte que lhe cabe pelas consequências da crise
financeira e assegurem qualquer resgate futuro, dado que existem muitos bancos que
continuam a ser considerados “demasiadamente grandes para falhar”. O ónus está agora
sobre o FMI e a Comissão Europeia, no que toca a avaliar os aspectos positivos e negativos
de um imposto mundial sobre transacções financeiras.
Peter Skinner (S&D), por escrito. – (EN) Durante a votação de hoje do relatório Podimata
sobre financiamento inovador, foi votada separadamente uma alteração que instava a
Comissão a apresentar propostas relativas a um imposto sobre transacções financeiras à
escala da UE, na ausência de quaisquer iniciativas a nível do G20.
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Votei a favor da alteração por uma questão de solidariedade de grupo e porque acredito
que um apoio claro ao conceito de um ITF na Europa pode impulsionar novas discussões
no G20.
No entanto, é muito claro para mim que a introdução de um ITF a nível da UE, se não for
também implementado a nível mundial, gera riscos potenciais para a situação concorrencial
do Reino Unido enquanto centro financeiro, o que tem um impacto claro sobre os cidadãos
do Sudeste de Inglaterra. Estou atento aos riscos de um ITF apenas à escala da UE e penso
que qualquer proposta deve ser objecto de uma avaliação de impacto rigorosa, de modo
a assegurar que o impacto positivo compensa os inconvenientes para os meus eleitores.
Antes do resultado de tal avaliação de impacto, rejeito liminarmente as propostas de um
ITF universal de 0,05% sobre todas as transacções financeiras, por serem arbitrárias e mal
pensadas.
Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. – (DA) Votei contra o relatório, já que
este não garante que um imposto sobre transacções financeiras fosse ser utilizado para o
fim para o qual deve ser utilizada uma verdadeira taxa Tobin, nomeadamente, países em
desenvolvimento e investimentos no clima. O relatório não é claro quanto a saber se o
imposto se irá somar aos orçamentos da UE, o que abre a possibilidade de mais problemas.
Primeiro, oponho-me fundamentalmente ao aumento dos recursos próprios da UE.
Segundo, estaremos a desperdiçar uma oportunidade de ter uma verdadeira taxa Tobin,
se a UE tiver o direito de dispor do imposto – veja-se a proposta da Comissão segundo a
qual o imposto deveria financiar projectos da UE e falhas no orçamento da UE. O meu
voto não deve ser entendido como oposição a um imposto sobre transacções financeiras
na UE. Apoio inteiramente uma verdadeira taxa Tobin. Apoio também os elementos
positivos do relatório, tais como a luta contra a fraude fiscal, o princípio do
"poluidor-pagador" e a exigência de eficiência energética.
Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) Hoje, mais uma vez, votei a favor da introdução
de um imposto sobre transacções financeiras (ITF) e concordei que, se não conseguimos
impor um ITF a nível mundial, a UE deve, de qualquer modo, dar o primeiro passo. Temos
de aproveitar o momento e restringir a avareza dos sectores financeiro e bancário. Afinal,
uma crise global exige soluções globais, e a Europa, enquanto maior mercado financeiro,
pode desempenhar um papel pioneiro neste domínio. Um imposto sobre transacções
financeiras pode proporcionar aos Estados-Membros receita suficiente para equilibrar os
seus orçamentos e para manter as suas economias a funcionar.
Uma vez que a receita potencial de um ITF de 0,05% se eleva a perto de 200 000 milhões
de euros na UE e 650 000 milhões a nível mundial, tal imposto pode também constituir
uma parte importante da solução, na procura de novas fontes de receita sustentáveis. Um
ITF poderia limitar a especulação e estabilizar os mercados, criar incentivos para
investimentos a longo prazo e, uma vez que cada transacção é rastreável, poderia aumentar
a transparência e assegurar a aceitação, por parte dos actores financeiros, da sua parte de
responsabilidade no custo da crise. Além disso, o relatório solicita que as possibilidades
de emissão de euro-obrigações e de aplicação de um imposto sobre o CO2 sejam estudadas
com mais pormenor.
Catherine Stihler (S&D),
por escrito. – (EN) Em contraste com os meus colegas
Conservadores Escoceses e Liberais Escoceses, apoiei este relatório, que aborda várias fontes
de financiamento possíveis, incluído um imposto sobre transacções financeiras. Solicita
também um debate sobre a utilização da receita que resultaria de um ITF.
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Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) Apoiei fortemente a introdução de um imposto
sobre transacções financeiras a nível mundial na votação do relatório sobre financiamento
inovador a nível mundial e europeu. No entanto, a possibilidade de tal imposto se aplicar
exclusivamente a nível europeu deve, primeiro, ser objecto de um estudo de viabilidade
por parte da Comissão Europeia. Com efeito, devemos apurar se esse imposto pode ser
aplicado a nível europeu sem ter efeitos adversos na competitividade da Europa a nível
internacional.
Nuno Teixeira (PPE), por escrito. − A crise económica e financeira revelou as graves
deficiências do quadro regulamentar e de supervisão do sistema financeiro mundial. É
necessário dar respostas à crise através de novos instrumentos que possam travar a
especulação e restaurar o papel do sector financeiro, assegurar uma distribuição equitativa
dos encargos e criar novos recursos adicionais para fazer face aos desafios à escala global,
como o são as alterações climáticas, os objectivos de desenvolvimento e o crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo no âmbito da Estratégia UE2020. O presente relatório
de iniciativa surge no propósito de se encontrarem novas fontes inovadoras de
financiamento. Considera-se que os instrumentos de tributação baseados na obtenção de
receitas não são suficientes. O documento indaga sobre as seguintes possibilidades de
financiamento inovador: a tributação do sector financeiro, as euro-obrigações e a tributação
do sector energético. No meu ponto de vista, é fundamental inovar em termos de meios
de financiamento alternativos que estejam à altura dos desafios de hoje e de acordo com
o mundo actual, mas é imprudente fazê-lo sem antes estudar o seu impacto efectivo. Tão
importante como o aumento das receitas é intensificar o papel regulador do mercado,
criando mecanismos que possam reforçar a sua transparência, a eficiência e a estabilidade.
Por estes motivos, votei a favor do documento em plenário.
Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) O relatório é um insulto à inteligência
das classes trabalhadoras e ao povo, que estão a sofrer com a guerra bárbara que lhes foi
lançada pelo capital e seus representantes políticos. O relatório deixa claro, desde o início,
que não está em questão tributar o capital: "Salienta que um aumento das taxas e do âmbito
de aplicação dos instrumentos de tributação existentes (…) não constituem uma solução
suficiente nem sustentável". No entanto, para enganar os trabalhadores, pede que a UE
adopte um "imposto sobre transacções financeiras" de 0,01%, apresentado como uma
alegada "distribuição equitativa dos encargos" da crise entre o capital e os trabalhadores e
como um esforço para limitar a especulação pelo capital. Ao mesmo tempo, a tributação
directa das classes populares pobres está a aumentar, e a tributação indirecta, que
literalmente devora o rendimento da classe trabalhadora e das classes populares, está a ser
levada para lá dos limites. O imposto sobre transacções financeiras não é um imposto
sobre o sector financeiro; é mais um imposto indirecto. Juntamente com este novo imposto
indirecto, é também proposta toda uma série de ditas "medidas de financiamento inovador",
ou, melhor, de novos impostos sobre o rendimento das classes populares, tais como um
"imposto sobre o carbono", uma "contribuição de solidariedade dos bilhetes de avião" e
até uma "lotaria mundial" para combater a fome. O Partido Comunista Grego votou contra
este relatório, salientando que a única maneira popular de sair da crise capitalista é apontar
aos lucros dos monopólios.
Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EN) Votei a favor deste relatório. Em minha opinião,
o relatório da senhora deputada Podimata é muito equilibrado e bem explicado, e acolho
com agrado os quatro instrumentos financeiros introduzidos pelo relatório. As quatro
medidas são, todas elas, inovadoras, e gostaria de salientar que não está apenas em causa
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um imposto sobre transacções financeiras. Devemos ter cuidado ao escolher os instrumentos
que queremos implementar: em minha opinião, devemos excluir impostos sobre sectores
– como o sector da energia - que têm um efeito multiplicador sobre o custo de vida. Logo,
para a fase final desta questão, a Comissão deve levar a cabo uma avaliação, mediante um
estudo de impacto, da eficiência e dos resultados potenciais do recurso a tais instrumentos.
Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) O relatório inclui algumas ideias boas, tais como,
por exemplo, um imposto sobre transacções financeiras de apenas 0,05% que geraria
200 000 milhões de euros para o orçamento da UE. Presentemente, não conseguimos
beneficiar desse dinheiro, que muito simplesmente tornaria a especulação mais difícil, mas
não impossível. A questão entusiasmante é a de saber o que vai o Conselho de Ministros
fazer com este relatório de iniciativa. Ainda temos um longo caminho pela frente.
Derek Vaughan (S&D), por escrito. – (EN) Com os cidadãos, por toda a UE, a fazerem
face a uma factura cada vez mais elevada da crise financeira, as medidas incluídas neste
relatório têm o potencial de gerar milhares de milhões de euros e de aliviar parte da pressão
sobre as famílias, nas circunstâncias do presente desafio financeiro.
Uma pequena taxa sobre transacções financeiras poderá ser utilizada para combater a
pobreza no Reino Unido e em todo o mundo e mitigar os efeitos das alterações climáticas.
Os que defendem activamente este imposto Robin dos Bosques, incluindo deputados
Trabalhistas ao Parlamento Europeu, precisam agora de alargar o seu êxito e de continuar
a exercer pressão sobre o sector financeiro mundial, para alargar este regime e criar um
imposto sobre transacções financeiras mundial.
Dominique Vlasto (PPE), por escrito. – (FR) Votei a favor desta resolução, que visa
encorajar o financiamento inovador através de um imposto sobre transacções financeiras,
aumentando as capacidades de recuperação da economia e promovendo a transição para
o crescimento verde, mantendo a ajuda aos países em desenvolvimento. A crise económica
mostrou, brutalmente, a importância vital do estabelecimento de uma governação financeira
mundial, para assegurar que deixamos de estar sujeitos às errâncias do capitalismo financeiro
sem controlo. É isto que a Presidência francesa do G20 quer, e devemos fazer tudo o que
pudermos para alcançar esse objectivo. A especulação financeira, encorajada pela falta de
regras e de supervisão, destruiu milhões de postos de trabalho, afectou seriamente as
finanças públicas e reduziu consideravelmente o nível de vida de uma grande maioria dos
europeus. É tempo de ultrapassar esta visão de curto prazo da economia, em que o dinheiro
é a única coisa que importa e a irresponsabilidade reina, e que nos levou à beira do abismo,
de modo a que o sistema financeiro possa retomar o seu papel de servir a economia real e
as pessoas. A União Europeia deve dar o exemplo a este propósito, e a resolução aprovada
por esta Assembleia envia um sinal forte aos nossos parceiros.
Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Votei a favor do relatório da senhora
deputada Podimata sobre financiamento inovador a nível mundial e europeu. Até agora,
o contribuinte europeu foi o único a suportar as consequências da crise financeira e
económica de 2007 e dos anos subsequentes. Este é o primeiro relatório que considera
diversos mecanismos inovadores concebidos para assegurar que os actores dos mercados
financeiros também suportem alguns dos custos. A proposta de um imposto sobre
transacções financeiras a nível mundial, se possível, é de saudar, devendo um regime
semelhante a nível da UE ser seriamente considerado, a título de alternativa.
A grande vantagem desse imposto não é só a receita potencial proveniente de um sector
que no passado pouco ou nada foi tributado, mas também o efeito simultaneamente
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regulador. É sabido que o sector financeiro, que, em muitos casos, assenta na especulação,
se divorciou da economia real. Ao tributar o sector financeiro, poderíamos voltar a gerar
incentivos aos investimentos a longo prazo, tendo, assim, em consideração as necessidades
da economia real.
Relatório: Edite Estrela (A7-0032/2011)
Luís Paulo Alves (S&D),
por escrito. − Voto favoravelmente este relatório pois a
importância de reduzir as desigualdades a nível de saúde está intrinsecamente ligada à
redução das desigualdades sociais, tal como é apontado neste relatório. As desigualdades
a nível de saúde iniciam-se em idade precoce e continuam ao longo da vida, como também
se reproduzem nas outras gerações. Neste sentido, os Estados-Membros têm o dever de
adoptar o princípio saúde em todas as políticas. Para além disso, apoio vivamente as
recomendações da relatora, que defende que se deve promover o acesso universal à saúde,
incluindo migrantes sem documentação e o acesso das mulheres grávidas à protecção
social de acordo com a legislação nos seus países.
Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) O relatório da senhora deputada Edite Estrela
serve para passar em revista as desigualdades no plano da saúde que existem na União
Europeia e as medidas que têm de ser tomadas para as reduzir. Logo, é um relatório útil,
um relatório a favor do qual votei, inclusivamente para reafirmar a natureza inviolável do
direito ao aborto e a necessidade de acesso fácil a métodos contraceptivos, num momento
em que tais direitos ainda não são efectivos em todos os Estados-Membros da União
Europeia. A marcha rumo à igualdade prossegue.
Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Há desigualdades no plano da saúde muito
significativas entre países e regiões da União Europeia. Devido à crise económica e financeira,
alguns Estados-Membros adoptaram medidas de austeridade que levaram a uma redução
do nível de financiamento da saúde pública, da prevenção de doenças e dos cuidados de
longo prazo. Nem todos os cidadãos da UE têm acesso a serviços de saúde de qualidade.
Isto é particularmente verdade nas regiões mais pobres da UE, onde os pacientes não têm
acesso a serviços de saúde e tratamentos de qualidade. Existem grandes disparidades, tanto
a nível do reembolso de medicamentos como do tratamento de doenças complexas, como
a doença de Alzheimer, o que impede os doentes de alguns Estados-Membros de obterem
o reembolso de medicamentos e tratamentos de que necessitam no seu país. Penso que a
Comissão Europeia deve tomar medidas para reduzir as disparidades e a desigualdade de
acesso a serviços de saúde de qualidade que se deparam às pessoas na UE e estabelecer
mecanismos para monitorizar desigualdades na saúde. A Comissão deve também apresentar
uma iniciativa destinada a encorajar e apoiar o desenvolvimento pelos Estados-Membros
de estratégias nacionais ou regionais integradas para reduzir as desigualdades na saúde.
Regina Bastos (PPE), por escrito. − Os cidadãos europeus beneficiam, hoje, de vidas mais
longas e mais saudáveis. Apesar dos níveis médios de saúde na União Europeia terem vindo
a melhorar ao longo dos tempos, ainda existem na Europa disparidades na saúde entre os
Estados-Membros e no interior dos Estados-Membros, disparidades que, devido à actual
crise económica, financeira e social, têm tendência a aumentar. Como relatora-sombra do
Parecer da Comissão do Mercado Interno e da Protecção do Consumidor, apontei a
necessidade da procura de soluções. Estas terão que envolver, necessariamente, todos os
intervenientes: a União Europeia, os governos nacionais, as autoridades regionais e locais
os agentes da economia social. Os desafios que se colocam à União Europeia, fruto das
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alterações demográficas, tornam necessário um plano concreto para o combate às
desigualdades na saúde nas zonas rurais.
O reforço do mecanismo de reconhecimento de qualificações facilitará a circulação de
competências na UE e a mobilidade dos profissionais. Campanhas sobre a promoção de
estilos de vida saudáveis e programas de prevenção e rastreio orientados para grupos
específicos são igualmente importantes para a redução das desigualdades na saúde. Pelo
exposto, apoiei o presente relatório.
Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) Num momento em que ainda estamos
a sentir plenamente os efeitos sociais da crise económica e financeira nas nossas sociedades
europeias, era importante votar hoje a favor do relatório da senhora deputada Edite Estrela
sobre a redução das desigualdades na saúde. Com efeito, este relatório recorda que as
desigualdades também afectam os serviços de saúde e que é importante actuar a nível das
causas fundamentais dessas desigualdades, de modo a que todos os cidadãos europeus
possam, finalmente, gozar dos seus direitos sociais fundamentais. Os cidadãos não são
iguais, nem em termos de esperança de vida, nem em termos de pobreza ou exclusão social,
e nem todos estão expostos a riscos de saúde. O relatório refere também os migrantes sem
documentos, que, frequentemente, enfrentam uma dificuldade tremenda para aceder a
serviços de saúde nos países de acolhimento.
Assim, convidamos os Estados-Membros a melhorarem o acesso à saúde para todos e
exortamo-los a coordenarem melhor as suas políticas nacionais de saúde. Com efeito, o
acesso a cuidados de saúde de elevada qualidade é um dos direitos mais fundamentais, pelo
que deve constituir uma prioridade, quer para a União, quer para os Estados-Membros,
que ainda têm jurisdição neste domínio.
Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) Na União Europeia, há desigualdades significativas
no plano da saúde e as medidas destinadas a enfrentar essas desigualdades também variam
muito entre os Estados-Membros. Uma vez que penso que podem ter uma influência
considerável nas pessoas ao longo da vida, essas diferenças em matéria de saúde colocam
um problema que deve ser atacado com determinação e com uma visão política inovadora.
O relatório inclui soluções muito interessantes para se reconhecer o direito específico dos
cidadãos à saúde, em especial, ao focar, quer a formação da população, quer a cobertura
do serviço de saúde. As consequências sociais da recente crise económica e financeira são
óbvias: desde que a crise começou, o número de pessoas desempregadas aumentou em 5
milhões, muitas famílias foram afectadas pela recessão e estão agora mais em risco de
pobreza, ou em situação de endividamento excessivo. Penso que é essencial que a redução
de tais desigualdades seja considerada uma prioridade a todos os níveis de decisão. Insto
igualmente a Comissão a dar-lhes maior reconhecimento na estratégia Europa 2020 e a
assegurar que o objectivo da redução de desigualdades no plano da saúde seja plenamente
tido em conta em iniciativas futuras.
Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) Votei a favor deste relatório porque as
desigualdades no plano da saúde são um problema que tem de ser enfrentado com urgência.
Começam cedo na vida e permanecem, não só até à velhice, como nas gerações
subsequentes. As desigualdades sentidas numa fase inicial da vida em matéria de acesso à
educação, emprego e saúde, bem como as desigualdades baseadas no género e nas origens
culturais, podem ter um efeito crítico sobre a situação da saúde das pessoas ao longo de
toda a vida. Alem disso, a pobreza e a exclusão social têm um impacto significativo no
estado da saúde. As razões destas diferenças no plano da saúde são, em muitos casos,
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evitáveis e injustas. A fim de enfrentar as desigualdades no plano da saúde, há que tomar
medidas específicas, em especial, no que se refere aos grupos mais vulneráveis. É
fundamental que a redução das desigualdades no plano da saúde seja considerada uma
prioridade essencial, assegurando avaliações de impacto eficazes no domínio da saúde.
Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) A crise atingiu duramente os serviços
de saúde em vários Estados-Membros da UE em termos quer de oferta, quer de procura.
Do lado da oferta, a crise económica e financeira resultou numa queda do nível de fundos
atribuídos à saúde pública e aos serviços de saúde, inclusivamente a longo prazo, em
consequência de cortes orçamentais e menores receitas fiscais. Por outro lado, a procura
de serviços de saúde aumentou também a longo prazo, em consequência de uma
combinação de factores que contribuem para a deterioração do estado de saúde da
população em geral. Vários Estados-Membros incluíram nos seus pacotes de recuperação
medidas destinadas a atenuar os efeitos da crise económica sobre os serviços de saúde,
investindo em infra-estruturas de serviços de saúde, optimizando a utilização dos fundos
atribuídos aos serviços de saúde e reestruturando e reorganizando o sistema de saúde.
No entanto, há grandes discrepâncias nos Estados-Membros em termos de medidas
adoptadas para combater desigualdades. O acesso é uma questão crucial no caso de todos
os serviços públicos. Reunir e trocar informação sobre estratégias, políticas e medidas
eficazes ajudará a obter apoio a nível administrativo e em diferentes sectores.
Carlos Coelho (PPE), por escrito. − Partilho com a Relatora Edite Estrela a constatação
de que existem enormes disparidades no domínio da saúde, quer entre pessoas que vivem
em diferentes regiões da UE, quer entre grupos mais favorecidos e mais desfavorecidos da
população. Essas desigualdades tendem a começar à nascença e acabam por persistir até
à velhice, influenciadas ao longo da vida pelo acesso à educação, ao emprego, aos cuidados
de saúde, podendo ser agravadas pelas diferenças baseadas no género e raça. É fundamental
reduzir a dimensão das disparidades existentes, que põem em causa os compromissos
assumidos pela UE em matéria de solidariedade, de coesão social e económica, de direitos
do Homem e de igualdade de oportunidades, daí que esta seja uma das acções prioritárias
da Estratégia da UE para a saúde 2008-2013. Importa, no entanto reconhecer, que a política
de saúde é competência dos Estados-Membros, bem como a definição do respectivo sistema
de acesso das pessoas aos cuidados de saúde. O Relatório prevê diversas medidas
interessantes mas evita equacionar o seu impacto financeiro. Lamento igualmente a
introdução da questão do aborto que é competência nacional e não europeia.
Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Os princípios da universalidade, do acesso
a cuidados de saúde de elevada qualidade, da equidade e da solidariedade devem converter-se
numa realidade dentro dos sistemas de saúde da União Europeia. É por esta razão que o
Parlamento Europeu, por uma vasta maioria, adoptou o relatório Estrela. Subsistem ainda
muitas desigualdades nos sistemas de saúde dos 27 Estados-Membros. Os deputados ao
Parlamento Europeu solicitaram, por isso, a melhoria do acesso universal a cuidados de
saúde financeiramente acessíveis. Os cuidados básicos devem ser menos onerosos e os
medicamentos mais acessíveis do ponto de vista financeiro. Devem reduzir-se as
desigualdades entre diferentes grupos sociais e etários. Os Estados-Membros devem
optimizar a eficácia das despesas públicas com os cuidados de saúde, centrar-se na prevenção
e oferecer programas orientados para os grupos mais vulneráveis. É isto que o Parlamento
Europeu está a solicitar à Comissão Europeia e aos governos dos Estados-Membros, a fim
de assegurar um nível de cuidados de saúde na Europa que esteja à altura do modelo social
europeu que desejamos.
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Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Desejo manifestar o meu apoio ao relatório da
senhora deputada Estrela sobre a redução das desigualdades no domínio da saúde entre os
Estados-Membros da União Europeia, mas também no interior destes, simplesmente porque
refere um conjunto muito amplo de desigualdades persistentes neste domínio no interior
da União. Estas desigualdades, que são injustas, são decorrentes de múltiplos factores
económicos, ambientais e de modos de vida, mas também de dificuldades de acesso aos
cuidados de saúde, quer por razões económicas quer devido a uma "deficiente distribuição
dos recursos médicos" em determinadas zonas da União. Embora a política de saúde
continue a ser (no essencial) uma responsabilidade nacional, nós, deputados ao Parlamento
Europeu, temos o dever de incentivar os nossos Estados-Membros a prosseguir os seus
esforços de redução das desigualdades socioeconómicas e, consequentemente, também
das desigualdades em matéria de cuidados de saúde.
Os Estados-Membros devem assegurar que os grupos vulneráveis (as pessoas com
deficiência, os idosos, os migrantes…e as mulheres!) beneficiem efectivamente de um
acesso justo aos cuidados de saúde. A tónica deve ser também colocada na prevenção e na
informação sobre a saúde, em coordenação com as organizações da sociedade civil.
Diogo Feio (PPE), por escrito. − Pese embora o Relatório conter disposições que considero
da maior pertinência sobre a crescente importância dos cuidados de saúde prestados à
população idosa e a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as patologias que
afectam, em especial, as populações mais velhas, genericamente pouco traz de novo. Na
verdade, pretendendo falar de tudo, acaba por se tornar um "catálogo de intenções" em
que a Relatora junta sob o pretexto de "reduzir as desigualdades no domínio da saúde"
temas tão diversos - e alheios à igualdade no acesso à saúde - como sejam a violência
doméstica, o inquérito ao sector farmacêutico, as políticas dos Estados no que respeita à
interrupção voluntária da gravidez e o acesso aos tratamento de fertilização por
homossexuais. Considero que não é este o âmbito em que estes devem ser tratados. Sabemos
que o acesso ao aborto e à reprodução medicamente assistida por casais homossexuais são
temas polémicos nos Estados e só estes devem poder decidir sobre eles, livremente. Também
por esta razão, não posso votar favoravelmente o Relatório.
José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − A saúde e a esperança de vida estão
intimamente ligadas às condições sociais. É essencial que a redução das desigualdades seja
considerada uma prioridade fundamental a todos os níveis da acção política, prosseguindo
assim a estratégia saúde em todas as políticas e velando pela realização de avaliações de
impacto eficazes. Na verdade, persistem desigualdades como prova o facto da esperança
de vida à nascença, em 2007, apresentar uma variação de 14,2 anos entre os
Estados-Membros no caso dos homens e de 8,3 anos no caso das mulheres. É necessário
melhorar o acesso universal aos sistemas de saúde e a cuidados de saúde financeiramente
acessíveis a todos. É importante melhorar o acesso à prevenção das doenças, à promoção
da saúde, bem como aos serviços de saúde primários e especializados, e de reduzir as
desigualdades entre diferentes grupos sociais.
No entanto, não votei favoravelmente o relatório uma vez que não concordo com o
parágrafo 29, e cito exorta a UE e os Estados-Membros a adoptarem as medidas necessárias,
em termos de acesso às tecnologias de reprodução assistida (TRA), a fim de eliminar a
discriminação das mulheres em razão do estado civil, da idade, da orientação sexual ou da
origem étnica ou cultural.
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João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − O relatório contém um conjunto de orientações
que consideramos válidas e justas. Não podemos todavia deixar de fazer alguns reparos.
As políticas ditas de austeridade, profundamente anti-sociais na sua essência e conteúdo,
com cortes em investimentos públicos, nas funções sociais do Estado - designadamente
na saúde - entre outras consequências extremamente prejudiciais do ponto de vista
económico e social, estão também a aumentar as desigualdades na área da saúde.
Quando, em nome da necessidade de reduzir o défice orçamental, se aumentam as taxas
de acesso aos serviços públicos de saúde, se aumentam medicamentos, mesmo para doenças
crónicas, por diminuição das comparticipações públicas, se eliminam apoios aos transportes
de doentes para tratamentos e consultas de saúde onde não há transportes públicos, estão
a agravar-se as desigualdades na saúde, como acontece neste momento em Portugal. Com
efeito, as pessoas de menores rendimentos têm cada vez mais dificuldades no acesso à
saúde.
Mais do que meras palavras é preciso uma real mudança de conteúdo das políticas. É preciso
pôr fim às políticas neoliberais e garantir uma efectiva igualdade de oportunidades, também
no acesso aos cuidados de saúde.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − Este relatório aborda um conjunto de questões
importantes, mas não vai ao fundo dos problemas que, neste momento, estão a ser causados
pelas políticas de austeridade e pelas políticas anti-sociais que aumentam as desigualdades
na área da saúde.
Por isso, não bastam palavras! É preciso pôr fim às políticas neoliberais e dar toda a
prioridade à prevenção e à saúde pública para garantir a efectiva igualdade de oportunidades
no acesso aos cuidados de saúde.
É preciso acabar com o Pacto de Estabilidade para impedir que, em nome da necessidade
de reduzir o défice orçamental, se aumentem as taxas de acesso aos serviços públicos de
saúde, se aumentem medicamentos, mesmo para doenças crónicas, se eliminem apoios
aos transportes de doentes para tratamentos e consultas de saúde, mesmo em zonas onde
não há transportes públicos.
Sabemos que o resultado destas políticas é o aumento das desigualdades na saúde, como
acontece, neste momento, em Portugal. As pessoas de menores rendimentos têm cada vez
mais dificuldades no acesso à saúde. Por isso, mais do que palavras bonitas, é necessário
uma ruptura e uma mudança de políticas para dar prioridade ao cumprimento dos direitos
humanos e à coesão económica e social.
Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. – (IT) Devemos reconhecer que este relatório contém
uma série de pontos de grande interesse no que respeita ao reconhecimento do direito à
saúde em sentido concreto (acesso aos cuidados de saúde, à formação da população,
cobertura dos serviços, etc.).
Não podemos, no entanto, deixar de manifestar algumas reservas que decorrem de
contradições intrínsecas ao próprio documento, que deram origem a um amplo debate.
A igualdade deveria ser entendida num sentido concreto e não isolando os indivíduos (em
especial as mulheres) das suas relações com os seus parceiros e filhos e do contexto social
no qual a sexualidade e a capacidade de reprodução são exercidas. Preocupa-me a
proclamação de "novos direitos", como o "direito a um aborto seguro", porque essa
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afirmação reduz ou, inclusivamente, anula os direitos dos outros (as expectativas do pai
ou a esperança de vida do nascituro).
De igual modo, podemos salientar algumas lacunas, como o facto de o documento não
fazer qualquer referência aos operadores profissionais: nada refere sobre o papel e as
responsabilidades destes, são tratados como autómatos e não como profissionais com as
suas competências, aptidões e, principalmente, as suas próprias consciências pessoais.
Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Este relatório contém algumas propostas
escandalosas. Por exemplo, visa "permitir" ao pessoal de saúde "adquirir uma abordagem
intercultural baseada no respeito da diversidade" quando tratam os pacientes imigrantes.
Ou ainda, visa eliminar a discriminação em relação ao acesso às tecnologias da reprodução
assistida – em particular a discriminação em razão da idade ou da orientação sexual –, ao
mesmo tempo que defende que devemos promover o acesso universal ao aborto. O que
aqui prevalece é uma síntese da cultura da morte e uma inversão dos valores. Por último,
visa impor que todos os Estados-Membros estabeleçam um equivalente à assistência médica
do Estado, nomeadamente o acesso aos cuidados grátis, para os imigrantes ilegais.
Devemos lembrar-nos de que, em França, esses cuidados são efectivamente acessíveis a
qualquer imigrante ilegal para todas as doenças – consistindo a intenção original em dar
resposta às emergências ou ao risco de epidemia –, e as condições exigidas para ter esse
acesso são mínimas e não comprováveis. Este sistema – que não está sujeito a controlo
nem tem limitações – permite tratamentos paliativos, promove a imigração ilegal e incentiva
o turismo de saúde, bem como todos os tipos de fraude imagináveis, a custos cada vez
mais elevados. Num momento em que os nossos sistemas hospitalares e médicos estão
arruinados, e quando cada vez mais cidadãos europeus ficam privados de cuidados de
saúde porque não os podem pagar, uma proposta deste tipo é escandalosa.
Louis Grech (S&D), por escrito. – (EN) Votei a favor do relatório sobre a redução das
desigualdades no domínio da saúde, que aborda as diferentes lacunas do actual sistema de
saúde na União a 27. A relatora salienta o facto de a disparidade a nível da saúde dos
cidadãos no conjunto da União se dever, em muitos casos, a diferenças de oportunidade,
de acesso aos serviços e aos recursos materiais, de origem social, de rendimentos e educação;
e também que essas diferenças se acentuaram como consequência da crise financeira.
Concordo com vários temas suscitados neste relatório – um deles é a sugestão de a Comissão
colaborar com os Estados-Membros na promoção das boas práticas no que diz respeito
aos preços e ao reembolso do custo dos medicamentos, com o objectivo de optimizar a
acessibilidade a nível financeiro e de reduzir as desigualdades no acesso aos medicamentos;
outro é o facto de a União Europeia e os Estados-Membros reconhecerem a violência contra
as mulheres perpetrada por homens como uma questão de saúde pública; e ainda o apelo
lançado aos Estados-Membros para adaptarem os seus sistemas de saúde às necessidades
dos mais vulneráveis na sociedade através do desenvolvimento de métodos para estabelecer
os honorários dos profissionais de saúde de forma a garantir a todos os doentes acesso aos
cuidados de saúde. Todavia, não concordo com referências feitas no relatório que apoiam
a promoção do aborto.
Françoise Grossetête (PPE), por escrito. – (FR) Era absolutamente crucial que o relatório
tivesse em conta as desigualdades no domínio da saúde em razão da idade, como o fez.
As desigualdades no domínio da saúde associadas à idade traduzem-se num acesso limitado
a cuidados de saúde adequados e a tratamentos inovadores. Os idosos deviam consumir
medicamentos cuja eficácia e segurança tivessem sido testadas em pessoas da mesma faixa
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etária. As pessoas deste grupo etário continuam muitas vezes excluídas dos ensaios clínicos.
A média de idade dos pacientes que participam em ensaios clínicos sobre tratamentos
contra a hipertensão arterial é de 63 anos, mas 44% dos pacientes têm mais de 70 anos
quando lhes é diagnosticado pela primeira vez este problema.
A União e os Estados-Membros devem prever, sem delongas, as consequências sociais e
económicas de uma população europeia envelhecida e ter esta mudança demográfica em
linha de conta.
Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) A luta contra as desigualdades no domínio
da saúde entre os países e as regiões da UE – desigualdades que se acentuaram com a crise
económica – converteu-se, por fim, numa prioridade graças à adopção do relatório da
senhora deputada Estrela. Na qualidade de relatora de parecer da Comissão dos Direitos
da Mulher e da Igualdade dos Géneros, votei a favor deste relatório, que visa melhorar o
acesso aos cuidados de saúde para todos, em particular os grupos vulneráveis, e apoiar a
investigação médica e farmacêutica. Insta também os Estados-Membros a pôr fim aos
cortes no orçamento para os serviços de saúde. Além disso, este relatório tem em conta a
dimensão do género nas desigualdades no domínio da saúde e melhora o acesso das
mulheres à saúde reprodutiva. Estes passos em frente muito significativos constituem
apenas o início da luta contra as desigualdades no domínio da saúde na União Europeia.
Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Votei a favor deste relatório porque, apesar
das melhorias introduzidas nos cuidados de saúde, as diferenças nos resultados na saúde
entre os que estão nos extremos da escala social persistem e, em certos domínios, continua
a acentuar-se. As desigualdades vividas numa fase precoce da vida, em termos de acesso à
educação, ao emprego e aos cuidados de saúde, bem como as diferenças baseadas no género
e na identidade cultural, podem influenciar de forma decisiva o estado de saúde das pessoas
ao longo de toda a vida. Quando a pobreza surge associada a outras vulnerabilidades, como
a infância, a velhice ou uma incapacidade, os riscos para a saúde aumentam e vice-versa:
os problemas de saúde podem conduzir à pobreza e/ou à exclusão social. É reconhecida
cada vez mais a relação entre os determinantes sociais e as desigualdades no domínio da
saúde. Isto significa que os problemas sociais são cada vez mais entendidos como estando
associados a problemas do domínio da saúde que exigem uma resposta integrada. As
consequências sociais da actual crise económica e financeira são agora visíveis. Existem
quase mais 5 milhões de desempregados do que no início da crise. Muitas famílias viram
os seus rendimentos diminuir, um número considerável de famílias estão expostas à pobreza
e ao sobre-endividamento, e algumas perderam as suas casas. Os trabalhadores com
contratos a termo figuram entre os primeiros que foram apanhados pela quebra da
economia. Os migrantes, os trabalhadores jovens e os trabalhadores idosos, que se
encontravam mais facilmente numa situação precária, foram particularmente afectados,
mas os grupos de trabalhadores que estavam até agora relativamente bem protegidos
também entraram no desemprego. É necessária uma visão inovadora das políticas para
fazer frente às desigualdades no domínio da saúde, em especial para as pessoas dos grupos
socioeconómicos mais baixos.
Anneli Jäätteenmäki (ALDE), por escrito. – (FI) Tem sido dispensada até à data uma
atenção insuficiente à questão da redução das desigualdades no domínio da saúde na
Europa. É um problema que deve ser resolvido. Existem várias razões que justificam as
desigualdades no domínio da saúde entre os grupos da população. Estão associadas,
nomeadamente, às condições de vida, à educação e à formação, ao trabalho, à prevenção
das doenças e aos serviços de promoção da saúde. É positivo que as pessoas tenham
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começado a perceber cada vez melhor a correlação entre problemas específicos e problemas
de saúde. A solução para estes problemas tem de ser uma solução abrangente.
É possível abordar os factores que estão na origem das desigualdades no domínio da saúde
através da acção sociopolítica. Por exemplo, o consumo de álcool pode ser abordado através
de políticas implementadas a nível nacional (como a fixação de preços e as políticas fiscais),
através de políticas regionais (estabelecendo controlos) e através de políticas activas locais
(por exemplo, desenvolvendo actividades de lazer para os jovens).
A nível europeu, é necessário proceder a uma troca de informação sobre as boas práticas
entre os Estados-Membros. É importante que a União Europeia saliente a necessidade de
reduzir as desigualdades no domínio da saúde a todos os níveis da tomada de decisão. Em
particular, é necessária uma cooperação sustentável entre todos os actores para reduzir as
desigualdades no domínio da saúde.
Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) Todos nós estamos muito conscientes da
importância da saúde. Lamentavelmente, quase nunca a valorizamos adequadamente até
um membro da nossa família ou um amigo adoecer, ou até nós próprios adoecermos. O
acesso aos cuidados de saúde é apenas um dos muitos factores determinantes da saúde dos
cidadãos de um determinado país ou região. Os outros factores que têm um impacto
igualmente significativo na saúde dos cidadãos incluem o estatuto profissional e a situação
material dele decorrente, o acesso à educação, uma idade avançada ou incapacidade, a
pertença a uma minoria, entre muitos outros. A "estratificação social" e as divisões arcaicas
em "classes" também se traduzem em diferenças desproporcionadas entre os europeus no
domínio da saúde. A nossa prioridade, e a prioridade da União Europeia, deve ser assegurar
que todos os habitantes, sem excepção, do nosso continente tenham acesso aos cuidados
de saúde e eliminar as diferenças sociais.
Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) A saúde e o bem-estar dos cidadãos é uma
prioridade que este Parlamento deve assegurar e salvaguardar. Mais: consideramos que é
fundamental que este direito seja assegurado em todos os países europeus.
As desigualdades socioeconómicas, culturais e estruturais originam frequentemente um
cenário diversificado onde nem todos têm igual acesso às estruturas de saúde nem à
assistência médica. Acontece, pois, que os grupos mais vulneráveis, os migrantes, os idosos,
as crianças e as pessoas com deficiência pagam, por vezes com a própria vida, o elevado
preço de lhes ser negado o direito à saúde. Isto não deveria acontecer, nem a nível europeu
nem a nível nacional ou regional. As vítimas de um sistema de saúde pobre, que infelizmente
está muito difundido, são tão inocentes como aquelas que não têm igualdade de acesso às
estruturas de cuidados de saúde.
Votei a favor da proposta de resolução, que preconiza a eliminação das desigualdades entre
os Estados-Membros no domínio das normas de saúde pública e promove as políticas de
saúde que são mais eficientes e acessíveis para todos, e não exclusivamente para os utentes,
mas também para aqueles que, na qualidade de trabalhadores e pessoal médico, poderão,
por isso, encontrar condições de trabalho mais idóneas que lhes permitam trabalhar
eficazmente para o bem de todos.
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) Desejo manifestar que votei
contra o relatório Estrela sobre reduzir as desigualdades no domínio da saúde devido ao
n.º 25 do texto, que salienta, entre outros aspectos, que a União Europeia e os
Estados-Membros devem garantir às mulheres o direito a um aborto seguro.

131

132

PT

Debates do Parlamento Europeu

Desejo observar que o citado documento suscita muitas questões importantes do domínio
da saúde e faculta muito material interessante que pode servir-nos de base para o trabalho
que desenvolvermos no futuro, mas não pude votar a favor da sua aprovação devido à
referência ao aborto. Sempre salientei que o aborto não pode ser visto como estando isolado
de ideias sobre as consequências de se ter uma vida sexual activa, uma vez que a vida
humana merece mais.
Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) As desigualdades no domínio da saúde
constituem um problema que deve ser abordado a nível europeu. As razões podem
encontrar-se muitas vezes em diferenças de oportunidades, de acesso aos serviços e aos
recursos materiais, bem como em diferentes escolhas de vida feitas pelos indivíduos. É
necessária uma visão política inovadora para os abordar.
A crise económica e financeira dos últimos anos conduziu a uma redução do nível de
financiamento dos serviços de saúde e dos cuidados a longo prazo, em virtude de cortes
orçamentais e de reduções das receitas fiscais, enquanto a procura de serviços de saúde e
de cuidados de longo prazo aumentou. Numerosos Estados-Membros incluíram nos seus
planos de recuperação medidas como o investimento nas infra-estruturas de saúde, e a
reestruturação e financiamento adicional para o sistema de saúde.
As intervenções para fazer frente às desigualdades no domínio da saúde, no entanto, variam
grandemente de Estado para Estado. A recolha e o intercâmbio de informações sobre
estratégias, políticas e intervenções eficazes contribuirão para obter apoio por parte dos
governos.
É essencial que a redução das desigualdades no domínio da saúde seja considerada uma
prioridade fundamental, prosseguindo uma abordagem desse tipo baseada na "saúde em
todas as políticas" e assegurando avaliações de impacto eficazes que tenham em
consideração resultados obtidos em termos de igualdade no domínio da saúde.
David Martin (S&D), por escrito. – (EN) Votei a favor deste relatório e congratulo-me
pelo facto de se centrar nas desigualdades no domínio da saúde entre os grupos
socioeconómicos mais baixos. Congratulo-me pela atenção dispensada à importância de
factores como a habitação e o emprego no que diz respeito à saúde. Concordo igualmente
com o facto de o relatório chamar a atenção para os riscos crescentes da obesidade, do
tabaco e do consumo de álcool entre os grupos socioeconómicos mais baixos.
Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) Desejo felicitar a relatora pelo excelente
trabalho que realizou e agradecer-lhe o facto de ter aceite as minhas alterações. O tema da
igualdade de acesso aos cuidados de saúde é um dos pilares da nossa política comum, tanto
no presente como, e em especial, no futuro. O desempenho desigual das economias e a
actual crise não devem impor limites a que se garanta a igualdade de oportunidades na
prestação de cuidados de saúde aos cidadãos da UE, independentemente das diferenças
entre os vários sistemas de saúde. Em meu entender, é muito significativo que o texto
saliente uma maior sensibilização dos pacientes e um aconselhamento de elevada qualidade
para os imigrantes, bem como para outros grupos, incluindo os imigrantes ilegais. O
princípio fundamental deve ser que a saúde dos cidadãos seja garantida através de
acessibilidade territorial e financeira, e não unicamente aos medicamentos. Assegurar a
coordenação da educação e da formação profissional para os trabalhadores do sector da
saúde constituirá um factor importante para registar progressos, paralelamente a estabelecer
normas mínimas para a qualidade e a segurança dos cuidados prestados. A relatora salienta,
correctamente, a prevenção tanto do tabagismo como da obesidade e outras condições
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que determinam a duração da vida activa. Apoio o pedido enfático dirigido à Comissão de
instar os Estados-Membros a prestar tratamentos e de os financiar a pacientes com
determinadas doenças, como a doença de Alzheimer, diabetes e esclerose múltipla. O
tratamento destas doenças não é financiado em certos Estados-Membros. Estas doenças
afectam tanto idosos como, e em particular, jovens, e conduzem à exclusão social.
Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. − Este relatório sublinha as desigualdades no
domínio da saúde entre os cidadãos da UE, homens e mulheres, jovens e idosos, que estão
ligadas a um vasto leque de factores: contextos económicos, sociais, educacionais,
profissionais, condições de vida. Enfatiza a importância de manter e melhorar a
universalidade e o acesso para todos aos cuidados de saúde de elevada qualidade, incluindo,
entre outros grupos vulneráveis, os imigrantes sem papéis. Chama a atenção para o facto
de que a crise económica e financeira, assim como as medidas de austeridade impostas
pelos Estados-Membros tiveram um grave impacto sobre o sector da saúde e isso fará com
que as desigualdades se acentuem ainda mais. Este relatório insta a Comissão e os
Estados-Membros a desenvolverem um conjunto de indicadores comuns para monitorizar
as desigualdades no domínio da saúde e prosseguir com a estratégia "saúde em todas as
políticas". Exalta, ainda a importância da acção preventiva e de uma "abordagem de cuidados
local". Face ao exposto e de modo a encorajar as sugestões contidas no relatório, votei
favoravelmente.
Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Garantir o acesso aos cuidados de
saúde a todos, nacionais e estrangeiros, com ou sem documentos, é um princípio básico
da segurança pública. A melhor forma de proteger a saúde das pessoas individualmente é
proteger a saúde de todos no seu conjunto. Saúdo este relatório, que considera este
argumento da saúde pública imprescindível para o bem-estar comum.
Nuno Melo (PPE), por escrito. − O relatório aqui votado aborda algumas matérias
importantes, principalmente no que respeita à defesa de cuidados de saúde iguais para
todos, situação que infelizmente ainda não se verifica na UE, nomeadamente entre as
populações mais desfavorecias como as crianças, os idosos e as mulheres em alguns casos.
No entanto, e em minha opinião, são abordados muitos outros assuntos que em nada
dizem respeito à saúde. No entanto, o que me choca mais é a forma como são abordadas
as políticas dos Estados no que respeita à interrupção voluntária da gravidez e o acesso aos
tratamentos de fertilização por homossexuais, que em minha opinião deviam respeitar o
princípio da subsidiariedade e ser tratados de uma forma menos escamoteada. Daí o meu
voto desfavorável a este relatório.
Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) Votei a favor do relatório Estrela sobre a
redução das desigualdades no domínio da saúde na UE.
O acesso aos serviços de saúde para todos os cidadãos, sejam estes da União ou imigrantes
com ou sem documentos, é um dos direitos humanos básicos. São precisamente as
populações com mais risco de exclusão as que têm de ver garantido este direito fundamental.
Por conseguinte, votei a favor do relatório.
Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (EN) As desigualdades vividas numa fase precoce
da vida, em termos de acesso à educação, ao emprego e aos cuidados de saúde, bem como
as diferenças baseadas no género e na identidade cultural, podem influenciar de forma
decisiva o estado de saúde das pessoas ao longo de toda a vida. Deve frisar-se que ninguém
quer abordar de forma séria esta questão. Por conseguinte, o relatório Estrela é,
efectivamente, oportuno. Quando conseguirmos garantir a igualdade de serviços de saúde
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para todos os extractos da população, a sociedade será mais eficiente em termos
económicos, financeiros e políticos. Votei a favor do relatório.
Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) A saúde pública continua a ser o nosso maior
activo e deve constituir uma prioridade absoluta para os governos. Todavia, subsistem
graves divergências nos vários Estados-Membros da União relativamente à saúde da
população. Os efeitos são particularmente evidentes quando se consideram os diferentes
níveis de esperança de vida, que podem variar em 5,6 anos no caso dos homens, e até 6,6
anos no caso das mulheres, no conjunto dos 27 Estados-Membros da União Europeia. As
razões que o explicam encontram-se, em parte, nos baixos níveis de educação e nos elevados
níveis de pobreza e no desemprego. Não é por isso surpreendente que a vaga de desemprego
que se seguiu à crise económica não tenha tido um efeito positivo na saúde pública. A
perda de rendimento reduz de forma significativa o acesso a serviços médicos em muitos
países. Não dei o meu voto favorável ao relatório, porque no mesmo não se especificam
estratégias concretas para fazer frente a este problema.
Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) As tentativas para reduzir as desigualdades no
domínio da saúde na União Europeia, com vista a um desenvolvimento social e económico
coerente, são obviamente de saudar, e foi por esta razão que votei a favor do relatório da
senhora deputada Estrela. As sugestões para melhorar o nível dos cuidados de saúde na
Europa através da educação para a saúde, do acesso ao tratamento, do conhecimento dos
dados e da utilização de mecanismos para medir, controlar, avaliar e comunicar a
informação constituem um importante contributo para o desenvolvimento de políticas
susceptíveis de reduzir eficazmente as desigualdades no domínio da saúde. Ao fazê-lo,
penso no entanto, como é óbvio, que é igualmente importante respeitar o princípio da
subsidiariedade e algumas especificidades e características nacionais que julgo que devemos
defender e proteger.
Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − O presente relatório relativo à redução
de as desigualdades no domínio da saúde na UE apresenta diversas medidas que considero
meritórias e importantes. Não obstante, abstive-me na votação final do relatório por não
poder concordar com o dever da EU e dos Estados-Membros de garantirem às mulheres
um acesso totalmente livre ao aborto. O investimento deve ser sempre feito a nível do
planeamento familiar e da contracepção, sendo o aborto um último recurso para situações
excepcionais. Também não considero que as tecnologias de reprodução assistida (TRA)
devam ser de livre acesso, devendo antes se subordinar ao princípio da subsidiariedade e
jamais devendo ser utilizadas como instrumento de eliminação da discriminação das
mulheres em razão do estado civil, da idade, da orientação sexual ou da origem étnica ou
cultural.
Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) As diferenças a nível da esperança de vida à
nascença na UE variam de Estado-Membro para Estado-Membro, uma variação de 14,2 anos
no caso dos homens e de 8,3 anos no caso das mulheres (11,86 no caso dos homens e
7,38 no caso das mulheres na Roménia). E no interior de cada país, os grupos sociais com
uma educação diferente ou de um extracto social diferente têm diferentes perspectivas de
saúde. O aumento da taxa de desemprego e as medidas de austeridade podem acentuar as
desigualdades no domínio da saúde já existentes na União. Votei a favor desta resolução
para solicitar uma melhoria das medidas de controlo e das medidas preventivas contra as
doenças, bem como para exigir que se dispense atenção aos grupos vulneráveis.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) Como o projecto de relatório já
incidia sobre a maioria das questões relevantes, não foi necessário apresentar muitas
alterações. O Grupo dos Verdes/ALE apresentou um conjunto de alterações conjuntamente
com a relatora e os relatores-sombra, mas fomos os únicos que tentámos introduzir uma
crítica ao actual modelo de desenvolvimento dos medicamentos baseado nas patentes, que
conduz a preços elevados para a inovação dos medicamentos e à falta de acesso a
medicamentos essenciais financeiramente acessíveis. Solicitámos novos modelos de
inovação dos medicamentos e uma resposta para a falta de acesso a medicamentos
financeiramente acessíveis. Solicitámos novos modelos para a investigação de medicamentos
(mecanismos dos prémios atribuídos à inovação, igualdade de licenciamento, concursos
para patentes, parcerias público-privadas e condicionalidade social na concessão de
financiamento da UE para a investigação), mas estas alterações não foram aprovadas.
Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Os dados do Eurostat relativos a 2010 são claros:
subsistem grandes desigualdades entre os 27 Estados-Membros no que diz respeito à
qualidade dos cuidados de saúde prestados.
Parâmetros como a esperança de vida nos vários Estados-Membros continuam a demonstrar
a existência de uma grande variabilidade de região para região, revelando que as normas
de qualidade dos cuidados de saúde continuam a ser muito heterogéneas no interior da
UE. O acesso à educação primária e secundária, um emprego estável e satisfatório, o género,
a origem cultural e o acesso a cuidados de saúde de qualidade constituem os factores, por
excelência, que contribuem para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
Por esta razão, o relatório deveria dar prioridade aos direitos dos mais débeis, tendo
sobretudo em atenção as mulheres e as suas necessidades específicas.
Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Embora estejamos de acordo com o princípio
básico do relatório, a saber, que o nível médio de saúde da União Europeia continua a
registar uma melhoria apesar das grandes diferenças detectadas a nível dos cuidados de
saúde decorrentes dos diferentes sistemas dos Estados-Membros, o relatório é deficiente
relativamente aos direitos dos migrantes. Estes são incluídos entre os grupos mais
vulneráveis, como as pessoas com deficiência, os idosos e as crianças, não tendo em conta
o facto de que muitos imigrantes estão em situação ilegal, e chegaram, por conseguinte, à
Europa de forma irregular.
Não podemos, por conseguinte, considerar os migrantes da mesma forma que as pessoas
com deficiência, que são um grupo vulnerável que requer cuidados especiais e uma
assistência adequada às suas necessidades. O relatório divide a sociedade em classes – ricos,
pobres, minorias étnicas, homens, mulheres e crianças –, aplicando uma metodologia
ultrapassada em vez de falar de cidadãos com direitos, e preconiza avaliar estas alegadas
desigualdades no domínio da saúde através de legislação adequada.
As alterações aprovadas apenas contribuíram para piorar o texto, com a inclusão de temas
diversos como as alterações climáticas, a violência contra as mulheres, a reprodução assistida
e a igualdade de acesso aos cuidados de saúde para os migrantes ilegais.
Christel Schaldemose (S&D),
por escrito. – (DA) Declaração de voto dos quatro
sociais-democratas dinamarqueses no Parlamento Europeu (Dan Jørgensen, Christel
Schaldemose, Britta Thomsen e Ole Christensen). Votámos a favor do relatório sobre
reduzir as desigualdades no domínio da saúde na UE. O relatório contém muitas propostas
importantes para reduzir as desigualdades no domínio da saúde, mas, no entanto, propõe
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também que os migrantes sem documentação tenham direito e acesso garantido aos
serviços de saúde nos Estados-Membros. Não partilhamos este ponto de vista. Pensamos,
no entanto, que é um direito humano receber tratamento de emergência,
independentemente do estatuto da pessoa na sociedade.
Peter Skinner (S&D), por escrito. – (EN) Votei a favor deste relatório para apoiar a visão
da relatora, que estabeleceu princípios que são realmente importantes no que respeita à
saúde das mulheres. Muitas mulheres na sociedade europeia não gozam de direitos essenciais
de acesso a programas e estruturas de saúde devido à sua situação socioeconómica na nossa
sociedade, em particular as das minorias étnicas e as mulheres migrantes que podem não
ter documentos. É importante adoptar salvaguardas contra o "turismo de saúde", como é
lamentavelmente designado, mas é também essencial recordar o nosso compromisso para
com os direitos humanos fundamentais.
Catherine Stihler (S&D), por escrito. – (EN) Votei a favor deste relatório que analisa as
diversas desigualdades no domínio da saúde nos Estados-Membros, aos quais insta a
continuar a considerar os cuidados de saúde como uma prioridade durante a crise financeira
e durante a recuperação económica. É crucial que estas desigualdades não se acentuem
quando os governos pensam em poupar dinheiro.
Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) Votei a favor do relatório sobre reduzir as
desigualdades no domínio da saúde na UE, porque considero que existem actualmente
grandes disparidades entre os Estados-Membros em matéria de saúde. Todos os
Estados-Membros da União devem, por exemplo, garantir às mulheres um acesso facilitado
aos métodos de contracepção e o direito ao aborto.
Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EN) Votei contra este relatório por considerar que o
mesmo não aborda o seu tema principal, as desigualdades no domínio da saúde, antes
adoptando uma abordagem totalmente diferente. Muito embora não concorde com muitas
partes do relatório, gostaria de me centrar nas liberdades dadas aos migrantes "sem
documentos" ou "em situação irregular", como são referidos no relatório, e que são,
essencialmente, um método de dar uma nova designação aos imigrantes ilegais. O relatório
promove a concessão de muitas liberdades civis e associadas aos cuidados de saúde a
indivíduos que entraram ilegalmente em muitos países da União Europeia.
Este relatório irá criar muitos inconvenientes para Estados-Membros que têm de enfrentar
diariamente a questão da imigração, como a Grécia e a Itália. Isso não só confere aos
imigrantes ilegais o direito de reivindicar igual acesso aos cuidados de saúde, como também
levará a que mais dos designados "requerentes de asilo" queiram vir para a Europa, no
desejo de beneficiar dos cuidados de saúde gratuitos, que não existem na maioria dos países
do terceiro mundo.
Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) Votei contra o relatório por nele se fazer, mais
uma vez, a promoção do aborto de forma indirecta. Os seres humanos são criação de Deus
e não devemos querer ser árbitros em questões de vida ou morte. Aqui não há lugar para
compromissos. Embora a minha posição não seja a maioritária, não mudarei a minha
posição e recusarei sacrificar uma só vida devido a costumes contemporâneos. Tomei a
mesma decisão em relação à pré-implantação de embriões.
Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) O relatório da senhora deputada Estrela
versa sobre a questão da redução das desigualdades no domínio da saúde na UE. Acolho
com muita satisfação este trabalho porque, embora a actual crise financeira e económica
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leve a que sejamos principalmente chamados a abordar questões económicas e legislativas,
nunca devemos perder de vista questões como a saúde, a educação e a segurança social.
Só será possível implementar os grandes objectivos da Comunidade, como a estratégia
"Europa 2020", se contarmos com sistemas sustentáveis no vasto domínio da segurança
social e da igualdade de oportunidades. Por esta razão, votei a favor do relatório.
Relatório: Eva Joly (A7-0027/2011)
Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − Aprovo o presente relatório tendo em conta as
alterações propostas pelo Grupo S&D. Temos o dever de transferir a nossa experiência de
governação económica, de modo a que os países em desenvolvimento possam estabelecer
os seus próprios sistemas de impostos. Só assim será possível criar um sistema fiscal mais
justo e equitativo, sustentável, combater a evasão e consequentemente promover um
melhor ambiente fiscal internacional. Mais ainda, sublinho a importância deste relatório
para alertar sobre a urgência em acabar com os paraísos fiscais, medida fundamental no
domínio da transparência que permitirá um necessário intercâmbio automático de
informações no domínio fiscal.
Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) A fiscalidade pode ser uma fonte fiável e
duradoura de financiamento, em virtude de um sistema progressivo de imposto, uma
administração fiscal eficaz e uma utilização transparente e responsável das receitas fiscais,
mas muitos países em desenvolvimento não conseguem impor uma taxa mínima de
imposto para financiar os seus serviços públicos. A União Europeia deve, por isso, cooperar
com esses países para incentivar a boa governação em questões fiscais. É por esta razão
que votei a favor deste relatório, que permitirá a criação de um sistema fiscal estável e mais
eficaz, mas também mais justo, para reduzir a pobreza nesses países. O relatório permitirá
também a criação de um enquadramento fiscal internacional transparente, cooperativo e
justo.
Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Os países em desenvolvimento enfrentam
dificuldades para estabelecer sistemas fiscais (estabelecimento, cobrança e administração
de impostos). Combater os paraísos fiscais é um dos desafios que figuram nos Objectivos
de Desenvolvimento do Milénio, dado que aqueles enfraquecem as instituições dos países
em desenvolvimento e os seus sistemas políticos. Os centros off-shore e os paraísos fiscais
proporcionam uma fuga ilícita de capitais de 1 milhão de milhões de dólares por ano,
fluxos que equivalem aproximadamente a dez vezes o montante da ajuda aos países em
desenvolvimento destinada à redução da pobreza e ao desenvolvimento económico.
Concordo com as propostas feitas no relatório no sentido de que, quando se concede
assistência financeira, os doadores devem apoiar os esforços dos países em desenvolvimento
para melhorar a governação fiscal e assegurar que essa ajuda é utilizada de forma
transparente e responsável.
Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Este relatório, com o acordo da Comissão,
centra-se no reforço de sinergias entre as políticas fiscais e as políticas de desenvolvimento.
Com esse fim em vista, a Comissão publicou, de facto, dois estudos e, há um ano, foi
aprovada nesta Câmara uma resolução sobre o mesmo tema. Votei a favor do relatório
porque apoio a consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e a
governação do sistema fiscal, o compromisso de apoiar os sistemas fiscais dos países em
desenvolvimento, o diálogo e a cooperação internacional no domínio da fiscalidade.
Todavia, importa ter presentes as insuficiências que ainda subsistem relativas à governação
das receitas aduaneiras, as actuais lacunas da Organização para a Cooperação e o
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Desenvolvimento Económico (OCDE) e a diminuição das receitas fiscais. Concordo que a
União Europeia envide mais esforços para combater as ineficiências, incluindo o combate
aos paraísos fiscais, a manipulação dos preços comerciais e as insuficiências da estrutura
internacional. É chegado o momento de reduzir a manipulação dos preços comerciais, a
"maldição dos recursos naturais", e de alargar a base tributável, incentivando uma maior
coordenação entre os contribuintes.
Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − A crescente globalização dos mercados
e movimentação dos contribuintes tem vindo a tornar a tributação num assunto complicado
nos dias de hoje. Mais complexo e difícil de corrigir é a situação nos países em
desenvolvimento, devido a factores internos como os vastos sectores informais, a
predominância da agricultura e o limitado uso das novas tecnologias. Congratulo a iniciativa
da Comissão de cooperar com estes países de forma a promover uma boa governação em
termos fiscais, através de um relatório que identifica os principais problemas e soluções,
de forma a promover sinergias entre a política fiscal e a política do desenvolvimento,
tornando ambas mais eficientes.
Carlos Coelho (PPE), por escrito. − A existência de sistemas fiscais eficientes, transparentes
e equitativos é crucial para o desenvolvimento dos PED na medida em que contribui para
o financiamento dos seus bens públicos, a sustentabilidade das suas instituições, a redução
da dependência da ajuda externa e a realização dos objectivos do Milénio. Neste contexto,
considero que a UE deverá, por um lado, concentrar-se na luta contra os paraísos fiscais e
a evasão fiscal (que enfraquecem o sistema político e económico nos países em
desenvolvimento incentivando o crime económico e a desigualdade na redistribuição das
receitas ficais) e, por outro, estabelecer um processo de cooperação e diálogo com as
administrações fiscais destes países.
Gostaria também de frisar a importância do alargamento da base colectável nestes países.
Note-se que os sistemas fiscais dos países em vias de desenvolvimento são caracterizados
por um sistema baseado na tributação indirecta (em que a maior parte das receitas provêm
da tributação sobre bens e serviços), o que constrange a obtenção de receitas fiscais e resulta
na ineficiência destes sistemas. Deve-se concentrar esforços no desenvolvimento da
tributação directa. Não menos importante é a necessidade de promover a coerência entre
a política de desenvolvimento e a política comercial da União Europeia.
Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Os países em desenvolvimento viram as
suas receitas aduaneiras diminuir como consequência da liberalização dos mercados. Estas
perdas de recursos podem ser compensadas por uma melhor governação e por um sistema
fiscal mais justo e mais eficaz. Devemos, por conseguinte, desenvolver um melhor apoio
técnico e jurídico nesses países para introduzir um sistema fiscal justo, progressivo e
transparente, suprimindo, por exemplo, todas as isenções ou preferências fiscais
discricionárias para as multinacionais e para as empresas de extracção mineira. Outra
forma de ajudar estes países é pôr termo aos paraísos fiscais que são um sério entrave ao
seu desenvolvimento. É evidente que uma fiscalidade mais justa e uma maior segurança
jurídica favorecerão o investimento privado estrangeiro e, por conseguinte, a prazo, o
crescimento. Todas estas disposições não devem, no entanto, conduzir a uma redução da
assistência oficial ao desenvolvimento. Devemos estar atentos a este aspecto, dado que os
Estados-Membros têm sempre tendência a reduzir a parte do seu PIB afectada à assistência
oficial ao desenvolvimento.
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Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Votei a favor deste relatório pelas seguintes
razões: sublinha a necessidade de atacar o fenómeno da concorrência fiscal e da evasão
fiscal nos países do Sul; considera que o intercâmbio automático de informações sobre
questões fiscais deve ser universalmente aplicado; sublinha a importância do princípio da
informação financeira "país por país" para todas as empresas multinacionais; preconiza o
combate ao fenómeno dos paraísos fiscais, indo além das acções insuficientes da OCDE;
e salienta a necessidade de aumentar a coerência das políticas europeias no apoio ao
desenvolvimento.
Diogo Feio (PPE), por escrito. − O presente relatório tem por base um documento da
Comissão no qual se reconhece a ligação entre a concretização dos Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio e a boa governação fiscal. Este relatório tem como objectivo
a necessidade de promover maiores sinergias entre a política fiscal e a política de
desenvolvimento, tornando ambas mais eficientes, sendo para isso identificadas as
dificuldades existentes nos países em desenvolvimento quanto à mobilização de receitas
resultantes da tributação. O relatório propõe, ainda, formas de a União melhorar o uso
dos fundos e instrumentos existentes. Destaca a importância de apoiar sistemas fiscais
eficazes e sustentáveis, nomeadamente combatendo a fraude e evasão fiscal, de modo a
contribuir para um ambiente fiscal internacional transparente e equitativo, nomeadamente
no auxílio ao combate contra paraísos fiscais. De facto, é através da boa governação
económica que estes países poderão substituir a dependência da ajuda externa, contribuindo
para o desenvolvimento dos sectores público e privado e o crescimento económico.
José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − O presente Relatório versa a fiscalidade e o
desenvolvimento nos países em desenvolvimento. Para atingir os objectivos definidos pela
ONU, em 2000, na Declaração do Milénio, é necessário que estes países, maximizando
todo o apoio exterior, saibam promover uma boa governação em matéria fiscal. A Comissão
Europeia, interessada na cooperação com estes países, publicou, em 2009, o documento
Fiscalidade e desenvolvimento – Cooperação com os países em desenvolvimento a fim de promover
a boa governação em questões fiscais, visando a promoção de sinergias entre a política de
desenvolvimento e a política fiscal, de modo a torná-las mais justas, transparentes e eficazes.
Igual resolução foi aprovada pelo PE em 2010.
A UE tem consciência que sistemas fiscais mais justos e coerentes contribuirão para reduzir
a pobreza e compensar a perda de algumas receitas. Apoio, pois, este relatório que promove
o fim dos paraísos fiscais – verdadeiras ‘armas’ de destruição para os países em
desenvolvimento -, combate o crime económico, evita a evasão fiscal e a concorrência
desleal, e promove o desenvolvimento através de uma boa governação.
João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − O relatório identifica um conjunto de questões
pertinentes e de grande actualidade, nomeadamente: - Fazer da luta contra os paraísos fiscais
e a corrupção uma prioridade no topo da agenda; - As dificuldades encontradas pelos países em
desenvolvimento na colecta de receitas a nível interno, dado que são concedidas múltiplas isenções a
grandes empresas nacionais e estrangeiras para atrair investimentos; - O imposto sobre as transacções
financeiras a nível internacional, com "um primeiro passo a nível da UE"; - Os países de baixo
rendimento necessitam de capacidade para negociarem eficientemente com as empresas multinacionais
para impor controlos sobre o capital e poderem exercer plenamente a sua soberania. Este
relatório não está no entanto isento de contradições, particularmente quando, identificando
os problemas que decorrerão da aplicação dos APE, nomeadamente no que se refere à
redução das receitas fiscais, não tem uma posição clara de rejeição dos mesmos.
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Não tem uma posição de crítica de fundo em relação às responsabilidades do Banco Mundial,
do FMI e da OMC na promoção de políticas que promovem a destruição dos aparelhos
produtivos e dos serviços públicos, criam desemprego e o enfraquecimento dos mercados
internos desse países, assim enfraquecendo ainda mais as suas receitas fiscais, os seus
orçamentos, a sua soberania e independência.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − Mesmo reconhecendo que pode ser importante
a cooperação no domínio da fiscalidade, é preciso não ignorar o facto de a política fiscal
ser um instrumento fundamental de política económica e social, na definição da qual pesam
óbvios critérios e valorações políticas.
Não cabe, por isso, à União Europeia exportar a chamada boa governação no domínio fiscal.
A soberania dos países em desenvolvimento, as suas escolhas e opções, atendendo à sua
situação e condições específicas, devem ser inteiramente respeitadas.
Entretanto, os chamados Acordos de Parceria Económica, que vêm sendo impostos aos países
em desenvolvimento, apesar das suas resistências, para além de outros graves prejuízos,
colocam um fortíssimo constrangimento sobre os seus sistemas fiscais pela redução
significativa das receitas aduaneiras que implicam.
Por outro lado, os paraísos fiscais, que aí continuam, levam à perda pelos países em
desenvolvimento, todos os anos, de receitas muito elevadas.
Logo, é preciso que a União Europeia mude de políticas e resolva estas contradições.
Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Votei a favor deste documento porque nele se
identificam aspectos positivos, como uma compreensão clara da fiscalidade, que é essencial
para propiciar a base de um sistema democrático responsável e reactivo. Outro aspecto é
o facto de a UE estar comprometida com o princípio da apropriação das estratégias de
desenvolvimento, e reconhecer a responsabilidade primeira de os países em
desenvolvimento melhorarem eles próprios os seus sistemas de receitas, de acordo com
as suas condições e opções económicas e políticas. A Comissão pretende utilizar os
instrumentos da UE na prestação de apoio reforçado à concepção dos sistemas fiscais dos
países em desenvolvimento e na implementação dos princípios da boa governação no
domínio da tributação, por exemplo, prestando mais atenção à integração efectiva dos
princípios da boa governação em questões fiscais na programação, implementação e
acompanhamento dos documentos de estratégia por país e por região. A Comissão apoia
a norma de informação financeira país por país para as empresas multinacionais enquanto
instrumento para detectar práticas de evasão fiscal e de contorno das obrigações fiscais. É
também importante sublinhar que uma Comunicação sobre a responsabilidade social das
empresas examinará a forma de desenvolver um sistema de publicação obrigatória de
informações sobre a governação na contabilidade anual. A Comissão deseja estabelecer
um processo de diálogo internacional e de cooperação em questões fiscais, nomeadamente
para reforçar a participação dos países em desenvolvimento em fóruns internacionais
relevantes para a matéria. A Comissão insiste também na necessidade de concluir e
implementar acordos de intercâmbio de informações fiscais, incluindo através de
mecanismos multilaterais, por referência à Directiva "Tributação da poupança", com base
no intercâmbio automático de informação.
Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) Os sistemas fiscais adequados são a base
de um crescimento económico sustentável e da estabilidade monetária. Os países em
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desenvolvimento, onde estes sistemas não funcionam adequadamente ou simplesmente
não funcionam, deparam-se com graves problemas económicos e políticos.
As normas jurídicas internacionais que apoiam o funcionamento adequado dos sistemas
fiscais deveriam ter um impacto positivo na situação económica desses países. Recorde-se,
no entanto, que não devemos, em nenhuma circunstância, impor políticas fiscais aos
outros, dado que cada país deve tomar as suas próprias decisões sobre os sistemas fiscais,
tendo em conta as suas actuais condições sociais, políticas e económicas. Devemos, por
conseguinte, apoiar boas políticas fiscais, mas não impô-las.
Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) Os esforços no sentido de tornar os sistemas
fiscais mais sustentáveis, justos e transparentes também ajudam a promover o
estabelecimento de sistemas democráticos. Como consequência da globalização, tornou-se
mais difícil tributar internacionalmente o capital móvel. Os países em desenvolvimento
devem receber apoio para disporem de suficiente espaço político de manobra para que
possam prevenir a especulação e garantir a estabilidade financeira. Saúdo as iniciativas
conjuntas de combate aos paraísos fiscais, bem como as práticas que reforçam o diálogo
internacional entre os países relevantes. Uma abordagem responsável da fiscalidade terá
necessariamente um efeito positivo duradouro sobre o desenvolvimento destes países.
David Martin (S&D), por escrito. – (EN) Acolho favoravelmente este relatório, que incide
sobre a necessidade de reforçar as capacidades da boa governação fiscal para o
desenvolvimento e que considera ser necessário um quadro regulamentar concebido para
apoiar a cooperação fiscal internacional, a transparência, o desenvolvimento dos sectores
público e privado e o crescimento económico; salienta que, nos países em desenvolvimento,
o rácio impostos/PIB varia entre 10% e 20%, enquanto, nos países desenvolvidos, varia
entre 25% e 40%; lamenta que, até agora, os doadores tenham dado muito pouco apoio à
assistência no domínio fiscal; neste contexto, congratula-se com a proposta da Comissão
de prestar apoio reforçado à assistência aos países em desenvolvimento no domínio das
reformas fiscais e do reforço das administrações fiscais no que diz respeito ao FED e aos
países ACP, ao Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, à PEV e ao Instrumento
de Parceria, assim como ao apoio às instâncias nacionais de auditoria, aos parlamentos e
aos actores não estatais, e observa que é necessário dar mais ênfase aos esforços para
empreender o desenvolvimento das instituições nos países em desenvolvimento, a fim de
os ajudar a utilizar eficazmente o intercâmbio de informação e impedir eficazmente a
evasão fiscal através da sua própria legislação nacional.
Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) A Comissão desenvolveu um bom trabalho
na promoção dos princípios e critérios para o desenvolvimento da boa governação em
questões fiscais em cooperação com os países em desenvolvimento. Os critérios de
transparência, de intercâmbio de informação e de concorrência fiscal justa são fundamentais.
A Comissão pretende implementar este processo através do reforço de sinergias entre as
políticas fiscais e as políticas de desenvolvimento para identificar as dificuldades detectadas
por esses países na mobilização das receitas fiscais. Por outro lado, a Comissão ignora
várias questões que requerem uma resposta rápida. Com efeito, consideramos necessário
conduzir uma luta decisiva contra os paraísos fiscais para alcançar os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio, sem de forma alguma condicionar ulteriores medidas a
tomar e prestando atenção, em particular, aos tratados fiscais. Para isso, é desejável que a
maioria das organizações internacionais tenha um mandato específico para combater os
paraísos fiscais. Por último, é imprescindível alargar a base tributária, que passa pelo
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ajustamento da reforma fiscal ao desenvolvimento da tributação directa, a fim de resolver
dificuldades de cobrança decorrentes do sistema regressivo do IVA.
Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) É necessário combater as empresas
offshore e outras formas de evasão fiscal. A maioria deste Parlamento conferiu aos fundos
de retorno absoluto (hedge funds) uma liberdade de circular quase total. Assim, que sentido
fazem as restrições puramente declaratórias deste relatório? Os acordos de parceria
económica, negociados por técnicas ignóbeis com recurso à pressão, arruínam os países
ACP sem lhes dar a possibilidade de recuperar a longo prazo. O relatório nada refere em
relação a tudo isto. Pior ainda, advoga que se abandonem todos os tipos de nacionalização
ou renacionalização. Votei contra.
Nuno Melo (PPE), por escrito. − É uma realidade que uma má governação fiscal é prejudicial
para um bom desempenho económico dos Estados-Membros. A Comissão reconhece hoje
a ligação entre a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e uma boa
governação fiscal. É, pois, imperioso que se lute contra a evasão fiscal e se tomem medidas
concretas para harmonizar essas medidas em toda a UE, pois é sabido que há países mais
eficazes que outros no que respeita ao combate à fraude e à evasão fiscal.
Alexander Mirsky (S&D),
por escrito. – (EN) Devemos ajudar os países em
desenvolvimento a elaborar políticas e dispor de mecanismos para evitar a evasão fiscal,
o que implica mais transparência. Devemos também transmitir a nossa experiência de
governação económica aos diferentes países para os ajudar a estabelecer os seus próprios
sistemas fiscais. Reduzir o nível de corrupção nos países em desenvolvimento e aumentar
as suas receitas conduzirá à estabilidade e ao equilíbrio, eliminando assim a tensão e
minimizando o montante da ajuda financeira da UE aos países em desenvolvimento. É um
relatório muito oportuno e importante, razão pela qual o votei favoravelmente.
Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Penso que é necessário e urgente que os países
em desenvolvimento contem com sistemas fiscais eficazes. As ideias contidas neste relatório
são totalmente idóneas para isso. Em particular, quando se implementarem os novos
sistemas fiscais com a ajuda da UE, deve dispensar-se uma atenção especial a assegurar que
os acordos de parceria económica entre a UE e os países em desenvolvimento promovam
este objectivo, e que não sejam contrários ao mesmo. As políticas de investimento na UE
devem também criar um ambiente favorável às empresas para os investidores nacionais e
estrangeiros. Todas as medidas tomadas devem traduzir-se numa melhoria fundamental
das condições de vida da maioria da população, que não recebe presentemente rendimentos
das vendas das matérias-primas e que é muitas vezes obrigada a emigrar. Votei a favor do
relatório, porque tem uma visão abrangente de muitos dos factores implicados.
Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) São necessárias medidas específicas para
melhorar a promoção dos princípios de comportamento responsável no domínio da
tributação, por exemplo, no que diz respeito à transparência, ao intercâmbio de informação
e à concorrência fiscal justa. É importante melhorar os efeitos da sinergia entre as políticas
fiscais e as políticas de desenvolvimento. Este relatório vai nessa direcção, razão pela qual
o votei favoravelmente.
Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) Dado que os países em desenvolvimento
perderam receitas significativas dos impostos do comércio, é muito importante garantir
uma cooperação eficaz a nível tanto da fiscalidade como do desenvolvimento. É importante
que todos os países estabeleçam um sistema fiscal eficaz e efectivo e políticas que o
implementem, porque isso constitui a coluna dorsal das suas finanças públicas e uma forma
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de atrair o investimento. Devemos, por conseguinte, deixar aos países em desenvolvimento
algumas competências discricionárias neste domínio. A cooperação deve basear-se na
assistência mútua, sem criar obstáculos ou encargos adicionais a nenhuma das partes.
Concordo com a proposta de que devemos ajudar a assegurar as melhorias quantitativas
e qualitativas na mobilização das receitas dos países em desenvolvimento. A ajuda afectada
aos países em desenvolvimento deve ser orientada e eficaz e só deve ser concedida se for
essencial, e os próprios países não devem ter o direito de decidir se é necessária.
Não considero que seja desejável impor à UE um encargo adicional e compensar os países
em desenvolvimento pelo declínio das receitas aduaneiras. Em meu entender, devemos
estabelecer um imposto sobre as transacções financeiras, que limitaria a especulação e
melhoraria o funcionamento do mercado. Além disso, devemos envidar todos os esforços
para assegurar que esse imposto seja aplicado não exclusivamente na UE, mas também a
nível mundial.
Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) Votei a favor do relatório da senhora deputada
Joly sobre a cooperação com os países em desenvolvimento a fim de promover a boa
governação em questões fiscais, porque, de acordo com a Estratégia "Europa 2020",
considero essencial criar uma governação mundial para apoiar o diálogo e a cooperação
internacionais no domínio fiscal. Concordo com o relatório quando manifesta o desejo de
reforçar as sinergias entre a política fiscal e a política de desenvolvimento através do
intercâmbio de informações fiscais e através de mecanismos multilaterais por referência
à Directiva "Tributação da poupança" para combater a evasão fiscal e o contorno de
obrigações fiscais. O objectivo específico da cooperação fiscal com os países em
desenvolvimento consiste em evitar que estes se transformem em paraísos fiscais para as
multinacionais, provocando assim distorções da concorrência com efeitos negativos sobre
o desenvolvimento dos processos económicos, dada a natureza interligada do sistema
económico mundial.
Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − Votei favoravelmente o presente relatório
sobre Fiscalidade e desenvolvimento – Cooperação com os países em desenvolvimento a fim de
promover a boa governação em questões fiscais, por o considerar, a par da relatora, como
importante para o desenvolvimento de um sistema fiscal eficiente nos países em
desenvolvimento. De facto, o sistema fiscal deve tornar-se na estrutura axial das finanças
públicas dos países em desenvolvimento. A nova política de investimento da UE nos países
em desenvolvimento deve contribuir para o estabelecimento de um ambiente mais favorável
ao investimento privado nacional e externo e para a criação de condições para uma
assistência internacional mais eficaz. De facto, para promover o crescimento, a política de
investimento da UE deve centrar-se no desenvolvimento das PME, aqui se incluindo a
concessão de microcrédito, a eficácia dos serviços públicos, as parcerias público-privadas
e a transferência de conhecimentos. O documento de trabalho da Comissão Europeia,
publicado em Abril de 2009, intitulado Fiscalidade e desenvolvimento – Cooperação com os
países em desenvolvimento a fim de promover a boa governação em questões fiscais deixa pistas e
metodologias para a promoção de sinergias entre a política fiscal e a política de
desenvolvimento, com o intuito de tornar ambas mais eficientes.
Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. − Votei a favor deste relatório porque reconhece
claramente a ligação entre a realização dos ODM e a governação fiscal, que a tributação
através de um regime fiscal progressivo é essencial para a democracia, que os centros
offshore e os paraísos fiscais visam a fuga ilícita de capitais que, combinada com regimes
de imposto zero para atrair fundos e investimentos, resultam numa transferência de encargos
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para os trabalhadores e as famílias de rendimentos mais reduzidos através da redução da
qualidade e quantidade dos serviços públicos nos países pobres, bem como da sua
capacidade de combater a pobreza. Assistir as autoridades e os serviços judiciais e
anticorrupção dos países em desenvolvimento nos seus esforços para desenvolver sistemas
fiscais progressivos seria um excelente serviço prestado pela UE.
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) O Parlamento colocou hoje em
evidência a importância de enfrentar a erosão das receitas fiscais nos países em
desenvolvimento, nomeadamente através do reforço de esforços para combater os paraísos
fiscais. Para que este objectivo seja credível, a UE deve suprimir de forma inequívoca os
seus próprios paraísos fiscais e ir além do quadro da OCDE. O relatório solicita também a
adopção de uma convenção internacional sobre questões fiscais que preveja sanções
aplicáveis tanto às jurisdições não cooperantes como às instituições financeiras que operam
com paraísos fiscais. O Parlamento salientou também a necessidade de assegurar uma
maior transparência por parte das empresas multinacionais relativamente ao cumprimento
das obrigações fiscais nos países em desenvolvimento, nomeadamente das indústrias que
operam na área da extracção, assegurando a informação financeira país por país. A
assistência fiscal da UE deve incentivar o desenvolvimento de regimes fiscais progressivos
nos países em desenvolvimento, nomeadamente assegurando uma quota-parte pública
aceitável. Uma boa governação fiscal é fundamental para o desenvolvimento, e a UE deve
apoiar os países em desenvolvimento neste domínio, em particular num contexto de
declínio dos impostos do comércio decorrente da liberalização do comércio mundial.
Congratulo-me com o apoio do Parlamento a este relatório, que apresenta propostas claras
para cumprir esse objectivo.
Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Votei a favor do texto deste relatório, porque apoio
a ideia de que uma maior sinergia entre as políticas fiscais e as políticas de desenvolvimento
pode ajudar os países em desenvolvimento.
De acordo com os últimos relatórios da Comissão sobre a tributação e o desenvolvimento,
a tributação, em especial se for adequadamente concebida, pode constituir uma fonte de
financiamento para as políticas de desenvolvimento. Não é por acaso que muitos países
em desenvolvimento não chegam, de facto, a alcançar sequer o nível mínimo de receitas
necessário para financiar os serviços públicos básicos.
A cooperação para reforçar o próprio sistema fiscal e o combate aos paraísos fiscais que
favorecem as fugas ilícitas de capital devem ser a base destes processos. Este processo deve
favorecer a introdução de requisitos de informação financeira para cada país, a favor da
luta contra a pobreza.
Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Uma condição fundamental para
uma função de Estado efectiva consiste no bom funcionamento do domínio da tributação.
Se os países em desenvolvimento pretendem operar na economia mundial, devem integrar
e reformar os seus sistemas fiscais. Os impostos desempenham um papel económico,
político e social nos países democráticos. Não só constituem a principal fonte de receitas
do Estado, como também permitem a consecução de objectivos sociais da maior
importância. Financiam os serviços básicos como os cuidados de saúde, a educação, a
assistência social e as pensões.
As receitas fiscais dos países em desenvolvimento podem financiar de forma duradoura o
desenvolvimento destes países e melhorar a qualidade de vida da população. Todavia,
presentemente, essas receitas são frequentemente insuficientes para cobrir os custos dos
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serviços públicos básicos ou para combater a pobreza. Numa era de globalização, o capital
sujeito a tributação é mais móvel e as barreiras ao comércio são abolidas, o que reduz as
receitas fiscais e coloca um desafio, não unicamente aos países mais pobres. Apesar das
vantagens óbvias, a liberalização progressiva do comércio reduz as receitas aduaneiras. É
muito importante que os impostos estrangeiros sejam substituídos por esses impostos
cobrados internamente. Enquanto as receitas fiscais são uma das principais formas de
tributação nos países ricos, a sua contribuição é mínima nos países em desenvolvimento.
A maioria das pessoas tem empregos na economia informal na agricultura e os seus
rendimentos são irregulares, o que dificulta uma aplicação eficaz dos impostos sobre o
rendimento.
Catherine Stihler (S&D), por escrito. – (EN) Dei o meu apoio a este relatório, que incide
sobre a importância da tributação para a consecução das políticas de desenvolvimento e
aponta formas de uma utilização mais eficaz por parte da UE dos fundos e dos instrumentos
existentes para alcançar este objectivo.
Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) A aprovação do relatório sobre o tema
"fiscalidade e desenvolvimento - cooperação com os países em desenvolvimento a fim de
promover a boa governação em questões fiscais" reveste-se de uma importância particular
no que diz respeito à eficácia da ajuda ao desenvolvimento concedida pelos
Estados-Membros da União Europeia e pela Comissão Europeia aos países em
desenvolvimento. Assegurar a observância dos princípios da boa governação nas questões
fiscais (transparência, intercâmbio de informação e concorrência fiscal justa) e combater
os paraísos fiscais, que entravam o desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, é
uma necessidade absoluta e constituirá uma prioridade do meu mandato.
Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) Votei a favor desta proposta de resolução específica,
porque considero que a reforma e a actualização dos sistemas fiscais dos países em
desenvolvimento é a forma mais importante de evitar a fuga de capital ilícito e de combater
a evasão fiscal. Este capital, que geralmente vai parar a paraísos fiscais, tem um impacto
directo na economia destes países, em especial neste período particular de crise económica.
A melhoria dos sistemas fiscais permite-nos exercer uma influência positiva no crescimento
dos países em desenvolvimento, aplicar um enquadramento de boa governação económica,
promover a transparência e ganhar a confiança dos cidadãos.
Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Votei a favor do relatório da senhora
deputada Joly. O estabelecimento de um sistema fiscal que funcione plenamente é a base
de qualquer democracia responsável. O relatório solicita o apoio aos países em
desenvolvimento no estabelecimento destas estruturas, a fim de promover a
responsabilidade nesses Estados numa base duradoura. Afinal, a ajuda ao desenvolvimento
só por si não é suficiente para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. O
relatório também aborda sucintamente o problema dos chamados fundos "abutre", que
em minha opinião deveriam ser totalmente proibidos. A ajuda internacional ao
desenvolvimento não deveria converter-se num jogo de futebol para os actores financeiros
mundiais.
Relatório: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)
Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − Aprovo o presente relatório salientando a
importância das recomendações emanadas do Relatório Papastamkos que recorda que os
aspectos não comerciais (NTC) devem ser melhor incorporados nas negociações no âmbito
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da OMC. Por seu turno, a necessidade de alguma coerência entre a PAC e a política comercial
externa da UE é evidente - é fundamental assegurar condições de igualdade para os
produtores da UE no mercado mundial que não deve promover concorrência desleal. Se
tal não for negociado, os agricultores europeus continuarão a ser confrontados com uma
concorrência desleal e irão sofrer perdas e descriminação no que diz respeito aos
concorrentes fora da União Europeia.
Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) Apoio o papel essencial que o sector
agrícola desempenha ao fornecer emprego e ao manter o modelo ago-alimentar europeu,
que é uma componente estratégica da economia europeia. Dado que a União Europeia é
o maior importador mundial de produtos agrícolas, os métodos de produção utilizados
nos países terceiros exportadores para a UE devem dar aos consumidores europeus as
mesmas garantias em termos de saúde, segurança alimentar, desenvolvimento sustentável
e normas sociais mínimas que são impostas aos produtores europeus. Votei a favor deste
relatório, porque considero que as políticas agrícolas e alimentares devem alcançar alguns
objectivos básicos, como a segurança alimentar.
Richard Ashworth (ECR), por escrito. – (EN) A delegação dos Conservadores britânicos
apoia firmemente o princípio do comércio livre. O comércio livre cria prosperidade e é
fundamental para a recuperação das economias europeias. Consideramos que este relatório
coloca uma tónica exagerada na protecção dos mercados agrícolas da UE em relação à
concorrência externa e não coloca uma tónica suficiente na exportação das normas de
produção. Os agricultores da União são obrigados a observar normas rígidas em matéria
ambiental e de bem-estar animal, pelo que são, em parte, compensados através do sistema
de subsídios. No entanto, os produtos importados para a UE de países terceiros quase nunca
cumprem essas mesmas normas elevadas. Encerrar as fronteiras comunitárias aos produtos
agrícolas de países terceiros não é a resposta.
A UE deve procurar activamente exportar as suas normas em matéria de bem-estar animal
e ambiental para todo o mundo, nomeadamente através de mercados internacionais mais
abertos, em vez de se centrar em soluções defensivas e proteccionistas. Por esta razão, a
delegação dos Conservadores britânicos votou contra este relatório.
Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Através deste relatório, o Parlamento Europeu
solicita expressamente ao Conselho e à Comissão Europeia que tenham mais em conta os
interesses agrícolas nas negociações comerciais internacionais, nomeadamente nas
discussões com a América do Sul, uma grande região de criação de gado e de produção
cerealífera que nem sempre observa as normas de qualidade europeias. Em meu entender,
este é um relatório essencial. Dei-lhe, por isso, o meu voto favorável.
Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) O sector agrícola da União Europeia tem
um valor acrescentado significativo para a economia europeia e desempenha um papel
estratégico para resolver os desafios económicos, sociais e ambientais que a UE enfrenta.
Por conseguinte, a política comercial externa e os acordos com os importadores estrangeiros
não devem prejudicar a capacidade da União Europeia de manter um sector agrícola forte.
A Comissão deve assumir uma posição clara na Organização Mundial do Comércio e
realizar avaliações de impacto específicas, negociando com as outras Partes no que diz
respeito à importação de certos produtos para o mercado comunitário. Devemos assegurar
o respeito do princípio de que os métodos de produção das exportações para a UE de países
terceiros devem dar aos consumidores europeus as mesmas garantias em termos de saúde,
segurança alimentar, bem-estar animal, desenvolvimento sustentável e normas sociais
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mínimas que as exigidas aos produtores da UE. Esta é a única forma de assegurar que os
produtores da UE podem concorrer em igualdade de condições com os países terceiros, e
que os interesses dos nossos agricultores estão protegidos.
Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Votei a favor do relatório do senhor deputado
Papastamkos. O comércio internacional desempenha um papel determinante no conjunto
da UE, em particular no que diz respeito à situação de desvantagem dos agricultores
europeus em relação às importações de países terceiros e à não aplicação do princípio da
reciprocidade, que atribui aos agricultores estrangeiros uma vantagem excessiva, em virtude
da qual estes não são geralmente obrigados a respeitar as mesmas normas estritas e onerosas
que são impostas aos agricultores europeus para poderem operar no mercado interno,
principalmente do ponto de vista sanitário e fitossanitário. Continuarei a debater-me por
que se mantenha um nível elevado de coerência na Europa entre a política agrícola comum
e a política comercial externa da UE. Esta coerência deve assegurar ao modelo agrícola
europeu uma igualdade de condições para os produtores da UE no mercado mundial.
Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) Em minha opinião, é importante salientar a ligação
entre comércio internacional e produção agrícola da UE, que se reflecte no facto de a UE
ser o maior importador mundial de produtos agrícolas e, ao mesmo tempo, o maior
exportador mundial de produtos alimentares transformados. Neste contexto, acredito
firmemente que harmonizar o mais possível os fluxos comerciais contribui para uma maior
flexibilidade do produtor e para uma redução dos custos das trocas de bens, o que tem um
impacto favorável, quer nas receitas dos produtores, quer nas despesas de consumo. Por
conseguinte, não posso concordar com a declaração contida na resolução aprovada de
que a liberalização do comércio não fará com que a ameaça da fome seja erradicada no
mundo. Não é este o papel do comércio, nem tão-pouco pode ser. Saúdo a Comissão pelo
facto de, no âmbito das negociações da Organização Mundial do Comércio e das
negociações bilaterais e birregionais, ter utilizado medidas resultantes das reformas
contínuas a longo prazo como propostas no domínio da agricultura, mas reconhecendo
sempre os parâmetros da política agrícola comum como uma linha traçada na areia. A este
respeito, infelizmente, o texto aprovado da resolução parece-me ter uma visão bastante
unilateral, o que mina os passos dados até à data pela Comissão nas negociações políticas
sobre o comércio. Considero qualquer flexibilidade adicional nas próximas negociações
como uma oportunidade inequívoca e um benefício. Em relação à crítica a algumas medidas
como a redução dos direitos de importação cobrados sobre as bananas ou a reforma do
regime do açúcar, gostaria de acrescentar que eles se basearam essencialmente nas
conclusões da resolução de litígios na OMC, o que também influenciou os parâmetros das
medidas subsequentes da UE.
Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − Concordo com a necessidade de uma
maior coerência entre a PAC e a política comercial externa de forma a assegurar o modelo
agrícola europeu e, por conseguinte, as condições de igualdade dos produtores europeus
face ao mercado mundial. É capital conciliar preocupações comerciais e não comerciais e
proceder à convergência da regulamentação necessária.
Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. – (IT) A agricultura representa um sector
estratégico para a União Europeia. Embora o seu impacto em termos de emprego e de PIB
possa não ser igual ao de outros sectores, ele assume uma maior relevância no que respeita
às características das nossas regiões e tradições alimentares particulares, uma vez que
garante a nossa auto-suficiência relativamente a muitos ingredientes que são essenciais
aos nossos produtos agrícolas, tradicionais ou não. Além disso, este sector desempenha
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um papel fundamental na salvaguarda e protecção do ambiente e na garantia de um
desenvolvimento sustentável das nossas regiões. É óbvio que é necessário estabelecer
acordos comerciais, em particular nas rondas comerciais da Organização Mundial do
Comércio. Todavia, para que isso aconteça, a União Europeia tem de prestar mais atenção
à salvaguarda da qualidade, dos produtos tradicionais e certificados, para que estes possam
ser protegidos internacionalmente, a fim de evitar fraudes em mercados estrangeiros que
envolvam produtos falsamente atribuídos aos nossos países. O princípio básico do relatório
aprovado parece ir na direcção certa.
Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) O tratamento errado dado à agricultura
europeia nas negociações comerciais com países terceiros não pode continuar. É essa a
matéria do relatório que acabámos de aprovar, que se refere a uma série de princípios e
exige que os aspectos não comerciais sejam mais bem integrados nas negociações. O
relatório exige, muito legitimamente, que os criadores de gado europeus respeitem normas
ambientais e de saúde vinculativas, relacionadas com a higiene dos produtos, ainda que
alguns dos seus concorrentes coloquem produtos no mercado europeu que nem sempre
respeitam estas normas. Com efeito, os nossos agricultores são com demasiada frequência
prejudicados pela concorrência desleal e, por conseguinte, pelas distorções na concorrência
nos casos em que países terceiros estão envolvidos. A Comissão tem de ter em consideração
os alertas do Parlamento e dos agricultores, em particular no que diz respeito às negociações
com o Mercosul, que ameaçam comprometer a criação de gado europeia, bem como os
produtores de frutas e de produtos hortícolas das regiões ultraperiféricas.
Philippe de Villiers (EFD), por escrito. – (FR) O relatório sobre relações entre comércio
internacional e agricultura europeia mostra a desastrosa perda de poder que a agricultura
europeia sofreu e tenta alertar as instituições europeias, que são responsáveis por este
fracasso.
Actualmente, é difícil alimentar a Europa; a política agrícola comum foi transformada, pela
Comissão, no coveiro do sector agrícola. As restrições pesam todos os dias um pouco mais
sobre os ombros dos agricultores.
O poder que a agricultura europeia possuía antigamente, bem como a sua capacidade de
exportação, reduziram-se drasticamente quando a Europa se abriu a produtos agrícolas
estrangeiros produzidos através de métodos que não respeitam as normas que os Europeus
impõem a si próprios.
O futuro da agricultura está em risco e não deve continuar a depender da União e das suas
instituições. Os Estados-Membros têm de ter capacidade para ajudar os seus agricultores
para o bem de todos.
Edite Estrela (S&D), por escrito. − Votei favoravelmente o relatório sobre "agricultura e
comércio internacional", porque salienta a importância de integrar aspectos não comerciais
no desenvolvimento da Agenda de Doha, tais como considerações sociais, ambientais, de
saúde humana e saúde e bem-estar dos animais, de modo a alcançar as mais elevadas normas
ambientais e sociais e a evitar uma diminuição da competitividade dos agricultores da UE,
no contexto da produção agrícola mundial.
Diogo Feio (PPE), por escrito. − A agricultura tem funções sociais que transcendem os
meros limites da produção alimentar, como sejam o povoamento e ordenamento do
território, a protecção do ambiente e a preservação das tradições culturais dos povos. Creio
que são amplamente merecedoras de protecção e de acompanhamento por parte dos
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Estados-Membros e das instituições europeias. Não obstante a minha posição de princípio
favorável à maior abertura dos mercados, considero que, no tocante ao sector agrícola, há
que ser particularmente rigoroso quanto às exigências de reciprocidade e à necessidade de
assegurar a segurança alimentar dos consumidores europeus. A União Europeia deve ter
presente a necessidade de equilibrar devidamente os valores em conflito e, especialmente
com a presente crise económico-financeira, ter em conta o impacto dos acordos comerciais
que for celebrando na vida dos agricultores europeus e na das suas explorações.
José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − Um dos sectores mais afectados com a livre
circulação de pessoas e bens foi o da agricultura. Não obstante as constantes alterações à
Política Agrícola Comum (PAC) – apontada como símbolo da integração europeia -, este
sector continua numa situação de grande precariedade – obrigado a cumprir normas
exigentes na protecção ambiental e na segurança dos produtos - agravada com a actual
crise financeira. Trata-se de um sector transversal a outras áreas, como o comércio, o
ambiente, a indústria, os transportes, etc., que em muito dificultam a adopção de um quadro
normativo que satisfaça todos os intervenientes. Apesar de avanços como os acordos SPS
(medidas sanitárias e fitossanitárias) e TBT (barreiras técnicas ao comércio), muito há ainda
por fazer.
Dou o meu aval a este Relatório porque reconhece o papel fundamental do sector
agro-alimentar no seio da UE e que se trata de um sector muito sensível que não poderá
enfrentar uma concorrência agressiva – o que terá de ser tido em conta na assinatura de
novos acordos. Espero, no entanto, que o novo quadro económico da PAC melhore a
coordenação entre a produtividade e o mercado internacional.
João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − Este é um relatório cheio de contradições. Aponta
consequências negativas da liberalização do comércio, mas não se opõe ao curso das
políticas que estão na base dos principais problemas da agricultura nos países da UE (e
também dos países em desenvolvimento). Nada propõe para alterar esse rumo. Critica
justamente a abordagem da Comissão que coloca os interesses agrícolas atrás dos interesses
da indústria e do sector dos serviços, que faz concessões sobre a agricultura a fim de obter
um maior acesso ao mercado [noutras áreas] em países terceiros. Dá exemplos das
consequências desastrosas desta política - o caso do açúcar é paradigmático. Reconhece
que uma maior liberalização do comércio mundial dos produtos agrícolas, incrementada
pelos acordos da OMC, não permitiu, até ao momento, suster a ameaça de fome no mundo.
Mas não condena nem se opõe a esse rumo de aprofundamento da liberalização e
desregulação do comércio mundial que a UE vem promovendo, seja no quadro da OMC
seja no quadro de inúmeros acordos bilaterais.
Pelo contrário, defende-o. As críticas e a denúncia do fracasso das políticas neoliberais há
muito que as vimos fazendo. O relatório também as faz, ainda que de forma muito matizada
e por vezes ambígua. Para a seguir vir caucionar a política do desastre. Consideramo-lo
inaceitável.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL),
por escrito. − Já conhecemos muitos exemplos das
consequências desastrosas da liberalização do comércio mundial no sector agrícola. Mas
este relatório chama a atenção para vários casos, não escondendo que a agricultura tem
sido utilizada como moeda de troca no favorecimento de outros interesses nas negociações
conduzidas na OMC, nomeadamente os interesses dos grandes grupos de serviços e
comércio internacional e de algumas indústrias de ponta.
Por isso, defendemos outras soluções, dado que o relatório não foi consequente.
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Queremos que o comércio internacional seja orientado para uma lógica de
complementaridade e não de competição - entre países, produtores e produções. Queremos
uma agricultura orientada para a salvaguarda da soberania e segurança alimentares de cada
país, que contrarie a perigosa anarquia da produção para um mercado liberalizado.
Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) Gostaria de felicitar o senhor deputado
Papastamkos pelo relatório e pela excelente cooperação, aos quais dei o meu apoio. Gostaria
de salientar a grande importância do comércio internacional dentro da UE e de chamar a
atenção de todos para o facto de os agricultores europeus estarem a ser prejudicados por
importações de países terceiros; o princípio da reciprocidade não está a ser aplicado, e os
produtos agrícolas importados não cumprem, com frequência, os regulamentos impostos
aos agricultores europeus, em especial do ponto de vista sanitário e fitossanitário. Este
problema não afecta apenas a saúde dos produtos, mas igualmente a sua qualidade. Por
conseguinte, tem de existir consistência entre a política agrícola comum e a política
comercial externa da UE. Esta consistência deve assegurar a preservação do modelo agrícola
europeu, bem como condições de concorrência equitativas para os produtores europeus
no mercado mundial.
Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Apoio as principais recomendações
deste relatório. Um ponto muito importante do relatório é o facto de a Comissão Europeia
fazer com frequência concessões em questões comerciais a fim de obter um melhor acesso
de serviços e produtos industriais aos mercados de países terceiros.
O relatório refere também que as normas sanitárias, de segurança alimentar, bem-estar
dos animais, desenvolvimento sustentável e normas sociais mínimas, aplicadas aos
produtores europeus, deveriam ser aplicadas aos métodos de produção de produtos
importados de países terceiros.
Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Embora tenha votado, como é evidente,
a favor desta resolução, gostaria de utilizar o meu voto (nomeadamente sobre certas
alterações) para demonstrar o meu empenhamento relativamente a vários princípios. Com
efeito, gostaria de sublinhar o facto de, nas inúmeras negociações sobre acordos comerciais
actualmente a decorrer com diversos parceiros da UE, ser essencial chegar a acordos
equilibrados, baseados no princípio da reciprocidade. A este respeito, os produtos
importados oriundos de países terceiros deveriam respeitar normas sociais e sanitárias,
bem como normas para proteger os consumidores, o ambiente e os animais, semelhantes
às que temos na UE. Além disso, acontece com demasiada frequência serem feitas concessões
à agricultura a fim de obter um maior acesso de serviços e de produtos industriais ao
mercado de países terceiros. Esta abordagem já não é aceitável, e eu gostaria de utilizar o
meu voto para afirmar uma vez mais que a agricultura europeia não deve ser vista como
uma ferramenta para servir a política comercial da UE. Finalmente, a defesa do regime da
UE para autorizar e comercializar OGM é um ponto ao qual atribuo particular importância.
Numa altura em que o regime é cada vez mais atacado na OMC, é essencial que a Comissão
Europeia o defenda.
Mathieu Grosch (PPE), por escrito. – (DE) É inegável o elo existente entre as nossas
políticas de comércio internacional, de desenvolvimento e de agricultura. A agricultura
europeia enfrenta cada vez mais dificuldades no que respeita à exportação de produtos
para o mercado mundial, pois os níveis de preços lá fora são baixos e os custos de produção
na UE são mais elevados. Esta tendência actual continuará a ter um efeito negativo se não
forem criados programas de apoio à agricultura. É por essa razão que apoio este relatório
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de iniciativa, que, entre outras coisas, fornece aos agricultores uma compensação na
eventualidade de uma maior abertura do mercado interno a importações conduzir a um
défice para os agricultores.
Os acordos com países terceiros negociados pela UE não são, em si próprios, problemáticos.
Todavia, a orientação geral destes acordos torna difícil manter padrões elevados na UE.
Por conseguinte, uma das coisas propostas pelo relatório de iniciativa aqui apresentado é
uma maior coerência na política agrícola e na política comercial conjunta na UE. Neste
contexto, apoio o apelo à Comissão para que realize uma avaliação do impacto dos acordos
comerciais e para que a publique antes de iniciar negociações.
Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Votei a favor deste documento porque, numa
altura em que a UE está a reflectir sobre o futuro da sua política agrícola comum (PAC),
torna-se ainda mais crucial assegurar a consistência entre política comercial externa e
agrícola. A coerência entre a PAC e a política comercial externa da UE garantirão a
preservação do modelo agrícola europeu, bem como condições equitativas para os
produtores europeus no mercado mundial. O mais importante para nós deveria ser a
protecção, a segurança e a qualidade alimentares a um preço acessível para os cidadãos
europeus. Verifica-se actualmente um aumento global da procura de alimentos num
contexto de custos de produção mais elevados, de grave volatilidade nos mercados agrícolas,
de menos terra, de menos água e de reduzido aprovisionamento de energia. Uma PAC forte
é igualmente crucial para a preservação, para a sustentabilidade ambiental e para o
desenvolvimento económico das zonas rurais da UE perante a ameaça do abandono das
terras e do despovoamento rural. O sector agrícola europeu tem claramente um valor
acrescentado e um papel importante a desempenhar na Estratégia Europa 2020 no sentido
de combater os desafios ambientais e socioeconómicos que a UE enfrenta, quer a nível
interno, quer enquanto importante protagonista global. A política comercial da UE
desempenhará um papel decisivo e determinará se a agricultura continuará a dar um
contributo inteiramente positivo para estes objectivos. A política comercial não deve minar
a dinâmica do sector agrícola europeu. Pelo contrário, a política comercial e a política
agrícola podem e devem apoiar-se mutuamente.
Peter Jahr (PPE), por escrito. – (DE) A prática agrícola mundial e, em particular, a política
agrícola europeia têm uma importância crucial para a política alimentar e de
desenvolvimento. Daí ser tão importante que o comércio internacional nesta área seja
fortalecido e desenvolvido. Todavia, isto não poderá ser alcançado indo contra a política
agrícola europeia, mas apenas em estreita coordenação com ela. É igualmente essencial
que sejam aplicadas normas europeias rigorosas a produtos importados.
Tudo o resto colocaria em risco a rigorosa qualidade e os requisitos de segurança do sector
agrícola europeu e teria, por conseguinte, um impacto negativo sobre produtores e
consumidores europeus. Precisamos e exigimos o comércio livre de produtos. Todavia,
isto não pode ser alcançado sem o requisito fundamental de condições competitivas
equitativas.
Sandra Kalniete (PPE) , por escrito. – (LV) Os agricultores europeus desempenham um
papel importante no abastecimento de alimentos para mais de 500 milhões de pessoas na
Europa e na garantia do abastecimento de alimentos do mundo em geral. Infelizmente, a
atitude para com os agricultores nem sempre tem sido justa. Apoio plenamente os acordos
de comércio livre com outros países ou grupos de países, mas, ao concluirmos esses acordos,
não devemos colocar os nossos agricultores numa posição de desvantagem concorrencial.
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Os verdadeiros prejudicados com esta concorrência injusta serão os cidadãos da União
Europeia, para os quais temos de assegurar um acesso diário a alimentos de elevado valor
e qualidade a preços razoáveis. É frequente considerarmos isto como um dado adquirido,
esquecendo que são os nossos agricultores que proporcionam esta segurança; os
agricultores, cujos rendimentos são com frequência consideravelmente inferiores ao
rendimento médio dos seus países. O que temos de fazer também não tem nada de
transcendente – temos simplesmente de estipular que os produtos agrícolas importados
para a União Europeia sejam sujeitos aos mesmos critérios ambientais, sociais, de bem-estar
dos animais e de segurança que os agricultores europeus são obrigados a cumprir. Isso
seria justo e colocaria os agricultores que desejam vender os seus produtos na União
Europeia numa posição concorrencial equitativa.
Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) Neste relatório, o Parlamento Europeu
apela a que a Comissão assuma um papel mais enérgico na representação dos interesses
dos sectores europeus da agricultura e dos consumidores nas negociações comerciais
internacionais. Não devemos agir com ligeireza, abandonando os parâmetros que
caracterizam o sector agrícola europeu – os mais elevados padrões sociais e de qualidade
na produção agrícola e a qualidade óptima dos alimentos para a população – assinando
um grande número de acordos económicos. Sou a favor da abertura do mercado a produtos
agrícolas importados apenas se pudermos assegurar a manutenção da competitividade da
agricultura europeia. Penso que não deveriam ser feitas mais concessões na área da
agricultura durante as negociações da Ronda de Doha. Saúdo as exigências claras definidas
neste relatório.
Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) Com a votação de hoje, estamos a enviar um
sinal forte à Comissão: a União Europeia não pode continuar a fazer concessões a fim de
obter acesso aos mercados de países terceiros à custa do sector agrícola! Numa altura em
que a União Europeia está a reflectir sobre a nova política agrícola comum, a procura de
mecanismos capazes de garantir a consistência entre a PAC e a política comercial externa
torna-se um objectivo primordial. O sector agrícola europeu garante muitos benefícios
públicos, nomeadamente a qualidade e a segurança alimentares.
Por conseguinte, a defesa dos interesses dos agricultores europeus deve ser uma prioridade,
e relativamente a isto congratulo-me por o documento incluir alguns parágrafos que
garantem reciprocidade aos agricultores europeus ao exigir que sejam aplicados aos
exportadores de carne para a Europa os mesmos requisitos impostos aos agricultores
europeus, a fim de garantir a segurança dos consumidores e uma concorrência comercial
justa. Neste ponto das negociações dos acordos com o Mercosul e Marrocos, julgo ser
essencial exprimir claramente à Comissão as nossas preocupações e igualmente firmar a
nossa posição relativamente à defesa dos interesses dos agricultores italianos e europeus.
Constance Le Grip (PPE) , por escrito. – (FR) Votei a favor do relatório do senhor deputado
Papastamkos sobre a agricultura europeia e o comércio internacional. Gostaria, em
particular, de apoiar o desejo do Parlamento Europeu de sublinhar vigorosamente os
perigos que a estratégia comercial da Comissão Europeia apresenta para a agricultura da
União Europeia.
Embora estejam a decorrer várias negociações de acordos comerciais entre a União e alguns
dos seus parceiros (Mercosul, Canadá, Ucrânia e outros), cabe-nos a nós recordar à Comissão
Europeia a necessidade de criar parcerias comerciais – com realismo, mas sem ingenuidade
– baseadas nos princípios do comércio livre, evidentemente, mas também no princípio da
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reciprocidade – tanto no que se refere ao respeito pelas normas sociais e de saúde, como
no que respeita às normas para proteger os consumidores, o ambiente e os animais – e que
não ponham em risco algumas áreas de actividade europeias. Refiro-me, em particular, ao
sector agrícola, que é com demasiada frequência "sacrificado" durante as negociações
comerciais a favor de serviços e de produtos industriais.
Com este objectivo em mente, a União Europeia deve assegurar a consistência entre a sua
política agrícola, actualmente sujeita a uma revisão, e a sua política comercial, a fim de
manter um sector agrícola forte, garantindo assim a segurança alimentar dos nossos
concidadãos, num contexto de crescente volatilidade do mercado.
Astrid Lulling (PPE), por escrito. – (FR) Votei a favor do relatório do meu colega, o senhor
deputado Papastamkos, pois apresenta uma perspectiva muito realista das relações
comerciais no sector agrícola entre a União Europeia e os países terceiros.
O défice da nossa balança comercial com os países do Mercosul neste sector é alarmante.
O fosso entre as nossas exportações e as nossas importações com estes cinco países duplicou
em menos de uma década, e as nossas importações custam agora 19 mil milhões de euros
contra apenas mil milhões de exportações.
A Comissão Europeia faz com demasiada frequência concessões inaceitáveis relativamente
a produtos agrícolas, pondo em risco a subsistência das explorações agrícolas europeias
com o pretexto de que temos de garantir um melhor acesso dos nossos serviços e produtos
industriais ao mercado dos países terceiros.
A política comercial externa da UE não deveria sacrificar o nosso sector agrícola, que
garante a segurança alimentar dos nossos concidadãos, em particular num contexto de
crescente volatilidade do mercado. A fim de evitar distorções na concorrência, os países
do Mercosul devem aplicar os mesmos critérios – em termos de saúde, segurança alimentar,
bem-estar dos animais e desenvolvimento sustentável – exigidos aos nossos agricultores,
que enfrentam, além disso, custos sociais mais elevados.
David Martin (S&D), por escrito. – (EN) Votei contra este relatório, que envia uma
mensagem extremamente proteccionista relativamente à atitude que o Parlamento tem
para com o comércio. Caso fosse levado à letra, este relatório tornaria impossível à UE
negociar quaisquer ACL significativos, ou até mesmo completar a Ronda de Doha para o
Desenvolvimento.
Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. − Este relatório sublinha que a UE tem o dever de
contribuir para a segurança alimentar mundial, felicito-o por isso. Contudo, e apesar de
referir várias das nefastas consequências da liberalização dos mercados na agricultura, as
soluções que apontam vão novamente no sentido do reforço do livre comércio,
subordinando as políticas agrícolas aos interesses da OMC. O relatório ameaça
explicitamente a Argentina por esta não se submeter à OMC ao restringir as importações
de produtos alimentares que concorram com a produção doméstica. Porém, ao mesmo
tempo, pede mais restrições nas importações da UE e pede que se promovam proactivamente
os interesses agrícolas da UE. Ainda, relativamente ao Brasil, a sua situação não é referida de
forma precisa. Deste modo, e uma vez que neste relatório a prioridade é dada à liberalização
e à competição nos mercados agrícolas, votei contra.
Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) Votei a favor do relatório do senhor deputado
Papastamkos, que envia uma mensagem forte relativamente ao peso que a agricultura
europeia deve ter em negociações internacionais. Numa altura em que a Europa precisa
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de reforçar a sua produção agrícola para garantir a segurança alimentar, as negociações de
acordos internacionais são com frequência feitas em detrimento do sector agrícola. Para
que possamos ter um conhecimento atempado das consequências destes acordos para a
agricultura europeia, queremos que a Comissão Europeia leve a cabo e publique avaliações
de impacto aprofundadas dos acordos comerciais antes de entrar em negociações. Além
disso, as elevadas normas da UE relativamente à saúde, ao ambiente e ao bem-estar dos
animais devem ser aplicadas aos produtos que entram no território europeu. A realização
de controlos nas fronteiras por parte dos Estados-Membros deve garantir que a legislação
europeia é correctamente aplicada neste domínio.
Iosif Matula (PPE), por escrito. – (RO) No contexto da futura política agrícola comum da
UE, temos de ter em consideração o equilíbrio entre produção interna e importações. Os
nossos esforços terão de ser dirigidos para uma maior harmonia entre a liberalização do
mercado e a protecção do sector económico interno. A segurança alimentar ao nível dos
Estados-Membros é alcançada mantendo um sector agrícola estável, que não seja posto
em risco pela política comercial externa, num contexto de crescente volatilidade do mercado.
Os pequenos agricultores contribuem de forma significativa para a segurança alimentar
nas regiões onde exercem a sua actividade. Penso que os acordos comerciais com países
terceiros sobre importação de produtos agrícolas precisam de ser concluídos com base na
compensação dos agricultores na eventualidade de possíveis perdas. Ao mesmo tempo,
apoio uma política agrícola que esteja o mais possível orientada para garantir o acesso de
produtos agrícolas da UE aos mercados de países terceiros. O objectivo de promover
produtos com um rótulo regional da UE consiste em torná-los conhecidos fora da União
Europeia, o que, consequentemente, impulsionaria o seu consumo. Segundo estudos
recentes, a população mundial está a crescer a um ritmo muito mais rápido do que a
produção global de cereais. A UE tem muitas regiões com a capacidade necessária para
utilizar o seu potencial de produção de cereais de forma mais eficiente e para contribuir
eficazmente para reduzir estas diferenças.
Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Este relatório tem a seu favor o
mérito de demonstrar preocupação quanto aos cidadãos estrangeiros e de defender a
segurança alimentar. Estou ciente disso. Todavia, este relatório apoia a "promoção activa
dos interesses agrícolas da União Europeia", zonas de comércio livre e acordos comerciais
entre a UE e a Chiquita ou a Dole. Pior ainda, ameaça explicitamente a Argentina com
sanções por ter tomado decisões que eu recomendaria para o meu próprio país. Votarei
contra este relatório.
Nuno Melo (PPE), por escrito. − Os produtos agrícolas são parte essencial do comércio
internacional, devendo por isso ser relevados como tal. Não há dúvidas, portanto, que o
constante aumento dos preços dos bens alimentares, consequência dos aumentos das
matérias-primas, é uma preocupação cada vez mais premente da UE. Por outro lado, o
sector agrícola tem que satisfazer as necessidades alimentares de um número cada vez
maior de pessoas, apesar de se confrontar com recursos naturais cada vez mais limitados
e com preços elevados dos factores de produção, bem como com preocupações de ordem
ambiental e de poupança dos recursos naturais, principalmente nas economias
desenvolvidas, o que pode levar a distorções da concorrência. Face às necessidades futuras
não existe qualquer dúvida de que a agricultura tem que se tornar num sector estratégico,
eu diria até crucial, para o desenvolvimento económico da UE e do mundo.
Alajos Mészáros (PPE), por escrito. – (HU) Uma vez que a agricultura não é apenas uma
actividade económica, e uma vez que a política alimentar e agrícola devem servir objectivos
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essenciais como o abastecimento e a segurança alimentar, o principal desafio é a
harmonização eficiente das considerações comerciais e não comerciais. A UE é o maior
importador de produtos agrícolas de países em desenvolvimento e importa mais do que
os EUA, o Japão, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia todos juntos. Se permitirmos
que estes países conquistem um maior acesso ao mercado, isso poderá ter efeitos negativos,
não apenas para os agricultores europeus, mas igualmente para os países em
desenvolvimento mais necessitados. Por esta razão, a UE deveria fazer uma abordagem
mais equilibrada entre os diversos sectores durante as negociações comerciais e promover,
quer os seus interesses agrícolas defensivos, quer os ofensivos. O sector agrícola da UE
desempenha um papel especial na Estratégia Europa 2020 no que diz respeito aos diversos
desafios socioeconómicos. A política comercial da UE tem um papel importante e decisivo
no que respeita a garantir que a agricultura continue a contribuir de forma positiva para a
realização dos nossos objectivos. Concordo que a política comercial não pode criar entraves
à dinâmica do sector agrícola da UE e, por esta razão, votei a favor deste relatório.
Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) Não votei a favor deste relatório sobre
agricultura e comércio internacional porque ele se baseia no elemento central da política
comercial europeia: os acordos de comércio livre.
É verdade que existem pontos positivos no relatório, que merecem uma atenção especial,
como a distinção das regiões ultraperiféricas para garantir a sua soberania alimentar. Não
obstante, este relatório apoia a promoção activa dos interesses agrícolas da UE, sem levar
em conta os desequilíbrios com os seus parceiros comerciais, e o compromisso com zonas
de comércio livre, sem contabilizar o impacto nocivo sobre os habitantes dessas regiões.
Além disso, o relatório ameaça explicitamente a Argentina com sanções por esta ter
implementado medidas proteccionistas. Por estas razões, abstive-me.
Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Apesar do facto de os preços dos alimentos
terem vindo a subir continuamente desde há algum tempo – e de aparentemente o preço
de alguns produtos agrícolas estar prestes a disparar como resultado da imprevisibilidade
do clima, do aumento dos preços dos combustíveis e da especulação agrícola –, os preços
nas lojas não têm qualquer relação com o que os pequenos agricultores recebem pelo seu
trabalho árduo. Além disso, os produtores europeus quase não conseguem competir em
termos de preço no mercado mundial devido ao facto de as nossas exigências sociais, de
qualidade, de protecção dos animais e ambientais serem tão elevadas – as mesmas exigências
que não conseguimos ou não queremos impor aos alimentos importados. Se não queremos
que as nossas zonas rurais continuem em declínio e que o número de agricultores continue
a diminuir, tornando-se uma ameaça grave à auto-suficiência dos Estados-Membros da
UE, então já é tempo de pararmos de atribuir subsídios agrícolas a grandes explorações
agrícolas e de começarmos, em vez disso, a dar o dinheiro àqueles que realmente necessitam
dele para sobreviver – por outras palavras, aos pequenos agricultores.
Se isso não for possível na UE centralizada, então renacionalizar os subsídios agrícolas é
o único caminho a seguir. O relatório não assume um compromisso claro com os pequenos
e médios agricultores, muitos dos quais trabalham como escravos por uma ninharia. Por
essa razão, abstive-me.
Vital Moreira (S&D), por escrito. − Votei contra a resolução do Parlamento Europeu
sobre "Agricultura e Comércio Internacional" porque entendo que a mesma submete
inteiramente a política comercial da União à política agrícola, quando é sabido que só a
política comercial pode garantir o acesso aos mercados externos à nossa indústria, aos
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nossos serviços e mesmo à nossa agricultura, acesso que é essencial ao crescimento
económico e à criação de emprego na União. A seguir-se no futuro a orientação política
constante desta resolução, passará a ser praticamente impossível concluir acordos
comerciais com países ou regiões com dimensão agrícola, como por exemplo o Brasil ou
a Índia. A política comercial comum - que interessa a toda a União e a todos os
Estados-membros - não pode ficar completamente refém dos interesses do sector agrícola,
que aliás diz respeito a um número limitado de Estados-membros. Lamento ainda que a
presente resolução, no caso do Brasil, contenha acusações completamente infundadas,
como aliás foi amplamente demonstrado pela parte brasileira.
Cristiana Muscardini (PPE), por escrito. – (IT) Existe uma ligação estreita entre o futuro
da PAC e a política comercial externa da UE. São duas realidades que não podem ser
consideradas isoladamente e às quais a União Europeia tem de prestar particular atenção.
Não podemos separar as discussões comerciais do seu impacto sobre a produção agrícola
nos Estados-Membros. Por conseguinte, sou a favor de um mercado liberalizado que
também leve em conta as exigências dos parceiros económicos e comerciais da UE. Contudo,
ao mesmo tempo, considero que a política agrícola deveria ser incluída na negociação dos
acordos, com vista a monitorizar a qualidade dos produtos exportados ou importados
pelos nossos mercados e a proteger os produtores europeus e os nossos produtos
alimentares.
Por conseguinte, apoio o relatório Papastamkos. Contudo, em algumas áreas do comércio
desenvolveu-se um desequilíbrio devido à distribuição de responsabilidades entre a
Comissão da Agricultura e a Comissão do Comércio deste Parlamento, que deveriam
trabalhar em sinergia para definir um equilíbrio negocial aplicável aos diversos tratados
comerciais no âmbito do sector agrícola da UE.
Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) Votei a favor dos artigos 49.º, 53.º e
54.º pelas seguintes razões: relativamente ao primeiro artigo, é absurdo que as negociações
com o Mercosul sejam conduzidas com base num mandato com 12 anos. Relativamente
aos artigos 53.º e 54.º, gostaria de lhes recordar que os agricultores europeus têm de cumprir
normas muito elevadas de qualidade, de segurança alimentar, de protecção ambiental e de
bem-estar dos animais. Penso que deveríamos exigir o mesmo de todos os nossos parceiros
comerciais, não apenas em benefício dos agricultores europeus, mas também em benefício
dos consumidores, que devem ser protegidos.
Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) Na sessão plenária de hoje em
Estrasburgo, o Parlamento Europeu adoptou uma resolução sobre o comércio internacional
e a agricultura na UE. Nos últimos anos observaram-se muitos acontecimentos que indicam
uma deterioração do estado da agricultura europeia; inter alia, registou-se uma descida
significativa na parte das exportações globais de produtos agrícolas da UE. O défice
comercial de produtos agrícolas está igualmente a crescer, e as numerosas concessões da
UE não obtiveram reciprocidade.
Tendo em conta o que precede, é essencial que a política agrícola da UE e a sua política
comercial comum decidam e acordem orientações conjuntas para os domínios da
agricultura, do comércio e do desenvolvimento. O documento por nós aprovado envia
uma mensagem importante em defesa do sector alimentar na UE. Ele condena a excessiva
disponibilidade da Comissão Europeia para assumir compromissos e salienta que as decisões
de abertura a novos mercados não devem ter um impacto negativo sobre os agricultores
europeus.
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Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução sobre comércio
internacional e agricultura na UE. A UE é o maior importador mundial de produtos agrícolas,
mas a sua parte das exportações agrícolas globais está em declínio como resultado do
crescimento de outros parceiros comerciais agrícolas fundamentais e dos preços baixos
dos mercados mundiais quando a União tem custos de produção elevados. A UE é o maior
importador mundial de produtos agrícolas de países em desenvolvimento e, por
conseguinte, é necessário proteger os interesses dos agricultores europeus e criar um
mecanismo para os compensar pelas suas perdas. Os agricultores europeus devem ser
protegidos da concorrência injusta e, por conseguinte, as normas aplicadas no sector
agrícola europeu devem igualmente ser aplicadas a produtos exportados por países terceiros.
Estas condições têm de ser incluídas nos acordos comerciais bilaterais. Além disso, tem de
haver um apoio abrangente para que os produtos europeus obtenham acesso aos mercados
de países terceiros. Considero que a proposta da Comissão no sentido de conceder ao
Paquistão um contingente pautal com direitos nulos para exportar para a UE 100 000
toneladas de etanol por ano, durante um período de três anos, não se traduzirá num auxílio
directo e imediato e terá um impacto negativo na indústria das energias renováveis da UE.
Tendo em conta o facto de a produção de cereais da Ucrânia ser altamente competitiva e
beneficiar de tarifas reduzidas, a Comissão tem de ser mais cuidadosa na aplicação de
concessões nas negociações com a Ucrânia.
Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) O relatório sobre a agricultura e o comércio
internacional concentra a sua atenção sobre os acordos de comércio entre a UE e países
terceiros, relativos a produtos agrícolas. Neste relatório, a Comissão Europeia, que em
várias ocasiões tem sido criticada pela sua política agrícola, é condenada pelo Parlamento
Europeu neste relatório por ter chegado com demasiada frequência a conclusões
insustentáveis para a política agrícola europeia. Votei a favor do relatório por considerar
indispensável o papel político do Parlamento, que a Comissão evita consultar quando estão
a ser discutidas as relações comerciais com países terceiros. Concordo com o pedido de
que a Comissão suspenda o acordo com o Mercosul até à elaboração de um novo acordo
com os países em questão, a fim de se garantirem produtos de alta qualidade e seguros para
os consumidores europeus, bem como a melhor relação qualidade-preço nos mercado
estrangeiros.
Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − Votei favoravelmente o presente relatório
na medida em que defende claramente os interesses dos agricultores europeus no contexto
do comércio internacional. Considero que a política comercial externa não deve prejudicar
a capacidade da UE de manter um forte sector agrícola e de garantir a segurança alimentar
num contexto de volatilidade dos mercados acrescida. A Comissão, porém, não raramente,
cede em relação aos interesses da agricultura para alcançar um maior acesso ao mercado,
em países terceiros, para produtos industriais e serviços. Além do exposto, importa ainda
ter presente que o sector agrícola europeu é obrigado a respeitar os mais elevados padrões
em termos de qualidade, higiene dos produtos, métodos sustentáveis de produção, saúde
das plantas e dos animais e bem-estar dos mesmos, rastreabilidade, controlo dos resíduos
de pesticidas, medicina veterinária e aditivos – aspectos que agravam os custos de produção
e que devem entrar em consideração no âmbito das negociações multilaterais e bilaterais.
Em termos gerais, considero que não devem ser tomadas decisões no sentido de uma maior
abertura do mercado comunitário às importações de produtos agrícolas, sem estudos
prévios de impacto e garantia de que os agricultores da UE serão compensados pelas suas
perdas.
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Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) A política agrícola comum (PAC) constitui um
símbolo da integração europeia, representando uma das formas mais avançadas da tomada
de decisão supranacional da UE. As pressões internas da UE no sentido de se orientar a
PAC para o mercado e de se dar maior ênfase a outras políticas europeias reflectem-se
igualmente na política comercial externa da UE, que tem como objectivo a abertura do
mercado agrícola em troca de melhor acesso dos produtos industriais e serviços europeus
aos mercados de países terceiros. Isto também implica a preservação do modelo agrícola
europeu, bem como a existência de condições de concorrência equitativas para os
produtores da UE no mercado mundial. O papel multifuncional do sector agrícola europeu
pode servir de catalisador para novos paradigmas: segurança alimentar e segurança e
qualidade a preços acessíveis para os cidadãos da UE.
Existe uma subida global da procura de alimentos, contra um pano de fundo de custos de
produção mais elevados, de agravamento da volatilidade nos mercados agrícolas, de menos
terrenos, menos água e de um reduzido consumo de energia. Uma política agrícola comum
forte é também fundamental para a preservação e a sustentabilidade ambiental, e o
desenvolvimento económico das zonas rurais da UE, face à ameaça de abandono das terras
e do despovoamento rural.
Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Hoje, no plenário, procedemos à votação
do relatório sobre a agricultura na UE e o comércio internacional.
O relatório do senhor deputado Papastamkos declara que a política comercial internacional
não deve pôr em perigo a capacidade da UE de garantir segurança alimentar contra um
pano de fundo de volatilidade do mercado, ou de assegurar a preservação de um sector
agrícola europeu forte.
O relatório condena a abordagem adoptada pela Comissão de fazer concessões no domínio
da agricultura a fim de obter melhor acesso dos produtos industriais e serviços aos mercados
de países terceiros. O relatório alarga-se sobre diversos assuntos, inclusive sobre a avaliação
do impacto do acordo, compensações financeiras, OMC/Doha. Mas, sobretudo, sobre os
acordos comerciais bilaterais problemáticos, como os acordos com Marrocos, com o
Paquistão, a Ucrânia e, especialmente, com o Mercosul. Além disso, considera inadmissível
o facto de a Comissão Europeia retomar as conversações, sem publicar a análise de impacto
e sem encetar um debate político adequado com o Conselho e o Parlamento Europeu.
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) Dado o impasse nas negociações
comerciais multilaterais, a UE prosseguiu a negociação de acordos comerciais bilaterais e
inter-regionais, como complemento de um quadro multilateral. Como no caso de Marrocos,
existe actualmente uma renhida concorrência entre os EUA e a UE, quanto a saber quem
irá entrar primeiro - e em que condições - em novos mercados fundamentais. O meu colega
José Bové conseguiu questionar claramente a abordagem destes acordos bilaterais no caso
de Marrocos, no seu relatório na INTA, que pode conduzir à rejeição do acordo, como
proposto pela Comissão. Nós votámos a favor.
Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Votei a favor deste relatório por estar convicta de
que ele reforça a posição da política agrícola, uma pedra angular da coesão económica e
social europeia, e não em último lugar, do ponto de vista dos desafios colocados pela
Estratégia Europa 2020.
Até agora, a União Europeia tem sido o maior importador de produtos agrícolas a nível
mundial, particularmente dos provenientes dos países em desenvolvimento. Nos últimos

08-03-2011

08-03-2011

PT

Debates do Parlamento Europeu

dez anos, quase duplicou o valor das importações da UE. Só eles constituem 20% das
importações mundiais.
Em vista desta situação, temos de estabelecer uma política comercial europeia forte e que
ponha em prática o artigo 208.º do TFUE, que estipula o dever da Europa de cooperar na
implementação das políticas de crescimento nos países em desenvolvimento. A prioridade
agora é assegurar que a política comercial e a política agrícola comum funcionem
conjuntamente num contexto global, facilitando o acesso aos mercados dos países em
desenvolvimento, enquanto, ao mesmo tempo, lhes permite encorajar o desenvolvimento
económico através destas práticas.
Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – (RO) Queria realçar a importância deste
relatório, especialmente no contexto da reforma da política agrícola comum. Penso ser
necessário haver coerência entre a PAC e as políticas comerciais. Infelizmente, sucedeu em
muitas ocasiões acordos comerciais com alguns países terceiros terem causado importantes
prejuízos ao sector agrícola da Europa, bem como aos seus agricultores. Espero, porém,
que esta situação não surja de novo no futuro. Gostaria igualmente de fazer notar que os
nossos agricultores são obrigados a satisfazer critérios muito elevados de qualidade, de
protecção ambiental e de bem-estar dos animais. Para garantirmos uma concorrência justa,
devíamos obrigar os produtores de países terceiros que exportam para a UE a satisfazer
também os mesmos critérios.
Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), por escrito. – (ET) Na votação de hoje, assistimos ao
apoio do relatório sobre a agricultura e o comércio internacional que, em grande parte,
tratava da importação pela Europa de produtos alimentares e forragens geneticamente
modificados. Estou muito satisfeita com o facto de também ter havido apoio ao ponto que
convida a Comissão a proteger energicamente os regulamentos da UE relativos à aprovação
e comercialização de organismos geneticamente modificados (OGM) contra as exigências
feitas na OMC. Essencialmente, isso significa que o consumo de OGM se manterá
rigorosamente regulamentado, o que irá melhorar a segurança alimentar e a situação dos
nossos agricultores. Registou-se também apoio a alguns dos pontos relativos à importação
de vários grupos de produtos agrícolas, bem como aos requisitos de qualidade exigidos
aos mesmos.
Além das questões relacionadas com os OGM, também foram discutidos assuntos de ordem
geral em matéria de segurança alimentar. Por exemplo: até agora, o Brasil não conseguiu
atingir de modo regular os critérios exigidos pelos produtores e consumidores da UE em
matéria de segurança alimentar, de identificação e rastreabilidade dos animais, de saúde
animal e de monitorização de doenças. Outro assunto preocupante é a grande utilização
no Brasil de pesticidas proibidos na Europa e a importação pela Europa dos produtos deles
resultantes. Muito obrigada.
Brian Simpson (S&D), por escrito. – (EN) Eu, em nome do Partido Trabalhista no
Parlamento Europeu, não apoiei o relatório sobre a agricultura na UE e o comércio
internacional. Embora o relatório marque alguns pontos valiosos na protecção dos interesses
da nossa indústria agrícola, como, por exemplo, a necessidade de proteger as indicações
geográficas dentro dos acordos bilaterais e multilaterais, em minha opinião, inclui partes
demasiado proteccionistas e que estabelecem condições irrealistas às actuais e futuras
negociações da UE sobre acordos comerciais.
A acrescentar a isso, a manutenção de medidas proteccionistas no seio da UE como meio
de proteger os seus produtores agrícolas da concorrência externa está em desacordo com
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a posição do EPLP sobre a reforma da PAC. Sempre defendemos a eliminação de barreiras
comerciais para promover um sector agrícola mais eficiente e competitivo, proporcionar
condições mais vantajosas para o consumidor e oferecer aos países economicamente menos
desenvolvidos oportunidades de acesso ao mercado.
Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) Votei a favor dos n.ºs 53 e 54 do relatório sobre
a agricultura da UE e o comércio internacional, porque considero ser obrigação dos
deputados do Parlamento Europeu defender os agricultores e consumidores europeus do
perigo que representariam importações maciças de produtos agrícolas de má qualidade,
sobretudo dos originários de certos países da América Latina. Cumpre não sacrificarmos
a qualidade dos nossos produtos agrícolas com base em considerações puramente
comerciais.
Marc Tarabella (S&D), por escrito. – (FR) Regozijo-me com a aprovação do relatório do
meu colega, deputado Papastamkos, que estabelece os critérios básicos que deviam orientar
os negociadores da União Europeia e sublinha a necessidade de integrar melhor nas
negociações os aspectos não comerciais.
Do mesmo modo, não podemos continuar a aceitar uma situação em que os nossos
criadores de gado, forçados a respeitar normas ambientais e sanitárias extremamente
rigorosas (particularmente em matéria de higiene na produção, de produção sustentável
e de bem-estar animal), sejam sacrificados no altar do comércio internacional, vítimas de
uma concorrência desleal e de vergonhosas distorções da concorrência relativamente a
países terceiros que lançam no mercado europeu produtos que não respeitam as condições
de produção impostas pela União, e que não enfrentam quaisquer consequências por
fazê-lo. Convido igualmente a Comissão e o Parlamento Europeu a mostrarem-se
extremamente vigilantes quando se tratar de acordos que envolvam, sobretudo, o Mercosul,
que indiscutivelmente põem em perigo a pecuária europeia.
Nuno Teixeira (PPE),
por escrito. − O equilíbrio entre a política agrícola, de
desenvolvimento e comercial comum é fundamental para a União Europeia. O sector
agrícola europeu merece uma particular atenção. A PAC é a mais antiga política
comunitarizada e deve manter-se forte. Recordo o papel multifuncional deste sector e a
sua necessária relação com outros objectivos sociais e políticos, como sejam os da UE2020.
A agricultura europeia não vive, todavia, isolada das relações externas europeias,
nomeadamente nos domínios do comércio internacional ou de ajuda ao desenvolvimento.
A importância das relações internacionais, nomeadamente através de Acordos como o da
UE e o Mercosul, reflecte-se ao nível económico, político e de parceria estratégica. É, por
isso, fundamental promover uma coerência normativa, nomeadamente, no domínio das
questões agrícolas. Por esta razão, votei contra os números 53 e 54 do documento. Para
além disso, os seus Acordos de Comércio Livre expõem o sector a novos desafios e a
diferentes realidades. Cito a situação das Regiões Ultraperiféricas que têm uma frágil
economia baseada fundamentalmente na agricultura com produções similares às dos
parceiros latino-americanos. Como Deputado oriundo de uma RUP assinalo a importância
de ter em conta as especificidades destas regiões e de tentar evitar comprometer o seu
desenvolvimento na prossecução de futuras negociações.
Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) Votei a favor do relatório sobre a
agricultura na UE e o comércio internacional, por ser necessário estabelecer uma certa
coerência entre as políticas da UE nos sectores da agricultura, do comércio e do
desenvolvimento. A agricultura da UE tem um papel fundamental a desempenhar
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providenciando emprego e mantendo a vitalidade nas zonas rurais, ao passo que o modelo
agro-alimentar constitui uma componente estratégica da economia europeia. A procura
de produtos alimentares aumentou e nível mundial, em consequência do impacto das
alterações climáticas, dos custos mais elevados da produção e da redução da superfície
disponível de terrenos agrícolas, bem como dos recursos de água potável. Gostaria de
realçar a importância do comércio de produtos agrícolas para o desenvolvimento económico
e a erradicação da pobreza. Convido a UE a adoptar medidas destinadas a apoiar os países
mais duramente atingidos pela crise alimentar. A parte da UE das exportações de produtos
agrícolas a nível mundial está a diminuir. Neste contexto, penso que o Acordo de Associação
UE-Mercosul é de importância fundamental. É por esse motivo que o Parlamento Europeu
devia ser estreitamente envolvido em todas as negociações. Esperamos que as importações
de produtos agrícolas pela UE proporcionem ao consumidor europeu as mesmas garantias
em termos de protecção do consumidor, de bem-estar animal, de protecção ambiental e
de critérios mínimos sociais, como as proporcionadas pelos métodos de produção europeus.
Dominique Vlasto (PPE), por escrito. – (FR) Gostaria de usar o meu voto para reafirmar
a minha firme posição: não devemos sacrificar o nosso modelo agrícola no altar de
considerações comerciais. O objectivo de abrir o mercado e liberalizar o comércio entre a
União Europeia e os seus parceiros não deve levar-nos a rever as exigências em matéria de
qualidade e segurança dos produtos alimentares que fazemos para protecção dos
consumidores. É esse o motivo por que queria deixar bem claro o meu desejo de ver
reciprocidade de normas comerciais, sanitárias e sociais aplicada nas nossas trocas agrícolas
com países terceiros, e de não aceitar concessões adicionais sem garantias. Do mesmo
modo, rejeito a ideia de que devíamos baixar as nossas defesas quando se trata de lutar
pelos interesses dos agricultores europeus. Se a Europa conseguiu estabelecer um laço
estreito entre a sua agricultura e o seu solo e atingir um nível de excelência na sua produção
agrícola, foi graças ao trabalho dos agricultores. É, por conseguinte, nosso dever garantir
uma concorrência leal nas nossas relações comerciais entre a União Europeia e os seus
parceiros. É esse o motivo por que estou a pedir que se introduzam mecanismos de
protecção para os agricultores a nível europeu a fim de os ajudar a enfrentar quaisquer
potenciais distorções da concorrência.
Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Votei a favor do relatório do senhor
deputado Papastamkos sobre a agricultura da UE e o comércio internacional. Como
austríaca, estou plenamente consciente - por experiência própria - dos problemas que
enfrentam os nossos agricultores. A agricultura europeia é um dos principais fundamentos
da União Europeia, a nossa cultura comum e o nosso espaço vital. O relator convida a
Comissão a representar de modo mais assertivo e proactivo os interesses agrícolas da UE.
A UE é o principal importador de produtos agrícolas a nível mundial. É absolutamente
essencial garantirmos que os produtos importados satisfazem os mesmos critérios de alta
qualidade que os produtos originários da UE.
Relatório: Martin Häusling (A7-0026/2011)
Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − Aprovo o presente relatório uma vez que concordo
ser necessário a Comissão incluir na Reforma da PAC medidas adequadas e precisas sobre
instrumentos que apoiam agricultores ao melhorar a rotação do cultivo das colheitas.
Reduzir o défice de proteína na UE deve ser um elemento essencial na reforma da PAC a
favor dos agricultores e do mercado interno europeus. Tais medidas são de extrema utilidade
tendo em consideração que actualmente as colheitas de proteínas na UE apenas ocupam

161

162

PT

Debates do Parlamento Europeu

3% do espaço arável e o facto de a UE importar 40 milhões de toneladas de colheitas de
proteína, que representam 80% do consumo interno.
Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) As importações de proteínas equivalem
a vinte milhões de hectares cultivados fora da UE, ou a mais de 10% dos solos aráveis da
União Europeia. Estas culturas, porém, não estão sujeitas aos mesmo requisitos sanitários
e ambientais que as culturas europeias. A insuficiência de importações impõe custos
adicionais aos sectores da pecuária e dos alimentos para animais, pondo em perigo a
viabilidade económica da produção interna de carne. O reequilíbrio entre o fornecimento
e o consumo de cereais, proteaginosas e sementes oleaginosas na União Europeia teria
importantes benefícios económicos para os agricultores e para a indústria agro-alimentar,
bem como para a melhoria da variedade de alimentos saudáveis e de alta qualidade para
os consumidores. Além disso, no contexto das alterações climáticas, as culturas de
proteaginosas podem ajudar a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, mediante
a assimilação e fixação de azoto no solo, com a consequente redução da utilização de
fertilizantes azotados de síntese. Estas culturas ajudam igualmente a reduzir a acidificação
do solo, a melhorar a sua estrutura, a reduzir a utilização de herbicidas e a encorajar maior
biodiversidade, mediante a ajuda à polinização. Votei a favor deste relatório porque apoio
a melhoria do equilíbrio entre a produção de proteínas vegetais e proteínas animais, bem
como a utilização de proteaginosas locais.
Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Setenta por cento das proteaginosas e oleaginosas
consumidas actualmente na União Europeia são importadas, sobretudo do Brasil, da
Argentina e dos Estados Unidos. Uma vez que estes produtores nem sempre se encontram
sujeitos às mesmas restrições ambientais, sanitárias e de regulamentação dos OGM que os
produtores europeus, a União Europeia decidiu rever a sua política no que diz respeito às
proteínas e incrementar a produção interna de proteaginosas. Isto iria permitir ao
consumidor europeu beneficiar de alimentos mais saudáveis e mais variados. Esse foi o
motivo por que votei a favor deste relatório.
Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Votei a favor desta importante resolução.
Nos últimos dez nos, tem-se registado na União Europeia uma redução da produção de
oleaginosas, à medida que o nosso mercado se tem tornado, em grande medida, dependente
das importações. Esta situação foi criada por acordos comerciais internacionais previamente
estabelecidos, que permitiam à UE proteger a sua produção de cereais e, em contrapartida,
permitiam a importação isenta de direitos aduaneiros de sementes oleaginosas e de
proteaginosas pela UE. Isto criou condições para a importação, a baixo custo, da produção
requerida, bem como para assegurar a competitividade da agricultura, sobretudo do sector
da pecuária. Todavia, no interior da própria UE, agricultores e empresas de processamento
perderam o interesse neste sector. O número de programas de investigação no domínio
das plantas oleaginosas diminuiu, o desenvolvimento de plantas resistentes e altamente
produtivas deteve-se, estando em toda a Europa a perder-se a experiência prática da
produção de proteaginosas. A actual situação, com uma constante flutuação dos preços
nos mercados e os preços elevados das forragens proteaginosas podem ter um impacto
negativo no sector da pecuária da UE, largamente dependente de importações. A Comissão
devia considerar imediatamente medidas destinadas a promover a produção e armazenagem
de proteaginosas na UE, bem como oferecer apoio aos agricultores que as cultivem, o que
devia reflectir-se na reforma da política agrícola comum. Isso iria facilitar a recuperação
do sector, salvaguardar os rendimentos dos agricultores e contribuir para uma exploração
agrícola sustentável na UE.
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Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) A dependência de alguns sectores europeus de
mercados do exterior da UE é um problema que diz respeito não apenas a matérias-primas,
mas também a forragens para animais.
O relatório do senhor deputado Häusling realça especialmente o facto de mais de 40
milhões de toneladas de proteaginosas, sobretudo de soja e forragens de glúten de cereais
serem importadas anualmente pela Europa, o que representa 80% do consumo de
proteaginosas.
Em vista desta situação, não posso deixar de votar a favor dos pedidos do senhor deputado
Häusling, que espera que a futura PAC veja a Europa a encorajar políticas agrícolas que
tenham por objectivo pôr termo a esta dependência das importações, coisa que, obviamente,
terá um impacto positivo sobre o controlo de qualidade e a sustentabilidade da cadeia de
abastecimento.
Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − Face à diminuição na produção de
proteaginosas na UE ao longo dos últimos 10 anos, urge combater o risco de dependência
dos mercados internacionais e da volatilidade dos seus preços. Subscrevo, assim, as referidas
reformas na PAC para a introdução de novas disposições que, para além de suportarem os
agricultores na melhoria dos sistemas de rotação de culturas, promovam os serviços e
investigações científicas de apoio às colheitas de sementes proteagionosas. Quero ainda
referir a importância de uma abordagem descentralizada dos programas de investigação
que tenha em conta os conhecimentos locais dos agricultores e sistemas de agricultura
sustentável. Apoio, por isso, a proposta feita à Comissão para ponderar o restabelecimento
de uma unidade de investigação agrícola na Direcção-Geral da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural.
Diogo Feio (PPE), por escrito. − Segundo dados contidos neste Relatório, a produção de
proteaginosas na União Europeia teve um decréscimo de 30% ao longo dos últimos dez
anos. Mais diz o Relator que "na UE, a produção total de proteaginosas ocupa, actualmente,
apenas 3% dos solos aráveis. Mau grado as ajudas públicas a produção de leguminosas
secas voltou a decrescer para cerca de um milhão de hectares em 2008. Mais de 40 milhões
de toneladas de proteaginosas são importados anualmente, o que representa 80% do
consumo de proteaginosas na UE." Estes números deviam ser suficientes para chamar a
atenção dos dirigentes políticos e justificar uma mudança de políticas. Num momento em
que o preço dos alimentos atinge limites históricos, colocando em causa a segurança
alimentar, a União Europeia, que está a rever a PAC, não pode deixar de olhar para o
problema da produção de proteaginosas e tentar encontrar uma solução. Esta deve passar,
obrigatoriamente, por uma maior aposta nesta cultura que, além de diminuir as importações,
melhora a contribuição da agricultura para a protecção do meio ambiente, pois as
proteaginosas podem reduzir substancialmente as emissões dos gases com efeito de estufa.
José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − De acordo com dados recentes divulgados
pela Comissão Europeia, a produção de plantas ricas em proteínas na União Europeia tem
sofrido um decréscimo enorme, na casa dos 30%, o que revela que algo falhou na Política
Agrícola Comum (PAC). Esta situação obriga a UE a importar mais de 40 milhões de
toneladas de proteaginosas e deve-se a compromissos que vêm do passado, como o Acordo
Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e o Acordo de Blair House, que permitiram a
importação de oleaginosas e proteaginosas isentas de direitos aduaneiros. As recentes
alterações climáticas vieram colocar este assunto na ordem do dia e considerá-lo um
elemento importante na reforma da PAC que se espera para breve. A cultura das
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proteaginosas, associada a uma rotação alargada de outras culturas, traz grandes benefícios,
não só em termos ambientais, mas também quanto à redução de custos, uma vez que
enriquece os solos no que respeita ao azoto.
Voto favoravelmente este Relatório, que visa reduzir o défice de proteínas na UE, e faço
votos para que as suas recomendações, como o apoio aos agricultores que pretendam
apostar nas proteaginosas e praticar a rotação de culturas, sejam tidas em conta na
elaboração da nova PAC.
João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − O défice de proteínas na Europa e o desequilíbrio
entre a produção de proteínas animais e vegetais constituem um problema que se tem
vindo a agravar, com efeitos na alteração dos hábitos de consumo humano, na qualidade
e segurança alimentares e na crise que enfrentam os criadores de gado. O relator avança
com números que são elucidativos e preocupantes. Números que exigem um tomada de
atenção ao problema e medidas específicas para a sua resolução. Estes desequilíbrios
radicam nas políticas agrícolas e comerciais vigentes e não encontrarão solução sem uma
alteração profunda de ambas – facto que o relatório omite. A superação dos actuais défices
e desequilíbrios deve assentar no apoio ao aumento e à diversificação do cultivo de
proteaginosas e numa política de substituição progressiva de importações. O relatório
reconhece esta necessidade e aponta algumas medidas importantes, que valorizamos, como
a criação de condições de mercado favoráveis à produção, comercialização e consumo
locais e a promoção de circuitos de abastecimento curtos e isentos de OGM.
Mas ao mesmo tempo vem abrir a porta a soluções que encaramos com preocupação e
que não podemos aceitar, como o levantamento da tolerância zero à presença de OGM na
importação de alimentos para animais, pondo em causa a aplicação estrita do princípio
da precaução.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − Este relatório procura responder ao problema
do défice de proteínas na Europa e ao desequilíbrio entre a produção de proteínas animais
e vegetais, que, como se sabe, constitui um problema que se tem vindo a agravar, com
efeitos na alteração dos hábitos de consumo humano, na qualidade e segurança alimentares
e na crise que enfrentam os criadores de gado.
Os desequilíbrios radicam nas políticas agrícolas e comerciais vigentes e não encontrarão
solução sem uma alteração profunda de ambas, o que, lamentavelmente, o relatório omite.
Defendemos que a superação dos actuais défices e desequilíbrios deve assentar no apoio
ao aumento e à diversificação do cultivo de proteaginosas e numa política de substituição
progressiva das importações. Embora o relatório reconheça esta necessidade e aponte
algumas medidas importantes, que valorizamos, abre, no entanto, a porta a soluções que
encaramos com preocupação e que não podemos aceitar, como o levantamento da
tolerância zero à presença de OGM na importação de alimentos para animais, pondo em
causa a aplicação estrita do princípio da precaução.
Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) A importação de proteínas dos países terceiros
constitui um problema grave, na medida em que não são garantidos requisitos equivalentes
aos legumes importados. Estas proteaginosas são utilizadas sobretudo na pecuária, o que
põe em perigo o sistema de preços, uma vez que a volatilidade desses preços nos mercados
internacionais aumenta exponencialmente. Concordo, portanto, com o senhor deputado
Häusling no que diz respeito à necessidade de reduzir a dependência da UE das importações.
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Martin Häusling (Verts/ALE), por escrito. – (DE) O relatório da Comissão da Agricultura
e Desenvolvimento Rural "Défice de proteínas na UE: que solução para um problema
antigo?" surgiu com algumas soluções excelentes para resolver o défice de proteínas da
UE, como, por exemplo, rever o Acordo de Blair House com os EUA, que permite a
importação dos Estados Unidos de proteaginosas isentas de direitos aduaneiros. Outras
soluções incluem a introdução de proteaginosas num sistema de rotação de culturas, ou
o reforço da investigação e consulta, bem como a expansão de criação de sementes e
infra-estruturas para a produção de proteínas. Infelizmente, a maioria dos deputados de
três grupos, do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos), do Grupo dos
Reformistas e Conservadores Europeus e do Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais
pela Europa, apresentou alterações contrárias a esta posição inequívoca adoptada pelo
Parlamento. Eles exigem que se facilitem as importações de proteaginosas, sobretudo de
soja, incluindo organismos geneticamente modificados (OGM), que são proibidos na UE.
Infelizmente, estas alterações passaram, por pequena maioria, numa votação no Plenário
do Parlamento. Todavia, estou convencido de que exigir maiores importações de soja
geneticamente modificada é contraproducente para os nossos actuais objectivos de reforçar
a auto-suficiência da UE. Esta posição não reflecte os desejos de uma significativa maioria
de pessoas que na Europa rejeitam a utilização de OGM na agricultura. Noto com pesar o
modelo de votação, tendo decidido, na minha capacidade de relator, fazer novo envio do
relatório à comissão competente quanto à matéria de fundo.
Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Votei a favor deste documento, porque a
reforma da PAC deve incluir novas medidas adequadas e fidedignas que apoiem os
agricultores na melhoria dos sistemas de rotação das culturas, de molde a reduzir
substancialmente o actual défice de proteínas e a volatilidade dos preços. O défice de
proteínas da UE está a aumentar gradualmente, e a UE apenas cultiva 30% de proteaginosas
utilizadas para as forragens. Actualmente, as proteaginosas ocupam apenas 3% dos terrenos
aráveis da UE, motivo por que a UE é forçada a importar 70% dessas destas culturas para
alimentos para animais. A utilização extensiva de proteaginosas no sistema de rotação de
culturas oferece importantes vantagens agro-ambientais e em termos de mitigação das
alterações climáticas. Considerando as alterações climáticas, as variedades leguminosas
podem reduzir substancialmente as emissões de gases com efeito de estufa, mediante a
assimilação e fixação de azoto no solo, reduzindo desse modo a utilização de fertilizantes
azotados. Maior percentagem de proteaginosas na rotação de culturas melhora a fertilidade
e a estrutura do solo, a acumulação de nutrientes, e a sanidade das culturas seguintes. As
misturas permanentes de gramíneas e trevo para alimentação animal, e as misturas de
cerealíferas e proteaginosas cobrem os solos de modo mais adequado, reduzindo o
escoamento de nutrientes para os lençóis freáticos e rios, propiciando igualmente melhores
condições as abelhas e outros insectos polinizadores. A rotação extensiva de culturas reduz
a necessidade de intervenção para proteger as culturas, podendo contribuir para a
conservação da diversidade de espécies e variedades selvagens e cultivadas.
Peter Jahr (PPE), por escrito. – (DE) Nos últimos anos, a produção de proteaginosas
declinou dramaticamente na Europa. Em consequência disso, estamos agora, em grande
parte, preocupantemente dependentes de importações. Por esse motivo, gostaria de
agradecer ao relator por convidar a Comissão a adoptar medidas, a médio e longo prazo,
para resolver o problema. Todavia, enquanto a União Europeia for incapaz de prover
suficientemente às suas próprias necessidades, devíamos considerar igualmente introduzir
alterações relativamente às nossas provisões de importação. Uma solução técnica para
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vestígios insignificantes de OGM nos produtos proteaginosos importados poderia assegurar
um abastecimento suficiente de soja nos mercados europeus.
Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) Tal como estão as coisas, a política relativa
às culturas com elevado teor de proteínas na Europa redunda em prejuízo dos agricultores
e produtores, que se vêem forçados a pagar quotas por elas, que estão dependentes da
turbulência nos mercados mundiais. Além disso, também redunda em prejuízo dos
consumidores, que compram carne e leite de animais alimentados com rações altamente
proteicas. Condições associadas às superfícies de cultivo e ao clima, possibilitaram mudanças
estruturais na produção de proteaginosas na UE, mudanças que podem mesmo ser
consideradas aconselháveis, em relação com a biodiversidade e medidas destinadas a
contra-atacar as alterações climáticas. As forragens importadas de países terceiros não são
sujeitos a controlos tão rigorosos como as forragens europeias, que nos permitem estarmos
100% certos da sua qualidade, ou conhecer exactamente a origem das matérias-primas de
que são feitas. Devíamos, por conseguinte, adoptar rapidamente medidas tendentes a
mudar esta situação, uma vez que, de outro modo, as garantias que demos de que os
produtos alimentares europeus serão seguros, saudáveis e de alta qualidade revelar-se-ão
ser apenas palavras ocas. O passo seguinte a darmos para solucionar o problema do défice
de proteínas da UE devia ser abrandar os regulamentos que proíbem alimentar os animais
com farinha de carne e ossos. No caso das aves domésticas e da carne de porco não se
verificou haver qualquer risco de propagação de doenças em consequência deste método
de alimentação. No fim de contas, a proibição da farinha de carne e ossos foi, inicialmente,
introduzida em relação com a BSE. Tornar possível a utilização de farinha na criação
pecuária irá reduzir os custos de produção, o que é extremamente importante, em vista da
queda de rendibilidade da produção de carne. Além disso, iria também permitir-nos reduzir
as importações de rações de elevado teor proteico da América.
Sandra Kalniete (PPE), por escrito. – (LV) Muitos estudos mostram que o défice de
proteínas na União Europeia aumentou acentuadamente nos últimos dez anos, motivo
por que aumentou igualmente a dependência da União Europeia da importação de proteínas.
Muitos sectores correm o risco potencial de não poderem conseguir fornecimentos de
proteaginosas a preços razoáveis, em consequência da volatilidade dos preços no mercado
internacional. Infelizmente, quando há alguns anos, se concluíram acordos comerciais
com outros países, criaram-se condições de concorrência desfavoráveis para o cultivo de
proteaginosas na UE. Hoje estamos a sofrer as consequências dessas decisões irreflectidas,
motivo por que é importante compreender o que aconteceu, de molde a podermos traçar
a direcção que temos de tomar para vencermos o défice de proteínas. Actualmente, estamos
activamente ocupados com uma reforma da política agrícola comum (PAC). O foco, neste
caso, está no apoio aos agricultores activos, na protecção do ambiente e no desenvolvimento
da vida rural. No que diz respeito à reforma da PAC, porém, não devemos esquecer também
outras questões, Nesta Resolução, realçou-se o facto de que maior utilização de
proteaginosas em sistema de rotação melhora significativamente o ambiente agrícola,
ajudando a mitigar as alterações climáticas. Considero que estes argumentos são
suficientemente persuasivos para também resolvermos as questões do défice de proteínas
no quadro da reforma da PAC.
Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) No sector da pecuária, a UE encontra-se
extremamente dependente de importações de alimentos para animais, em consequência
de não produzir ela própria as forragens de que necessita. Setenta por cento das
proteaginosas requeridas pelas forragens para animais são importadas do Brasil e dos EUA.
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Este problema está bem claramente exposto nas suas linhas gerais no relatório sobre este
défice de proteínas, impondo-se critérios rigorosos relativamente aos alimentos para
animais. Os produtos importados devem também satisfazer os critérios de qualidade,
ambientais e sociais. Além disso, é necessário utilizar de modo mais eficiente as
matérias-primas adequadas para a produção de forragens. É importante reduzir a nossa
enorme dependência dos países terceiros, uma vez que ela é responsável pela volatilidade
dos preços e falta de transparência em termos de condições de produção. Isto apenas será
conseguido, se na UE voltarmos a tomar nas nossas mãos a produção de proteaginosas,
tal como propõe este relatório. Oponho-me, porém, terminantemente, ao cultivo de
produtos agrícolas geneticamente modificados nos campos da Europa.
Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) Afirmar que actualmente a produção de
proteaginosas ocupa apenas 3% do solo arável da UE e fornece apenas 30% das
proteaginosas consumidas sob a forma forragens para animais é descrever uma realidade
que a maior parte das pessoas considera muito difícil compreender.
A redução dos abastecimentos de proteaginosas é paradoxal, numa época em que a sua
produção dá lugar a uma série de efeitos positivos necessários para o ecossistema agrícola,
benéfico para a qualidade dos produtos finais da pecuária e importante para controlar os
preços do mercado. O debate, que já teve início na comissão competente quanto à matéria
de fundo, é fundamental para redefinir o papel que a produção de proteaginosas irá
desempenhar no contexto dos futuros desafios para a agricultura europeia. Refiro-me à
luta contra as alterações climáticas e à correcta utilização dos recursos naturais, a que se
está a prestar a devida atenção nesta fase de elaboração do projecto do quadro da futura
PAC.
Apoiei este relatório, que creio simbolizar uma nova fase que deve iniciar-se agora para se
reduzir o défice de proteínas. Considero uma prioridade a criação de um programa-quadro
específico para a investigação descentralizada no domínio da agricultura, de molde a
melhorar a cooperação, partilhar melhores práticas e acelerar o processo de melhoramento
da cultura de proteaginosas adaptadas às exigências locais, fazendo disso um domínio
inovador nos diversos Estados-Membros.
Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) A última década assistiu ao declínio
da produção de proteaginosas na UE. Actualmente, as proteaginosas ocupam apenas 3%
do solo arável da União Europeia, fornecendo apenas 30% das proteínas utilizadas na
alimentação dos animais. Apoiei a opinião do relator que afirma que esta situação tem de
mudar, uma vez que isso irá beneficiar a saúde humana, bem como o ambiente e a
biodiversidade. A Comissão Europeia devia elaborar um relatório sobre as possibilidades
e opções para incrementar a produção interna de proteaginosas na UE, através de novos
instrumentos de política agrícola. Convém igualmente estabelecer um mecanismo para
monitorizar a origem das proteaginosas importadas pela UE.
David Martin (S&D), por escrito. – (EN) É com satisfação que acolho este relatório que
chama a atenção para o défice de proteínas na UE, bem como para a necessidade de
reequilibrar esse défice, mas oponho-me a medidas que signifiquem o aumento dos subsídios
para os agricultores garantirem a produção de proteínas na UE. O meu ponto de vista é
que encorajar a cultura interna das proteaginosas tem de ser feito de acordo com a PAC
reformada, que vê a UE evoluir para uma agricultura sustentável e maior orientação para
o mercado e, o que é importante, afastar-se de subsídios que distorcem o comércio.
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Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) O declínio do cultivo de proteaginosas e a
substituição da produção interna por importações baratas em escala maciça pode, em
última análise, ter um impacto negativo sob a forma de perda de experiência no tocante a
técnicas de cultivo actuais e ter como resultado uma redução considerável da investigação
no domínio do cultivo dessas plantas num ambiente doméstico. Considero também
importante manter uma variedade suficiente em termos de selecção ou diversidade da
oferta destes produtos. Tal como acontece com grande número de relatórios ou propostas
tratados pelo Parlamento, também neste é referida a necessidade de produtos de alta
qualidade. Relativamente aos produtos referidos anteriormente, é igualmente necessário
inspeccionar amostras autênticas, integrando essa inspecção na verificação dos processos
agrícolas e recursos usados localmente. A verificação de qualidade devia ser efectuada com
todo o cuidado e pormenor no caso de produtos de importação, através da utilização de
métodos laboratoriais modernos, e da inequívoca identificação da origem das mercadorias.
A maior parte dos países da UE tem algumas culturas típicas. Na República Checa, por
exemplo, são as ervilhas, que têm uma tradição há muito estabelecida, mas cujo cultivo se
encontra agora em declínio. De modo geral, a opinião da República Checa é favorável ao
presente relatório.
Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) A produção de proteaginosas na União
Europeia está a registar um declínio cada vez mais significativo, o que torna a situação
alarmante. O défice de proteínas causa desequilíbrios, não apenas na produção agrícola,
mas também na investigação e no desenvolvimento de técnicas agrícolas. Os agricultores
foram, de facto, perdendo gradualmente interesse nas proteaginosas, do que resultou perda,
a nível europeu, de experiência prática relacionada com estas culturas. É, portanto,
necessário continuarmos a seguir de perto a situação urgente descrita no relatório e a
formular uma política europeia verdadeiramente integrada. Só é possível responder a novos
desafios, como as alterações climáticas ou a perda de biodiversidade agrícola, se existir um
abastecimento e consumo mais equilibrado de proteaginosas no seio da UE. Esperamos,
por conseguinte, que a Comissão Europeia examine as possibilidades de vencer a actual
emergência do défice de proteínas mediante uma reforma radical da política agrícola
comum, que a torne capaz de enfrentar os novos desafios. Seria também adequado
introduzir um pagamento suplementar, se os agricultores usassem uma rotação obrigatória
de, pelo menos, quatro diferentes culturas, incluindo, pelo menos, uma proteaginosa.
Finalmente, seria necessário estabelecer uma unidade de investigação agrícola na
Direcção-Geral para a Agricultura e Desenvolvimento Rural da Comissão, para motivar
os consumidores e os serviços de restauração a fazerem opções alimentares mais
respeitadoras do ambiente.
Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) Votei a favor do relatório de iniciativa sobre
o défice de proteínas vegetais na UE. A Europa depende largamente das importações de
proteaginosas, que são usadas, sobretudo, na alimentação dos animais. Esta dependência
é acompanhada pelos crescentes riscos associados à volatilidade dos preços nos mercados
internacionais. Para combater esse fenómeno, propomos que a reforma da política agrícola
comum inclua a introdução de novas disposições tendentes a apoiar os agricultores na
melhoria dos sistemas de rotação das culturas, o investimento na investigação no domínio
das sementes de proteaginosas, bem como melhorar a formação dos agricultores em
rotação de culturas e na policultura.
Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) O relatório Häusling era um bom
relatório. Incremento da independência da União em matéria de proteínas, promoção das
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vias de fornecimento mais curtas, e ajuda aos agricultores, contribuindo para a redução de
emissões de gases com efeito de estufa, são outras tantas medidas que poio.
Todavia, os grupos de pressão pró-OGM e os seus representantes conseguiram converter
este relatório numa defesa da permissão de entrada de alimentos contaminados na Europa.
O relatório advoga igualmente o regresso das farinhas de animais, com todos os riscos que
isso envolve. É tempo de deslocalizar a produção de proteaginosas vegetais, coisa que, na
sua nova forma, este relatório não nos permite fazer. Se os OGM e as farinhas de animais
forem aprovadas por este Parlamento, eu voto contra este relatório.
Nuno Melo (PPE), por escrito. − É fundamental aumentar a produção de proteaginosas
– plantas ricas em proteínas, com o objectivo de reduzir a dependência da soja importada,
manter a segurança alimentar e beneficiar o meio ambiente. Estão disponíveis estudos
científicos que demonstram os benefícios ambientais das proteaginosas em termos de
emissões de gás com efeito de estufa, assim como de melhoria da biodiversidade e da
qualidade dos solos. É muito preocupante que apenas 3% da produção agrícola europeia
diga respeito a proteaginosas. Não é aceitável importarmos 80% das nossas necessidades.
É, assim, muito importante que no próximo quadro de apoio, PAC pós 2013, venham a
ser tomadas medidas para alterar esta situação.
Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) O relatório Häusling sobre o défice de
proteínas na UE e a procura de soluções para o problema introduz alguns elementos
positivos, como as ajudas aos agricultores que contribuam para a redução das emissões
de gases com efeito de estufa.
Apesar disso, votei contra o relatório porque o texto defende inequivocamente os
organismos geneticamente modificados, abrindo totalmente as portas da Europa a alimentos
contaminados e a farinhas de origem animal no território europeu.
Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (EN) O relatório pede que a Comissão inclua na
reforma da PAC medidas adequadas e seguras, bem como instrumentos destinados a ajudar
os agricultores a melhorar a rotação das culturas. Pede uma proposta legislativa que autorize
a utilização de proteínas animais transformadas procedentes de desperdícios de matadouros
para produzir alimentos para animais monogástricos (porco e aves de capoeira). Se essa
autorização for dada, o que mudará? É impossível controlar a proibição. Por que gastar
tempo com um relatório desnecessário e não fácil de compreender, só para marcar um
ponto para um relator? Uma vez que não voto a favor de iniciativas pouco claras e
"cozinhadas", abstenho-me.
Andreas Mölzer (NI),
por escrito. – (DE) As proteaginosas constituem uma parte
importante da indústria alimentar para animais, sendo, por conseguinte, um factor
económico significativo. Todavia, o cultivo de proteaginosas é uma questão que suscitou
pouco interesse positivo na Europa. Ao longo dos últimos 10 anos, registou-se um declínio
de uns 30% dessas culturas, com excepção apenas da soja, cujo declínio foi apenas de 12%.
Apenas 3% dos solos aráveis da UE são utilizados para a produção de proteaginosas. Como
demonstrado por estudos efectuados, isto não só conduz a uma significativa desvantagem
económica, pelo facto de ter como consequência uma quota de 80% de importações, como
também traz desvantagens no domínio da agricultura. Isso fica a dever-se ao facto de as
proteaginosas enriquecerem os solos com azoto, promovendo uma posterior fertilidade.
O sector da investigação também está a sofrer com o baixo nível da procura de sementes
de culturas produtoras de proteínas. A espiral descendente já principiou. Votei contra este
relatório, porque receio que ele possa prejudicar o cultivo de sementes tradicionais.
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James Nicholson (ECR), por escrito. – (EN) A parte principal deste relatório advoga que,
em vez de importarmos proteínas dos países terceiros, devíamos encorajar os agricultores
a produzirem-nas na Europa. Esta opinião ignora o facto de que, em consequência de
impedimentos naturais, a Europa não tem, simplesmente, capacidade para produzir as
quantidades de soja e de milho necessárias para satisfazer a procura dos nossos agricultores
a preços viáveis. Importações acessíveis de proteínas de países terceiros como os EUA são
cruciais, se pretendermos assegurar segurança alimentar e criar condições em que os
agricultores possam adquirir um nível de vida decente. Além disso, o relatório refere-se ao
facto de devermos explorar a possibilidade de utilizar proteínas animais como fonte de
alimentação dos animais. Depois da nossa experiência com a BSE, não creio que devêssemos
enveredar por essa via, nem que isso seja necessário, se os agricultores tiverem à sua
disposição um fornecimento adequado de soja e milho. Por todas essas razões, votei contra
o relatório.
Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) Votei a favor deste relatório, que realça
uma série de problemas importantes com o modo como funciona a agricultura europeia.
Penso, porém, que devíamos concentrar-nos mais em soluções. A esse respeito, temos de
ser mais abertos à utilização das soluções científicas de ponta mais recentes do sector da
biotecnologia.
Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) O relatório apoia a utilização de organismos
geneticamente modificados, bem como de farinha de ossos. De modo geral, proteínas
animais só deviam ser permitidas na alimentação dos animais, se existirem todas as provas
e controlos científicos que evitem efeitos negativos (gostaria de lhes recordar o escândalo
da BSE). Votei, por conseguinte, contra este relatório.
Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) O défice de proteínas na UE é uma questão
relevante e importante. Tendo em conta o facto de este problema se encontrar
profundamente enraizado na UE e de a escassez de proteínas estar a aumentar
constantemente, temos de envidar todos os esforços para assegurar que este problema seja
tratado com a maior brevidade possível e que seja aumentada a produção local de
proteaginosas. Estou convicto de que esta Resolução constitui um passo importante para
a solução deste problema. A cultura de proteaginosas não só mitiga o impacto das alterações
climáticas, como também se reflecte de modo positivo sobre os rendimentos dos
agricultores. Além disso, constitui um factor importante de reforço do sector pecuário da
UE, pelo facto de que iria reduzir a dependência das importações de proteaginosas e
aumentar a competitividade. Creio que a Comissão tem de tomar providências imediatas
para pôr termo à entrada no mercado da UE de culturas em que haja mesmo uma presença
discreta de OGM. Não podemos permitir nem a mais leve presença de OGM nas sementes
de proteaginosas importadas pela UE. Estou de acordo com as propostas de apoiarmos a
investigação em matéria de propagação vegetativa, de fornecimento de sementes de
proteaginosas e da criação de um quadro de medidas de desenvolvimento rural que
introduzam estruturas melhoradas e descentralizadas para a produção de forragens. Creio
na necessidade de promover activamente a rotação das culturas na UE, proporcionando
apoios financeiros aos agricultores e que isso iria reduzir o actual défice de proteínas, bem
como a volatilidade dos preços.
Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − Votei favoravelmente o relatório Häusling
(A7-0026/2011), pois defende um aprovisionamento de proteínas para alimentação animal
na UE, problema que ao longo dos anos tem contribuído para uma falta de competitividade
da agricultura europeia. Ao longo dos últimos dez anos a produção de proteaginosas tem
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vindo a apresentar um deficit preocupante e actualmente a situação é de considerável
diminuição, na União Europeia. As principais leguminosas secas acusam um decréscimo
em média de 30%; no caso da soja o valor é de 12%. Esta tendência agrava uma já alarmante
dependência da União relativamente às importações de proteaginosas, utilizadas sobretudo
na alimentação animal, e comporta grandes riscos, em particular para o sector pecuário
da UE, problema agravado pela volatilidade dos preços nos mercados internacionais. É
prioritário que a Comissão assegure, rapidamente, um abastecimento de soja, sem entraves,
através da apresentação de uma solução técnica relativa ao baixo nível de OGM presentes
em proteaginosas para géneros alimentícios e alimentos para animais importados para a
UE. As importações insuficientes de soja impõem custos adicionais aos sectores da pecuária
e dos alimentos para animais da UE e comprometem a viabilidade económica da produção
interna de carne.
Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) As proteaginosas ocupam actualmente apenas
3% dos solos aráveis da União Europeia (excluindo frutas e vegetais). A produção de
leguminosas secas sofreu uma redução de, aproximadamente, 1 milhão de hectares em
2008. Mais de 40 milhões de toneladas de proteaginosas, sobretudo de soja e de alimentos
para animais à base de glúten de cereais, são importadas anualmente, o que representa
80% do consumo de proteínas da UE. Os solos aráveis cultivados no exterior da UE para
efeito de importações de proteaginosas pela UE representam 10% dos solos aráveis da UE,
ou seja, 20 milhões de hectares. No que diz respeito ao compromisso da UE de contribuir
activamente para a segurança global da alimentação e combater vigorosamente as alterações
climáticas, a futura política agrícola e de desenvolvimento rural tem de promover uma
produção de proteínas vegetais e animais, de molde a reduzir as emissões de gases com
efeito de estufa e o escoamento de nutrientes para os lençóis freáticos, bem como motivar
os consumidores, as autoridades responsáveis pela adjudicação de contratos públicos, e
os serviços de restauração a optarem nas suas dietas por um leque de alimentos mais
equilibrados, ecológicos e diversificados.
A Comissão deve apresentar iniciativas legislativas tendentes a reduzir desperdícios
alimentares ao longo da cadeia alimentar, incluindo os desperdícios de matadouro e as
sobras cuja utilização ainda se não encontra devidamente regulamentada.
Evelyn Regner (S&D), por escrito. – (DE) Ontem votei contra o relatório sobre o défice
de proteínas na UE, por acreditar que este problema não pode ser resolvido permitindo a
importação pela UE de produtos geneticamente modificados. O facto é que 80% das nossas
necessidades de proteaginosas já têm de ser importados. A intenção inicial do relatório –
o incitamento à adopção de medidas tendentes a incrementar a produção local de
proteaginosas, de molde a combater o declínio da produção de proteína na UE - foi
desvirtuada.
O grupo de pressão da engenharia genética conseguiu claramente promover uma atitude
positiva para com a importação de proteínas geneticamente modificadas, atitude que
penetrou no relatório através das alterações que, infelizmente, foram aprovadas pela maioria
do Plenário. Inclusive o relator foi forçado a votar contra o seu próprio relatório. Na
qualidade de membro do Partido Social-Democrata da Áustria, e juntamente com os meus
colegas de partido no Parlamento, sou a favor de uma política de tolerância zero para com
os organismos geneticamente modificados.
Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Na sessão de hoje, foi aprovado, por votação,
o relatório do senhor deputados Häusling sobre o défice de proteínas na UE.
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A UE está altamente dependente das importações de proteaginosas, que são utilizadas
sobretudo para alimentação dos animais. Esse facto envolve riscos importantes,
particularmente para o sector da pecuária europeia. Uma série de alterações de compromisso
melhorou consideravelmente o relatório inicial.
O relatório que foi aprovado convida a Comissão a optar por uma visão a médio e longo
prazo de uma política para as proteaginosas e pede que a reforma da política agrícola
comum introduza novas disposições que ajudem os agricultores a melhorar a rotação das
culturas, bem como a reduzir o défice de proteínas vegetais e a volatilidade dos preços. O
relatório exige igualmente a realização de estudos de investigação sobre sementes e a sua
contribuição para controlo das doenças.
O relatório pede à Comissão que garanta o livre abastecimento de soja do mercado europeu,
proporcionando uma solução técnica para a presença ínfima de organismos geneticamente
modificados para alimentos e forragens importadas pela UE.
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) Os pontos-chave do relatório são:
a criação de um quadro para o cultivo e a utilização de proteaginosas na UE, para substituir
a sua importação de países terceiros; o abandono do Acordo de Blair House e a melhoria
da rotação de culturas no quadro da reforma da PAC; criação de uma nova abordagem
científica e melhoria da formação e das estruturas para os agricultores. O resultado da
votação na comissão AGRI foi satisfatória, excepto pela introdução de algumas alterações
propostas pelo Grupo ALDE e pelo facto de o Grupo PPE "contaminar" o relatório com
alterações que promovem os OGM. A indústria interessada em OGM tinha estado a fazer
pressão para atenuar a política de tolerância zero da UE, que não permite a entrada na UE
de forragens geneticamente modificadas. Infelizmente, no Plenário, não nos foi possível
descontaminar o relatório sobre o défice de proteínas do ataque da tolerância zero
relativamente aos OGM. A maioria do Plenário, contudo, estava muito mais próximo da
nossa posição do que na Comissão AGRI. Logo, vale a pena experimentar insistentemente
inverter as maiorias no Plenário sobre as questões relativas aos OGM. O deputado Häusling
(Verdes) demitiu-se como relator.
Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) As últimas estimativas relativas ao sector das
proteaginosas revelam uma perturbadora tendência ao longo da última década para a
reduzida produção de proteaginosas na União Europeia. Na Europa, todos os anos a
produção de leguminosas cai 30% - a de soja 12% -, o que tem como resultado a importação
de 40 milhões de toneladas de proteínas vegetais.
O conteúdo deste relatório mostra que o sector pecuário europeu, vulnerável à volatilidade
dos preços, está demasiado dependente da capacidade de acesso às importações de proteínas
vegetais. Essa dependência, põe em perigo a rendibilidade económica da carne produzida
a nível doméstico, que é cada vez mais enfraquecida pelos custos adicionais das importações
de forragens, não obstante o facto de que - a acrescentar ao problema económico e em
antecipação aos objectivos em matéria de clima - a produção de proteaginosas iria contribuir
substancialmente para a redução das emissões de gases com efeito de estufas.
Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Nos últimos anos, o cultivo de leguminosas sofreu
um declínio da sua produção, tendo como resultado uma forte dependência das importações
de países terceiros, uma vez que são utilizadas quer na alimentação humana, quer na
alimentação de animais.
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Ao mesmo tempo que reduzem o défice de proteínas da União Europeia, uma vez efectuada
a colheita do seu produto, estas culturas constituem um excelente aditivo para os solos,
que, consequentemente, requerem menos fertilizantes químicos. Uma boa exploração
agrícola devia incluir rotação de culturas, reduzindo assim a intervenção de fertilizantes e
conservando a diversidade das espécies, entre variedades selvagens e variedades cultivadas.
O pedido, que apoiamos, é que a futura política agrícola comum estabeleça medidas
destinadas a vencer o défice de proteínas da União, reduzindo constantemente a importação
de proteínas.
Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – (RO) Votei a favor deste relatório, porque
realça a importância de restringir a dependência de proteínas importadas, sobretudo porque
esta dependência cria riscos importantes para o sector pecuário da União Europeia. Gostaria,
porém, de fazer notar que os OGM não constituem a única solução para a redução de
proteínas importadas de países terceiros. Há, para a soja geneticamente modificada
substitutos disponíveis, que podiam satisfazer as exigências de proteínas, como é o caso
da ervilha forrageira, da fava e da favarola, do tremoço, da lentilha e do grão-de-bico, para
não falar da luzerna/alfafa e do trevo, que, simultaneamente, podem reduzir
substancialmente as emissões de gases com efeito de estufa. Não se devia também ignorar
a capacidade de se produzir proteaginosas, como a soja, nos novos Estados-Membros,
como a Roménia e a Bulgária.
Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) O relatório inicial do relator era um texto
melhor do que aquele que agora foi aprovado. Foi essa a razão por que votei contra o texto
definitivo. Pedir agora à Comissão que garanta o fornecimento livre de soja ao mercado
UE, encontrando uma solução técnica para a presença de pequenas quantidades de OGM
nas proteaginosas destinadas à alimentação dos animais é, para todos os efeitos, dar uma
grande vitória ao grupo de pressão da agricultura intensiva. O Grupo dos Verdes/Aliança
Livre Europeia defende o máximo desenvolvimento da própria produção de proteaginosas
da UE. Essa política seria boa para os rendimentos dos agricultores, e contribuiria de modo
substancial para combater as alterações climáticas, para preservar a biodiversidade e para
a fertilidade dos solos.
O que é fundamental é a introdução de um mecanismo através do qual nos seja possível
controlar a origem das proteaginosas e inspeccionar a sustentabilidade das práticas agrícolas
aplicadas no país de origem. Regulares controlos no local são absolutamente necessários.
O debate sobre autorizar novamente a utilização de proteínas animais processadas
provenientes de desperdícios de matadouros na produção de alimentos para porcos e aves
de capoeira só pode ser travado em termos de segurança (alimentar) e saúde pública.
Proibições de reciclagem entre espécies e de canibalismo forçado são cruciais, tal como
são cruciais inspecções fidedignas no sector dos alimentos para animais, e da correcta
aplicação da legislação em vigor na UE.
Marc Tarabella (S&D), por escrito. – (FR) Os meus agradecimentos ao meu colega senhor
deputado Häusling pelo seu importante relatório, muito embora esteja desapontado com
a versão definitiva, que foi o motivo, por que, tal como o relator, acabei por votar contra
o relatório. Por um lado, lamento o facto de o relatório ter sido arruinado pela inclusão da
questão da tolerância zero. O apelo a atenuar as condições relativas às importações não
autorizadas de organismos geneticamente modificados (OGM) não soluciona o problema
do défice de proteínas na União Europeia, pelo que não devia ter sido discutido. Por outro
lado, temos absolutamente de atenuar o considerável declínio da cultura de proteaginosas
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na União e, logo, de reduzir a nossa dependência, que já é alarmante, das importações de
proteínas vegetais.
Gostaria de denunciar de modo inequívoco os acordos de Blair House, cujos objectivos,
orientados para o mercado, contribuíram para a extrema volatilidade dos preços. Além
disso, esses acordos contradizem absolutamente o Protocolo de Quioto e os seus objectivos
em matéria de aquecimento global. Para o futuro, no contexto da gestão racional e
responsável dos solos, temos de integrar as proteaginosas no ciclo de rotação de culturas.
Artur Zasada (PPE), por escrito. – (PL) Votei a favor da aprovação do relatório Häusling.
Regozijo-me com o facto de o senhor deputado Häusling ter levantado a questão do défice
das proteínas na Europa e de nos ter proporcionado importantes informações sobre este
assunto. É evidente que a questão requer acção urgente.
As proteínas são uma das mais importantes componentes da nossa dieta diária, podendo
a sua falta causar graves problemas de saúde. O que é mais, como se verifica da investigação
presente no relatório, o cultivo de plantas altamente proteaginosas e a extensiva aplicação
do princípio de rotação das culturas reduziriam os custos de produção e as emissões de
gases com efeitos de estufa.
Dados os maus hábitos alimentares dos cidadãos dos Estados-Membros da União Europeia,
bem como a falta de experiência dos agricultores europeus no que diz respeito ao cultivo
de proteaginosas, creio que, em primeiro lugar, devíamos concentrar-nos na educação.
Estou a pensar, neste caso, sobretudo, em consciencializar as pessoas do impacto positivo
das proteínas sobre a saúde humana (do que é exemplo o Programa de Fruta Escolar, que,
com um objectivo semelhante está actualmente a ser implementado na União Europeia),
bem como da necessidade de desenvolver um sistema de incentivo para os agricultores
que cultivam proteaginosas.
Relatório: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)
Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − Aprovo o presente relatório anual sobre a igualdade
de géneros na UE de 2010 e as recomendações dele emanadas. A actual crise teve efeitos
devastadores para as mulheres, apesar dos sectores profissionais dominados pelos homens
terem sido mais atingidos. Relevo ainda o facto de subsistir uma desigualdade de pagamento
entre homens e mulheres na UE na ordem dos 18%, apesar de haver mais mulheres
licenciadas do que homens. Como principais medidas necessárias apontadas, realço o
desenvolvimento de planos de igualdade e a luta contra a violência doméstica, instaurando
um ano europeu dedicado a esta temática.
Roberta Angelilli (PPE),
por escrito. – (IT) Hoje, celebramos o centenário do Dia
Internacional da Mulher, um símbolo da luta pela consecução da igualdade social e da
libertação do comportamento discriminatório e opressivo de que as mulheres foram, e
continuam a ser, vítimas.
Em cada um dos países do mundo existe uma percepção diferente da mulher. Fala-se muito
dos países islâmicos e do modo como são consideradas e tratadas, modo que continua a
ser influenciado pela religião. Felizmente, muito embora no Ocidente tenhamos uma visão
da igualdade do homem e da mulher, os factos descrevem uma situação inquietante. Na
Europa, ainda persistem muitas desigualdades, em detrimento das jovens e das mulheres,
em termos de emprego, vida privada, saúde e dos seus direitos de acesso à educação e
formação profissional, bem como de preencher lugares em sectores não tradicionais ou
que tenham um alto nível de responsabilidade. Isso, porém, não é tudo: as mulheres não
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só enfrentam múltiplas formas de discriminação, como também são vítimas de violência
de todos os tipos, tanto psicológica como física.
É, portanto, necessário proteger as mulheres e pô-las em posição de poderem levar vidas
qualitativamente iguais às dos homens. Igualdade de género não é apenas uma questão de
justiça social, mas sim uma das condições prévias para atingir os objectivos de crescimento
sustentável, emprego, competitividade e coesão social estabelecidas na Estratégia Europa
2020.
Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) As mulheres das classes
trabalhadoras e das bases populares, jovens, imigrantes e refugiados não têm o que quer
que seja a ganhar com o espectáculo que está a ser organizado em sua honra, ou com listas
de desejos e mentiras que estão a ser exibidas pela plutocracia, para manter o controlo
sobre o sistema capitalista de exploração e aumento do lucro do capital. É evidente da
própria vida que a declaração da plutocracia de que a igualdade entre homens e mulheres
está alegadamente a ser promovida no âmbito da barbárie capitalista e da política da UE é
falsa e insultuosa. A política anti-bases populares da UE, dos governos burgueses, do FMI
e de outros organismos imperialistas, está a desferir um golpe nos direitos adquiridos pelas
mulheres. Desemprego maciço, cortes drásticos nos vencimentos e nos benefícios sociais,
formas flexíveis de emprego, subida da idade da reforma, contratos de trabalho flexíveis e
a comercialização dos serviços sociais da saúde, assistência social e educação, juntos, estão
a exacerbar as condições de vida das mulheres, das famílias trabalhadoras e das bases
populares em geral. A Estratégia Europa 2020, a governação económica e a disciplina
orçamental do FMI e do BCE têm reservadas novas medidas anti-bases populares,
anti-trabalho, para as mulheres. Cumpre que esta política seja deitada por terra. Convidamos
as mulheres a intensificarem a sua luta, a associarem-se a movimentos dos sindicatos da
classe trabalhadora e a unirem-se em torno dos objectivos do poder e da economia das
bases populares.
Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Concordo com vários pontos levantados por
esta Resolução, que apoiei na votação. Assim, por exemplo, a análise segundo a qual os
países em que homens e mulheres são tratados de igual modo no mercado de trabalho
beneficiaram em termos do seu desenvolvimento socioeconómico parece-me ser
plenamente justificada. Em minha opinião, a promoção da igualdade entre mulheres e
homens constitui um requisito óbvio do ponto de vista social, mas também do ponto de
vista económico.
Regina Bastos (PPE), por escrito. − A igualdade entre homens e mulheres constitui um
dos princípios fundamentais do direito comunitário. Os objectivos da União Europeia
consistem, por um lado, em assegurar a igualdade de oportunidades e o tratamento entre
os dois sexos e, por outro lado, lutar contra toda a discriminação fundada no sexo. Apesar
de todos os esforços efectuados no que respeita à igualdade entre homens e mulheres na
União Europeia continuam a existir, ainda hoje, desigualdades neste domínio. A taxa de
emprego das mulheres (58.6%) continua a ser inferior à dos homens (70,7%), apesar da
maioria dos estudantes e dos titulares de um diploma universitário serem mulheres. Na
UE só um em cada dez membros dos conselhos de administração das empresas são mulheres
e só 3% dos directores executivos são do sexo feminino.
As disparidades entre os salários auferidos pelas mulheres e pelos homens continuam a
ser, em média, 18% na UE. Para Europa atingir os objectivos de crescimento sustentável,
do emprego, da competitividade e da coesão social terá de continuar a combater as
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desigualdades, ainda existentes, entre homens e mulheres, pelo que apoiei o presente
relatório.
Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) O relatório anual sobre a igualdade
entre homens e mulheres constitui uma oportunidade para realçar os desafios que
enfrentamos neste tempo de crise económica e social. Este relatório, que foi aprovado no
Dia Internacional da Mulher, devia ser considerado em conjunto com o relatório da senhora
deputada Plumb sobre o rosto da pobreza feminina na União Europeia. As mulheres
encontram-se, de facto, entre as categorias de pessoas ditas vulneráveis e que sofreram o
pleno impacto da crise. Uma vez que trabalham mais vezes a tempo parcial do que os
homens, que fazem trabalho que pode ser trabalho precário no sector terciário, porque
têm carreiras profissionais fragmentadas, que mesmo actualmente são pior remuneradas
do que os homens pelos mesmos tipos de trabalho, e cujas pensões são, consequentemente,
mais baixas, temos de garantir que elas serão constantemente o foco da nossa atenção.
A questão mais sensível neste relatório dizia respeito às quotas para mulheres nos conselhos
de administração de grandes empresas, tanto privadas como públicas. É evidente que as
quotas não constituem uma panaceia e que, numa sociedade ideal, gostaríamos de passar
sem elas. A fim de mudar as mentalidades das pessoas, porém, não há dúvida de que as
quotas são necessárias.
Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) No seu relatório anual de 2010, a Comissão
Europeia frisou os desafios que, em termos de igualdade entre homens e mulheres, se
deparam à Europa devido à recente crise económica e financeira. Para as mulheres, uma
das consequências importantes desta crise fez-se sentir ao nível do emprego: as mulheres
foram afectadas mais tardiamente do que os homens porque trabalhavam em maior número
em sectores (saúde, educação, etc.) que resistiram por mais tempo aos efeitos da crise.
Porém, neste momento, mesmo estes sectores estão em risco de ser afectados, risco que
traz consigo a insegurança a longo prazo para as mulheres activas em relação aos homens.
Em parte por esta razão, creio que a igualdade entre homens e mulheres no emprego deve
deixar de ser um mero objectivo a perseguir: ela tem de tornar-se realidade. Assim, é
necessário que tanto os Estados-Membros como a Comissão se empenhem não só em
manter a política de igualdade entre homens e mulheres, mas também, e acima de tudo,
em evitar que as despesas orçamentais que lhe são afectadas sejam revistas em baixa.
Finalmente, porque acredito que a promoção da igualdade resulta da educação e da formação
dos cidadãos, em especial dos jovens, gostaria de chamar a atenção da Comissão para a
oportunidade de, atempadamente, proceder a uma renovação das campanhas de
sensibilização nesta matéria.
Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
a igualdade entre mulheres e homens é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento
de uma economia social de mercado eficiente, como a Europa sempre gostou de se
autodenominar. Deste modo, estou convencida de que temos de utilizar todos os meios
possíveis para assegurar às mulheres o mesmo tratamento e as mesmas oportunidades
profissionais que são garantidos aos homens. Contudo, não posso apoiar ou votar a favor
da estratégia proposta pela deputada Nedelcheva, pois julgo que partir do papel central
dos problemas vividos por um único grupo étnico, em vez de uma análise sistémica de
todas as opções, não é uma abordagem metodológica adequada e decisiva.
Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) Votei a favor do presente relatório e
apraz-me que o Parlamento Europeu tenha dedicado uma atenção especial às questões da
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igualdade entre homens e mulheres. Temos de reconhecer que temos ainda muito trabalho
pela frente para melhorar a situação das mulheres no domínio da igualdade dos géneros,
no mercado de trabalho e na política. As questões dos direitos das mulheres têm de ser
incluídas em todos os domínios das políticas da União Europeia e as boas ideias e iniciativas
não devem ficar apenas no papel: têm de ser aplicadas em todos os Estados-Membros da
União Europeia. Assim, no relatório do Parlamento Europeu sobre a igualdade entre homens
e mulheres na União Europeia, estabelecemos que é fundamental eliminar as disparidades
salariais entre os sexos, pôr cobro à violência sobre as mulheres e ao tráfico de mulheres,
garantir a licença de maternidade e criar condições adequadas para tirar partido dos serviços
de infantários e centros de acolhimento de crianças, e reduzir a pobreza feminina. Quanto
à igualdade dos géneros no mundo empresarial, convém chamar a atenção para o facto de
apenas 3% das empresas serem presididas por mulheres, que enfrentam situações de
discriminação e obstáculos que as impedem de progredir na carreira e almejar posições de
liderança. Um número crescente de deputados ao Parlamento Europeu concorda com a
introdução de um sistema de quotas, pois, devido ao facto de as próprias empresas não
introduzirem mudanças no sentido de aumentar a igualdade dos géneros no seu seio,
existem planos para consagrar quotas na legislação. Faço votos para que, no futuro,
encontremos soluções e medidas que contribuam para reforçar a igualdade dos géneros e
a igualdade de oportunidades para as mulheres na família e na sociedade.
Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − Votei contra esta matéria, pois embora
concorde com vários dos pontos aprovados, existem aspectos que, na minha opinião,
devem ser eliminados. As condições de trabalho e o acesso ao emprego para as mulheres
têm vindo a ser dificultados no seguimento da crise em que vivemos. Concordo, assim,
com a matéria tratada no relatório da Comissão Europeia referente à necessidade da
integração da igualdade de géneros em todas as políticas, bem como na educação dada
desde logo às crianças europeias. Também a luta contra a violência exercida sobre as
mulheres deve continuar a ser travada através de campanhas de sensibilização e do ensino
escolar. Não concordo, no entanto, com as quotas no sector privado, as listas de mulheres
vulneráveis e a garantia de um salário mínimo, que considero de impossível execução.
Carlos Coelho (PPE), por escrito. − No dia 8 Março, Dia Internacional da Mulher, felicito
a Deputada Mariya Nedelcheva pelo seu relatório sobre a Igualdade entre Homens e
Mulheres. Partilho a análise que faz sobre o facto de as mulheres terem sido particularmente
afectadas pela crise económica e financeira que estamos a atravessar. Tudo indica que no
emprego, na saúde, na educação, no apoio social, entre outros sectores, as mulheres vão
sentir mais e durante mais tempo as consequências da crise do que os homens.
No que toca ao nível de rendimentos, às condições de trabalho e de contratação e ao acesso
ao trabalho, a situação das mulheres parece deteriorar-se mais rapidamente do que a dos
homens. Nesse sentido é importante criar novas oportunidades e reforçar as sinergias da
igualdade entre os géneros, contribuindo para estimular a recuperação e o próprio
crescimento económico. Aplaudo a referência à luta contra a pobreza (tendo sido 2010 o
Ano Europeu da Luta contra a Pobreza), dando particular atenção às mulheres mais
vulneráveis. Lamento que também aqui a esquerda parlamentar tenha introduzido a
polémica do aborto à revelia do que são as competências comunitárias.
Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – (EN) Saúdo o presente relatório sobre a igualdade
entre homens e mulheres, que renova o apelo do Parlamento Europeu à criação de um Ano
Europeu contra a Violência sobre as Mulheres, que se estima afectar entre 20 a 25% de
todas as mulheres durante as suas vidas, e insta à aprovação de uma directiva em matéria
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de violência sobre as mulheres. A crise económica tem consequências graves para as
mulheres, que enfrentam um maior risco de pobreza do que os homens. De facto, recebem,
em média, menos 18% menos do que os homens por trabalho igual na UE, valor que supera
os 25% em certos Estados-Membros, e têm mais propensão para trabalhar a tempo parcial
ou para aceitar empregos precários. Além disso, as mulheres têm menos probabilidades
de voltar a conseguir emprego quando perdem os seus postos de trabalho. Deste modo,
recebem pensões mais baixas numa fase posterior da vida. Combater os estereótipos em
razão do género é necessário, mas não suficiente. Obviamente, o combate a estas
desvantagens exige, obviamente, um investimento público efectivo em estruturas de
acolhimento. No entanto, as metas do Conselho Europeu de Barcelona relativas às estruturas
de acolhimento de crianças continuam por cumprir, situação que afecta sobretudo as
famílias desfavorecidas. Temos de capacitar mais as mulheres a todos os níveis de
representação política na Europa. A igualdade dos géneros não é apenas uma questão de
justiça: é também um imperativo para o desenvolvimento social e económico.
Karima Delli (Verts/ALE), por escrito. – (FR) Congratulo-me com a votação do presente
relatório sobre a igualdade entre homens e mulheres. Em termos de remuneração, por
exemplo, e apesar dos contínuos esforços legislativos na matéria a nível europeu, as
mulheres auferem ainda, em média, menos 18% do que os homens por trabalho igual na
União Europeia. Gostaria igualmente de realçar que tivemos de travar uma longa batalha
neste Parlamento apenas para garantir a menção a um direito tão básico como o acesso à
contracepção. Este tipo de debate ultrapassado não traz grande reputação à direita europeia.
Felizmente, o relatório final é um bom relatório. Estabelece o objectivo de reduzir o fosso
salarial para menos de 5% até 2020 e, nomeadamente, insta os Estados-Membros a
redobrarem esforços para fazer valer o princípio da "igual remuneração para trabalho
igual", com sanções para os Estados-Membros incumpridores. Insiste ainda na necessidade
de fixar objectivos vinculativos para garantir a igualdade entre homens e mulheres em
lugares de responsabilidade das empresas, da administração pública e dos órgãos políticos.
Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Hoje, 8 de Março de 2011, dia em que se assinala
o centenário do Dia Internacional da Mulher, o Parlamento tinha o dever de adoptar, por
ampla maioria, o presente relatório sobre a igualdade entre mulheres e homens na União
Europeia para 2011. Embora o princípio da igualdade dos géneros esteja consagrado no
Tratado e na Carta dos Direitos Fundamentais, não podemos deixar de observar que este
objectivo continua por realizar. Seja ao nível do emprego, onde há muito mais mulheres
do que homens em situação de trabalho precário, da remuneração, onde as mulheres
ganham, em média, menos 18% do que os homens para desempenhar cargos da mesma
responsabilidade, ou das perspectivas de carreira, o género feminino continua a ser
entravado pelo famoso tecto de vidro. As mulheres são também penalizadas quando têm
filhos.
A lista de reivindicações é ainda longa. O relatório hoje votado inclui respostas específicas,
como a fixação de objectivos vinculativos para os Estados-Membros, bem como de sanções
por incumprimento, e a introdução de quotas (um mal necessário) para aumentar
ligeiramente as nossas aspirações à igualdade. Alimentamos a esperança de que, um dia,
deixe de ser necessário dedicar anualmente um dia em particular a mais de metade da
população mundial.
Diogo Feio (PPE), por escrito. − Como já anteriormente referi nesta câmara, "é necessário
tratar homens e mulheres com equidade, conferindo-lhes os mesmo direitos, mas atendendo
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às suas necessidades especiais, o que no caso da mulher é flagrante em áreas como a
protecção da maternidade e a conciliação entre a vida profissional e familiar (...)". É, por
isso, com satisfação, que aqui encontro, entre outras, a preocupação com a protecção da
maternidade e com o apoio a idosos no domicílio, tarefas que, muitas vezes, cabem à
mulher no seio da família, dificultando a sua inserção profissional. Porém, ao contrário da
Relatora, a quem reconheço algumas visões muito lúcidas, não concordo que a igualdade
de género se conquiste através dos sistemas de quotas. As quotas são a menorização da
mulher, a qual passa a ascender a certos lugares apenas em função do seu género e não em
virtude da sua competência, habilidade ou apetência. Querer aplicá-las a empresas privadas
é, por conseguinte, inadmissível. Por último, sendo eu um fiel defensor do princípio da
subsidiariedade, considero que muitas das matérias em análise neste relatório, não obstante
importantes e relevantes, devem permanecer na esfera de autonomia dos Estados. É também
por isso que não votei favoravelmente.
José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − O presente relatório visa contribuir para
acelerar o processo de criação de condições de igualdade entre homens e mulheres na
União Europeia. Neste dia em que se comemora o Centenário do Dia Internacional da
Mulher quero saudar todas as mulheres que, ao longo destes cem anos, lutaram pelo
reconhecimento dos direitos das mulheres e pela igualdade dos géneros. Uma palavra de
solidariedade para com todas as mulheres vítimas de violência e todas aquelas que,
recentemente, no Médio Oriente e no Norte de África, têm lutado pela autodeterminação
dos seus povos. A UE sempre esteve na vanguarda da defesa dos direitos das mulheres, por
isso, saúdo a aprovação deste documento que pretende terminar com muitas das
discrepâncias que ainda persistem, como as diferenças salariais, o acesso ao ensino e ao
emprego, dificuldades em compatibilizar a vida pessoal com a vida profissional e o
afastamento dos lugares de decisão. Espero, pois, que a UE passe da teoria à prática e
possibilite que as mulheres possam mostrar o seu valor.
João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − Tem particular significado que, este ano, este
relatório - que procura chamar a atenção para as desigualdades e discriminações que
persistem - seja discutido e votado no Dia Internacional da Mulher, que assinala em 2011
o seu centenário. Foram muitas as lutas travadas nestes 100 anos. Foram também muitas
as conquistas alcançadas. Mas não foram suficientes para eliminar as desigualdades
existentes, as discriminações que persistem no acesso ao trabalho com direitos, as
desigualdades salariais com reflexo nas reformas, a dificuldade da progressão na carreira
e na realização profissional, os entraves no acesso a lugares de direcção e decisão na
actividade económica, social e política, situação que tende a agravar-se em momentos de
crise económica e social.
As mulheres continuam a ser discriminadas por serem mães e trabalhadoras, o que é
escandaloso em pleno século XXI. Importa, por tudo isto, continuar a exigir o fim das
desigualdades e das discriminações, o que implica uma ruptura com as políticas neoliberais
e um empenhamento sério em políticas alternativas, que coloquem a questão dos direitos
humanos e da igualdade no centro das tomadas de decisão e das políticas comunitárias.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − Neste dia ligado à luta das mulheres pelo
reconhecimento e exercício de direitos, destaca-se o agravamento do desemprego e da
precariedade laboral associado a salários baixos, discriminações salariais e em função da
maternidade, que atingem as trabalhadoras, assumindo expressões particularmente
chocantes e inaceitáveis nas novas gerações, como acontece em Portugal.
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As consequências são o aumento da pobreza das mulheres. São particularmente críticas
as situações de mulheres deficientes, imigrantes, reformadas com baixas reformas e
trabalhadoras com baixos salários, além das mulheres do mundo rural e das que vivem
sozinhas com os seus filhos.
Das mais de 85 milhões de pessoas a viver em situação de pobreza na União Europeia, a
maioria são mulheres. A taxa de pobreza das mulheres ultrapassa os 18 %. Por isso, uma
questão essencial é impedir que, com o pretexto da crise, se tomem medidas que põem em
causa o direito das mulheres à igualdade e à necessária coesão económica e social.
É tempo de dar prioridade às mulheres, aos seus direitos, à igualdade, à coesão económica
e social para termos uma sociedade melhor, para respeitar efectivamente os direitos
humanos e consolidar os ganhos civilizacionais que as mulheres ajudaram a construir.
Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Igualdade de oportunidades e não discriminação
não significam abolir e negar as diferenças e a complementaridade entre homens e mulheres
no que se refere às respectivas naturezas, aspirações e maneiras de encarar o mundo e a
vida. Sublinhá-lo não é disseminar estereótipos. Quando levada ao extremo, a vossa filosofia
de não distinção entre os sexos conduz apenas ao absurdo. A absurdos como o "direito",
entre aspas, de as mulheres trabalharem à noite. Ou serem obrigadas a fazê-lo. Este é um
passo atrás em termos sociais. Mas é um vosso direito. A absurdos como a decisão francesa
de conceder aos homens a validação de semestres gratuitos para efeitos de reforma, direito
esse, até agora, reservado às mulheres e que compensava, de algum modo, os problemas
que a maternidade e o tempo dedicado à educação dos filhos lhes causavam, eventualmente,
em termos de carreira.
Isto é um absurdo, porquanto ameaça a própria existência desta vantagem para as mulheres.
Absurda é também a recente decisão do Tribunal Europeu de Justiça, que estatui que as
diferenças estatísticas registadas entre homens e mulheres não podem ser consideradas no
cálculo dos prémios de seguro, mesmo que sirvam de base ao cálculo do risco. Senhoras
Deputadas, isto marca o fim da pequena vantagem financeira de que desfrutam por serem
automobilistas mais cuidadosas e viverem mais tempo. Até onde irá este talibanismo da
"igualdade dos géneros"?
Louis Grech (S&D), por escrito. – (EN) Vou votar a favor do presente relatório, em especial
por promover - de uma forma muito determinada e concreta - o princípio fundamental
da igualdade entre mulheres e homens. É decepcionante que, apesar dos numerosos esforços
e estudos sobre o assunto, alguns legisladores nacionais continuem a negligenciar os efeitos
destrutivos da discriminação, agravando ainda mais as desigualdades entre géneros e
colocando em risco o cumprimento dos objectivos da Estratégia de Lisboa. À luz das
persistentes disparidades entre homens e mulheres em termos de taxas de emprego, as
horas de trabalho, salários e acesso a cargos de gestão, exorto os Estados-Membros a
procederem a uma melhor aplicação das práticas de combate à discriminação e ao assédio.
É necessário envolver as partes interessadas do público em geral, através de campanhas de
informação, do recurso às ONG e da criação de mais instrumentos formais, por exemplo,
com a inclusão de disposições especiais nas convenções colectivas e na legislação nacional
em matéria de igualdade de tratamento entre géneros.
Estou de acordo com as diversas questões sublinhadas no relatório, tais como o reforço
das medidas de inclusão a favor das mulheres e a garantia da sua participação em cargos
de responsabilidade, a promoção do emprego e de uma repartição justa dos rendimentos,
a criação de emprego de melhor qualidade, a garantia do acesso a serviços públicos de alta
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qualidade e a melhoria da protecção social. Dito isto, não posso, no entanto, apoiar os
parágrafos que aludem à promoção do aborto.
Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Estou muito satisfeita com a aprovação
da presente Resolução sobre o centenário do Dia Internacional da Mulher. Com efeito,
embora o princípio da igualdade de remuneração entre homens e mulheres esteja
consagrado nos Tratados da UE, podemos hoje constatar que as mulheres ganham menos
17,8% do que os homens. Esta desigualdade permeia todas as áreas da sociedade. Por
exemplo, apenas 3% das grandes empresas são presididas por uma mulher e as mulheres
são mais afectadas pelo desemprego e pela precariedade no emprego. Donde a observação
alarmante de que, em 2008, 17% das mulheres dos 27 países da UE foram consideradas
em situação de pobreza. São ainda necessárias outras medidas, como a melhor partilha
das responsabilidades familiares e a melhor protecção das mulheres contra a violência
doméstica. Todos estes números provam ser necessário introduzir medidas de carácter
vinculativo. Assim, por estes motivos, decidi votar a favor do estabelecimento de quotas,
apesar de, por princípio, ser contrária às mesmas, e de políticas de discriminação positiva
nos domínios económico e político. Temos de reconhecer hoje que não atingiremos uma
igualdade efectiva sem políticas baseadas numa vontade genuína de mudar a situação.
Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) Anualmente, o Dia Internacional da Mulher
serve de ensejo para fazer um balanço dos direitos das mulheres e da igualdade dos géneros
na União Europeia. Ocorreram, certamente, melhorias significativas, mas é claro que ainda
não alcançámos plenamente esta igualdade, nem na vida real nem na mentalidade das
pessoas. Porém, a igualdade é uma condição prévia para a realização dos objectivos da UE
em matéria de crescimento, emprego e coesão social. Assim sendo, votei favoravelmente
o presente relatório, que salienta a necessidade de identificar e combater as consequências
da crise no que se refere às mulheres. O relatório destaca igualmente o papel da educação
e insta a União Europeia a combater a pobreza feminina e todas as formas de violência
sobre as mulheres. Entendo que outro dos aspectos fundamentais do presente relatório
surge expresso no n.º 66, que afirma o direito das mulheres a um acesso facilitado à
contracepção e ao aborto. Convém lembrar que o aborto ainda não é plenamente autorizado
em 11 países da União Europeia.
Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Concordei com o conteúdo do relatório em
apreço, pois a actual crise económica, financeira e social está a ter repercussões desastrosas
no emprego, nas condições de vida e nas nossas sociedades em geral. As mulheres foram
severamente afectadas pela crise, nomeadamente no que toca às condições de trabalho, ao
acesso ao emprego, ao seu lugar na sociedade em geral e à igualdade dos géneros. Seja nos
conselhos de administração das empresas ou no meio político, as mulheres têm de poder
desempenhar cargos de acordo com as suas competências. Por vezes, é-lhes negado o
acesso a cargos de responsabilidade, o que leva a um desfasamento entre os seus níveis de
formação e o seu estatuto. Sendo 2010 o Ano Europeu da Luta contra a Pobreza, deve ser
prestada uma atenção especial às mulheres mais vulneráveis. Quando a sua vulnerabilidade
resulta de uma deficiência ou do seu estatuto de migrante, deveriam ser tomadas medidas
específicas para impedir que caiam em situações precárias e favorecer a sua integração
social. A promoção da igualdade passa também pelo combate à violência sobre as mulheres.
Sejam elas mais ou menos graves, todas as formas de violência física, sexual ou psicológica
têm de ser combatidas e condenadas. Hoje, dia em que comemoramos o centenário do Dia
Internacional da Mulher, gostaria de enviar as minhas saudações a todas as mulheres.
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Tunne Kelam (PPE), por escrito. – (EN) Votei contra o apelo a um acesso facilitado ao
aborto, expresso no n.º 66 do texto original. Embora reconheça o direito de o indivíduo
decidir sobre o seu próprio corpo, sublinho que qualquer decisão de praticar o aborto
significa também tomar a decisão de acabar com a vida de outro ser humano. Além disso,
a ser tomada, esta decisão deve ter sempre a anuência de ambos os progenitores (excepto
em caso de doença grave ou violação). Assim, apelar ao acesso facilitado ao aborto é
enganoso e transmite à sociedade a mensagem de que o aborto pode ser utilizado como
método de contracepção, sem considerar quaisquer valores morais e éticos.
Na sociedade europeia dos nossos dias, em que as pessoas estão mais bem informadas e
têm, mais do que nunca, um acesso facilitado aos cuidados de saúde, temos de pugnar por
um comportamento responsável, o que implica que cada um deve assumir a
responsabilidade pelas suas acções. O apelo ao acesso facilitado ao aborto contraria essa
assunção de responsabilidades. Em muitos casos, o aborto é utilizado como uma maneira
fácil de sair de uma situação difícil. A UE não deve apoiar este comportamento, devendo
antes outorgar subsidiariedade aos Estados-Membros.
David Martin (S&D), por escrito. – (EN) Votei a favor do presente relatório, o qual dá
conta da necessidade de reforçar a dimensão do género no quadro da luta contra a pobreza.
Tendo 2010 sido o Ano Europeu da Luta Contra a Pobreza, deve ser prestada uma atenção
especial às mulheres mais vulneráveis. Quando a sua vulnerabilidade resulta de uma
deficiência, do seu estatuto de migrante ou da sua pertença a uma minoria, deveriam ser
tomadas medidas específicas para impedir que caiam em situações precárias e favorecer a
sua integração social.
Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) Quer como deputado ao Parlamento Europeu
quer como médico, concordo com as conclusões do relatório. Os danos causados pela
política anti-social da maioria dos governos dos Estados-Membros da UE irão, mais cedo
ou mais tarde, ser manifestos na saúde de muitos grupos de cidadãos socialmente mais
vulneráveis, nomeadamente das mulheres. Decidi apoiar o relatório anteriormente
mencionado por me preocupar com o desenvolvimento saudável da população actual e
futura da Europa, que é directamente proporcional à qualidade da saúde e à plena igualdade
social das mulheres. Se, de facto, nos preocupamos com o futuro da Europa, por outras
palavras, com a viabilidade e o desenvolvimento da UE, não podemos procurar resolver
os seus problemas sem assegurar a igualdade para as mulheres. Descurar esta questão
equivale a ignorar os direitos de 50% dos cidadãos da UE. Em última análise, isto pode
significar alienar muitos dos cidadãos da UE, apesar de a Estratégia Europa 2020 contemplar
uma solução para estes problemas. A UE é composta por homens e mulheres. Eles encarnam
o seu potencial e o seu desenvolvimento criativo. Enquanto a pobreza e a exclusão social
afectarem quase um em cada seis cidadãos, como revelam os inquéritos estatísticos da UE,
cabe-nos a nós, na qualidade de deputados ao Parlamento Europeu, não só desafiar a
Comissão e os Estados-Membros como exercer também uma pressão eficaz com vista à
aplicação das medidas específicas adoptadas no quadro do combate à pobreza e contra as
medidas anti-sociais de cortes de custos, bem como conter um declínio ainda maior no
domínio social, designadamente no que respeita às mulheres.
Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) A crise financeira que vivemos actualmente
tem repercussões desastrosas na taxa de desemprego e nas condições de vida dos nossos
cidadãos em geral, e em especial das mulheres. Basta pensar nas suas condições de trabalho,
no seu acesso ao emprego ou na posição que ocupam na nossa sociedade.
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No seu relatório para 2010, a Comissão Europeia frisou, acertadamente, os desafios que
temos pela frente no domínio da igualdade entre homens e mulheres, sublinhando que a
crise deve, efectivamente, permitir-nos reconsiderar as funções dos homens e das mulheres
nas nossas sociedades. Esta questão passa especialmente pela plena integração da igualdade
entre homens e mulheres em todas as políticas. Este ideal de igualdade deve ser alcançado
por meio de medidas concretas e duradouras, principalmente no domínio da educação.
Salientamos a importância do papel das mulheres nos cargos de decisão, os quais estão
tradicionalmente reservados aos homens. A promoção da igualdade passa também pela
luta contra a violência exercida sobre as mulheres. Note-se que todas as formas de violência
física, psicológica ou sexual, qualquer que seja o seu nível de gravidade, devem ser
combatidas e condenadas. Para combater a violência com base no sexo é necessário lançar
campanhas de sensibilização e ensinar a crianças e jovens os horrores desta violência.
Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. − Votei a favor deste relatório porque insiste na
necessidade de dar prioridade à eliminação das disparidades salariais entre homens e
mulheres, defendendo o princípio trabalho igual, salário igual, porque convida a Comissão,
o Conselho e os Estados-Membros a privilegiarem propostas vinculativas, em lugar de
estratégias não vinculativas no domínio da igualdade de género e ainda a dispensarem
especial atenção aos grupos de mulheres vulneráveis: mulheres com deficiência, idosas,
migrantes, lésbicas, bissexuais e transexuais, mulheres pertencentes a minorias étnicas e
mulheres com escassa ou nenhuma formação e com pessoas dependentes a seu cargo,
mulheres com deficiência e mães solteiras.
Reconhece a necessidade de as mulheres terem o controlo dos seus direitos sexuais e
reprodutivos, designadamente graças a um acesso facilitado à contracepção e ao aborto.
Condena ainda toda a violência contra as mulheres. É, infelizmente, um relatório necessário
neste dia 8 de Março de 2011.
Erminia Mazzoni (PPE), por escrito. – (IT) Este ano, o relatório anual sobre a igualdade
entre homens e mulheres centra-se nos efeitos da crise económica sobre a população
feminina, destacando os seus impactos nos domínios críticos existentes.
A deputada Nedelcheva optou por seguir o caminho da apresentação de propostas, não
se cingindo às reivindicações e à vitimização. O ponto de partida para uma acção orientada
reside numa análise dos dados económicos do mercado de trabalho feminino, que denotam
um claro pendor negativo. Os dados apresentados por vários inquéritos já realizados
mostram que a maior fragilidade socioeconómica das mulheres tem impacto na economia
em geral e gera prejuízos quantificáveis para o sistema. Destes dados decorre a necessidade
de adoptar uma linha de acção que, embora delineada para reduzir as disparidades, se dirige
ao público em geral, dado incluir medidas sistémicas.
Discordo da parte do relatório que alude à promoção dos direitos sexuais das mulheres,
sobretudo quando reitera a intenção de "facilitar" o acesso ao aborto, em especial após a
votação do Parlamento contra a alteração oral do deputado Silvestris, que visava introduzir
uma referência à protecção do nascituro. Este é um assunto delicado, que não pode ser
discutido com base em palavras de ordem de interpretação duvidosa. Não aceito que a
liberdade das mulheres e a realização do progresso social sejam alcançadas através do
aborto.
Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) O relatório da deputada Nedelcheva
apresenta uma panorâmica preocupante sobre os progressos da UE em matéria de igualdade
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entre homens e mulheres. É triste termos tido de esperar até 8 de Março para que se recorde
que 50% dos cidadãos europeus são do sexo feminino e que o seu direito à igualdade está
a ser desrespeitado por toda a Europa.
Saúdo o presente relatório pela sua vontade declarada de introduzir metas vinculativas
para impor a igualdade de direitos. No entanto, lamento que faça o elogio da Estratégia
Europa 2020 e da reforma aos 64 anos, e que afirme que "a família é a pedra angular da
nossa sociedade". As pedras angulares da nossa sociedade são a cidadania e o direito.
Sinto-me na obrigação de denunciar este processo, que visa impingir-nos uma receita
anti-social e culturalmente regressiva, cheia de boas intenções, mas sem consequências
práticas.
Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) Hoje, terça-feira, 8 de Março de 2011, votei
a favor do relatório da deputada Nedelcheva sobre a igualdade entre homens e mulheres
na União Europeia. O presente relatório refere a preocupação com os insuficientes
progressos alcançados pelos Estados-Membros com vista a atingir a igualdade entre homens
e mulheres. Por este motivo, o relatório exorta os Estados-Membros a estabelecerem
mecanismos para combater esta desigualdade.
Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) A igualdade entre homens e mulheres é um
princípio fundamental da União Europeia. Infelizmente, persistem, ainda hoje, muitas
desigualdades entre os dois géneros. Além disso, a crise financeira, económica e social que
estamos a atravessar afectou gravemente as mulheres em termos de condições de trabalho,
acesso ao emprego, lugar na sociedade em geral e remuneração.
A igualdade entre homens e mulheres no emprego tem, efectivamente, de passar a ser uma
realidade. É imperioso manter as políticas em matéria de igualdade e, acima de tudo, os
orçamentos que lhes são concedidos não podem ser revistos em baixa. A igualdade entre
homens e mulheres tem, igualmente, de ser incluída em todas as políticas, sob a forma de
medidas específicas e sustentáveis, designadamente nos domínios da educação, da formação
e da orientação profissional.
As mulheres têm ainda de desempenhar um papel importante nos processos decisórios,
seja em conselhos de administração ou no exercício de funções de natureza política. Por
fim, não posso deixar de mencionar o terrível flagelo da violência física, psicológica e sexual
exercida sobre as mulheres. Temos de combater estes crimes hediondos com todas as
nossas energias, qualquer que seja o seu nível de gravidade.
Elisabeth Morin-Chartier (PPE), por escrito. – (FR) Neste dia em que se assinala o
centenário do Dia Internacional da Mulher e em que é votado o presente relatório sobre a
igualdade entre homens e mulheres, pergunto-me a mim própria que tipo de sociedade
pode prescindir de 50% da sua inteligência e de 50% da sua energia.
E, contudo, é este o mundo em que vivemos, mas não queremos que continue a ser assim.
Gostaria que fosse anunciada uma campanha geral em prol da igualdade. Olhando para
os montantes investidos na formação de mulheres jovens, é visível que as disparidades na
vida profissional das pessoas continuam a crescer.
Esta situação é inaceitável, e é por isso que apoio o relatório submetido a votação, que
destaca todas as dificuldades que as mulheres enfrentam. A luta que temos de travar não
é uma luta da direita ou da esquerda, mas sim uma luta colectiva que todos nós, homens
e mulheres, temos de travar conjuntamente.
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Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) Votei a favor dos artigos relativos aos
direitos das mulheres em relação à saúde reprodutiva e à liberdade em matéria de aborto.
Enquanto deputado ao Parlamento Europeu oriundo de um país onde as interrupções da
gravidez foram banidas há mais de 25 anos, tenho plena consciência de quão importante
é este direito, bem como das graves consequências das dúvidas sobre ele lançadas.
Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Do que as mulheres realmente precisam é de
uma verdadeira liberdade de escolha na vida, ou seja, têm de ter a certeza de que nenhuma
das suas decisões será tida em menor consideração. Um passo importante nesse sentido
seria a introdução da divisão fiscal da família em todos os Estados-Membros, de modo a
que a constituição de uma família não se torne uma armadilha da pobreza. No entanto, o
estabelecimento de quotas das mulheres é um passo dado na direcção errada. Temos de
começar pelos domínios onde as mulheres enfrentam verdadeiras desvantagens: temos de
olhar para a situação das prestadoras de cuidados não remuneradas, para o emprego a
tempo parcial e para o sofrimento de muitas mulheres que trabalham duramente para
conciliar as exigências da vida familiar e da carreira profissional. O presente relatório não
aborda nenhum destes problemas, donde o meu voto contra.
Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) O relatório anual sobre a igualdade entre homens
e mulheres de 2010 sublinha a necessidade de um compromisso europeu para garantir a
igualdade dos géneros numa altura em que a crise económica ameaça minar os esforços
até agora envidados em prol dos direitos das mulheres. O desemprego e o risco de recessão
alargam o fosso entre homens e mulheres no local de trabalho. Assim, o relatório da
deputada Nedelcheva centra-se nos aspectos sobre os quais é possível agir para evitar a
discriminação: garantir a justiça económica e financeira a todos os cidadãos, com referência
à remuneração, aos rendimentos e às pensões, trabalhar com vista a um aumento das
quotas das mulheres, para estas terem uma melhor representação, e garantir os direitos
individuais. No entanto, creio que, para tal, é necessário respeitar o princípio da
subsidiariedade e certas especificidades nacionais que, na minha opinião, devem ser
defendidas e protegidas.
Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − A actual situação de crise generalizada
que vivemos afecta a maioria dos cidadãos europeus, mas mais gravemente as mulheres.
Neste contexto, é de recear que as grandes, mas paulatinas e dolorosas, conquistas que as
mulheres conseguiram na UE possam sofrer um recuo substancial o que, para além de
obviamente as afectar de forma directa e injusta, afectaria também as nossas sociedades,
que são sempre mais saudáveis e com mais sólidas perspectivas de desenvolvimento quando
asseguram a igualdade de género. Importa, pois, continuar a investir nas políticas de
igualdade, nomeadamente implementando a igualdade entre homens e mulheres nas
condições de trabalho, no nível de rendimentos, no acesso ao emprego, no lugar na
sociedade em geral. No que se refere às políticas de igualdade importa manter e implementar
a complementaridade entre duas vertentes de acção: uma em que, de fora para dentro, se
criam condições para a vivência da igualdade de género e uma outra, de dentro para fora,
em que se criam condições para a emancipação da mulher do que a inferioriza. Dito isto
e subscrevendo muitas das afirmações do presente relatório abstive-me na votação final
por não aceitar um livre acesso generalizado ao aborto, nem tão pouco a assumpção do
aborto como meio contraceptivo, que obviamente não é.
Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. − Votei a favor deste relatório porque insiste na
necessidade de dar prioridade à eliminação das disparidades salariais entre homens e
mulheres, defendendo o princípio trabalho igual, salário igual, porque convida a Comissão,
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o Conselho e os Estados-Membros a privilegiarem propostas vinculativas, em lugar de
estratégias não vinculativas no domínio da igualdade de género e ainda a dispensarem
especial atenção aos grupos de mulheres vulneráveis: mulheres com deficiência, idosas,
migrantes, lésbicas, bissexuais e transexuais, mulheres pertencentes a minorias étnicas e
mulheres com uma escassa ou nenhuma formação e com pessoas dependentes a seu cargo,
mulheres com deficiência e mães solteiras. Reconhece a necessidade de as mulheres terem
o controlo dos seus direitos sexuais e reprodutivos, designadamente graças a um acesso
facilitado à contracepção e ao aborto. Condena ainda toda a violência contra as mulheres.
É, infelizmente, um relatório necessário neste dia 8 de Março de 2011.
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) O relatório da Comissão FEMM,
elaborado pela deputada Nedelcheva, foi aprovado por 366 votos a favor, 200 votos contra
e 32 abstenções. O projecto de relatório e o resultado final foram, do nosso ponto de vista,
positivos. Positivos porque aprovaram: a redução do fosso salarial entre homens e mulheres
para 0,5% até 2020; a aplicação devida, pelos Estados-Membros, do princípio do salário
igual para trabalho de igual valor (n.º 27); a imposição de sanções aos Estados-Membros
não cumpridores (n.º 27, inicialmente alteração do Grupo dos Verdes/ALE em sede de
Comissão FEMM); o estabelecimento de metas vinculativas para assegurar a representação
equitativa de mulheres e homens (n.º 52); quotas para estabelecer uma paridade nos
conselhos de administração das empresas, exemplo já seguido por Espanha e França (n.º 53);
objectivos vinculativos para garantir a presença equilibrada de mulheres e homens em
lugares de responsabilidade das empresas, da administração pública e dos órgãos políticos
(n.º 55); saúde e direitos reprodutivos, e acesso facilitado à contracepção e ao aborto (n.º 66).
Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Apesar de se basear em asserções dignas de
aprovação, o presente relatório tende também a pretender o reconhecimento de
determinadas categorias de cidadãos, neste caso das mulheres ciganas, que se considera
estarem numa situação de particular desvantagem por motivos de discriminação.
Opomo-nos a transformar necessidades legítimas das mulheres, em termos de atenção e
reconhecimento no trabalho e de igualdade de participação no mercado de trabalho, em
matéria de salários e no acesso a lugares de responsabilidade, em discriminação racial.
Não aceitamos que os Estados-Membros devam prestar uma atenção especial às mulheres
na aplicação da estratégia europeia para a integração dos ciganos: em primeiro lugar,
porque uma medida que visa a igualdade entre homens e mulheres não tem nada a ver
com os ciganos; em segundo lugar, porque, na nossa opinião, se nos quisermos referir a
pessoas que são alvo de discriminação, temos de mencionar os cidadãos que sofrem com
a presença, muitas vezes ilegal, dos ciganos.
Por conseguinte, e atentando também na exigência de facilitar o acesso ao aborto e na
imposição de quotas para as mulheres, vamos votar contra o relatório.
Birgit Schnieber-Jastram (PPE), por escrito. – (DE) Relativamente ao n.º 66, entendo que
a expressão "acesso facilitado" vai longe de mais. Por outro lado, e apesar disso, penso que
a opção do aborto tem de ser deixada em aberto.
Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), por escrito. – (PL) Com o meu voto de hoje,
subscrevi muitas das principais disposições constantes do relatório sobre a igualdade entre
homens e mulheres na União Europeia - 2010. Gostaria de chamar a especial atenção para
a questão da paridade nas empresas.
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Este é um passo importante para garantir às mulheres cargos iguais aos dos homens ao
nível da gestão das empresas. O nosso objectivo não é fazer com que o género seja o único
critério a ter em conta aquando da nomeação dos membros dos conselhos de administração.
Não obstante, estamos interessados em garantir que as mulheres ambiciosas e com
qualificações iguais às dos seus concorrentes masculinos sejam escolhidas para exercer
cargos normalmente reservados aos homens, pois, como mostram os estudos realizados,
isso pode contribuir para uma melhor e mais sustentável gestão das empresas e,
consequentemente, para a obtenção de melhores resultados financeiros.
Bogusław Sonik (PPE), por escrito. – (PL) Votei a favor da adopção da proposta de
resolução do relatório da deputada Nedelcheva, uma vez que, na minha opinião, a igualdade
dos géneros é uma questão prioritária. Concordo com as conclusões apresentadas pela
relatora, que considera que as medidas tomadas no quadro da luta contra este problema
devem ser reforçadas a nível europeu, por exemplo, criando estratégias e instrumentos de
financiamento adequados. Creio que as soluções propostas em matéria de educação e
comunicação são particularmente valiosas, assim como as que visam eliminar as diferenças
salariais e garantir o acesso a cargos de gestão.
Contudo, neste domínio, a iniciativa continua, no essencial, a estar do lado dos
Estados-Membros. Cabe ao Parlamento Europeu, enquanto órgão representativo dos
cidadãos da UE, exercer pressão sobre, por um lado, os governos e, por outro, sobre a
Comissão Europeia e o Conselho da UE, de modo a que sejam tomadas medidas coerentes
e eficazes no âmbito do diálogo mantido com as organizações envolvidas na luta pela
igualdade dos géneros.
O debate em torno da questão da igualdade de direitos está a adquirir uma amplitude
crescente na Polónia mas, apesar da introdução da paridade nas listas eleitorais, há ainda
muito a fazer, por exemplo, no domínio social. A meu ver, um impulso dado pela UE seria
particularmente útil para o meu país.
Catherine Stihler (S&D), por escrito. – (EN) Votei a favor do presente relatório, que visa
combater a desigualdade dos géneros nos Estados-Membros. É decepcionante verificar
que, no centenário do Dia Internacional da Mulher, os meus colegas conservadores
britânicos tenham optado por não apoiar o relatório em apreço.
Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) O relatório sobre a "igualdade entre homens
e mulheres na União Europeia - 2010" é de grande importância, visto celebrarmos hoje o
centenário do Dia Internacional da Mulher. Salta à vista que existem ainda grandes
disparidades entre homens e mulheres na Europa. É necessário apelar ao estabelecimento
de objectivos vinculativos para garantir uma representação igual de homens e mulheres
em cargos políticos de responsabilidade, assim como no seio das empresas. Assim, votei
a favor do presente relatório.
Alf Svensson (PPE), por escrito. – (SV) Na votação de hoje sobre a igualdade entre homens
e mulheres na União Europeia em 2010, votei contra, e hoje é o Dia Internacional da Mulher
de todos os dias! Vários dos meus colegas do Grupo do Partido Popular Europeu
(Democratas-Cristãos) e de outros grupos votaram também contra este relatório de
iniciativa, cada um pelas suas próprias razões. Permitam-me que exprima sucintamente
as minhas. Na minha opinião, os parágrafos mais problemáticos são os que defendem a
fixação de metas vinculativas para os Estados-Membros no que diz respeito às quotas com
base no género. Além de isto representar uma violação, por parte da UE, do princípio da
autodeterminação dos Estados-Membros, sou igualmente contra a ideia das quotas. Como
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se as mulheres não fossem capazes de se impor pelo seu próprio mérito, à semelhança dos
homens. O texto inclui também passagens sobre o rendimento mínimo, que, naturalmente,
é uma matéria a dirimir pelos parceiros sociais, e não pelos políticos, tanto a nível nacional
como internacional. No seu conjunto, os aspectos atrás referidos levaram-me a votar contra
o relatório, que foi, ainda assim, aprovado pelo Parlamento Europeu.
Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) Votei a favor do relatório sobre a igualdade
entre mulheres e homens na União Europeia - 2010. Embora 59% dos licenciados da UE
sejam mulheres, esta proporção não tem reflexo na vida política ou económica. Apenas
35% dos deputados ao Parlamento Europeu são mulheres, apenas 15% dos deputados dos
parlamentos nacionais são mulheres e apenas 3% dos conselhos de administração das
principais empresas europeias são presididos por mulheres. As taxas de representação das
mulheres são importantes, pois incentivam-nas a seguir uma carreira política e a
candidatar-se a um cargo de responsabilidade de natureza política, administrativa ou
financeira. Regista-se uma diferença salarial de 17% entre homens e mulheres na UE e não
há estruturas de acolhimento suficientes para as crianças de idade inferior a 3 anos. Isto
faz com que as jovens mães se encontrem mais expostas aos contratos de trabalho
temporário ou ao risco de desemprego. Apelo a que sejam adoptadas medidas, a nível
nacional e da UE, para promover o empreendedorismo entre as mulheres e facilitar o acesso
ao financiamento público e privado. Convidamos a Comissão Europeia a incentivar os
Estados-Membros a promoverem uma representação da imagem feminina nos meios de
comunicação social, em geral, e nos meios publicitários e promocionais, em particular,
que respeite a dignidade, a pluralidade de funções e a identidade das mulheres.
Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) Votei contra o relatório porque, mais uma vez,
pretende introduzir o aborto pela porta dos fundos. Quanto ao resto, trata-se, simplesmente,
de um rol de banalidades.
Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Votei a favor do relatório da deputada
Nedelcheva sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia. A igualdade,
na vertente da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, é um princípio
fundamental da UE. No entanto, a permanente discussão pública sobre o número de
mulheres nas empresas, a contínua diferença assinalável dos níveis salariais e as muitas
desvantagens que se deparam às mulheres no local de trabalho mostram, de forma clara,
que temos ainda um longo caminho a percorrer até atingirmos a igualdade entre os sexos.
Os Estados-Membros são instados a ver a crise como uma oportunidade para encararem
as suas políticas de uma perspectiva diferente e intensificarem os seus esforços neste
importante domínio.
Marina Yannakoudakis (ECR), por escrito. – (EN) O Grupo ECR reconhece que o princípio
fundamental da igualdade entre homens e mulheres está consagrado nos Tratados europeus
e é respeitado e defendido por cada um dos Estados-Membros da UE. Dito isto, não pudemos
votar a favor do presente relatório por diversas razões específicas. Em primeiro lugar,
somos contrários, por princípio, à introdução de metas e quotas, definidas a nível da UE,
para as mulheres em determinadas profissões, pois entendemos que devem ser os
Estados-Membros a fazê-lo. Em segundo lugar, temos relutância em aceitar a inscrição de
matérias de consciência em relatórios políticos e julgamos que os Estados-Membros devem
legislar sobre as questões relativas ao aborto e contracepção. Em terceiro lugar, as questões
relativas ao emprego, como as pensões, a idade da reforma e os salários, devem ser resolvidas
a nível nacional, e embora sejamos totalmente a favor da eliminação das disparidades
salariais, não cabe à UE estabelecer metas prescritivas.

08-03-2011

08-03-2011

PT

Debates do Parlamento Europeu

Relatório: Rovana Plumb (A7-0031/2011)
Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − Aprovo o presente relatório salientando a grave
situação de 17% da população feminina europeia, especialmente mães e idosas, que vivem
em situações de pobreza e que em 16 Estados-Membros as mulheres estão ainda mais
expostas à extrema pobreza e ao facto de a sua contribuição para a economia ser
regularmente subestimada e mal paga. Recorda-se que um dos objectivos da Estratégia UE
2020 é reduzir a pobreza e tal só pode ser alcançado com políticas sociais e de emprego,
com a conciliação da vida familiar com o trabalho e assegurando os meios necessários para
garantir uma vida digna para todas as mulheres.
Roberta Angelilli (PPE), por escrito. – (IT) As mulheres estão cada vez mais expostas ao
risco de pobreza, em especial os grupos de mulheres com necessidades especiais, como as
mães solteiras, as mulheres com deficiência e as mulheres mais velhas, que recebem muitas
vezes salários e pensões pouco acima do nível mínimo de subsistência. Será escusado
repetir que, para prevenir e reduzir o risco de pobreza, é necessário garantir a igualdade
de participação de homens e mulheres no mercado de trabalho. Infelizmente, as mulheres
europeias são também quatro vezes mais susceptíveis de trabalhar a tempo parcial, têm
mais provavelmente contratos a prazo fixo, e são frequentemente parte da economia
informal caracterizada pela ausência de contratos de trabalho. No entanto, as questões
relacionadas com a feminização da pobreza prendem-se não só com o trabalho, mas
também com a falta de estruturas de acolhimento de crianças e de assistência a idosos.
Os Estados-Membros têm a responsabilidade de adoptar programas específicos que
promovam a inclusão activa ou a reintegração das mulheres no mercado de trabalho, e
que criem oportunidades específicas de aprendizagem ao longo da vida, com vista a
assegurar as aptidões e qualificações necessárias. Ao mesmo tempo, há que garantir às
mulheres oriundas de meios desfavorecidos um acesso justo aos sistemas de saúde pública
e a cuidados de saúde ginecológicos e obstétricos, bem como a uma habitação digna, à
justiça, ao desporto e à cultura.
Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) A presente Resolução apresenta uma análise
da pobreza feminina com a qual concordo. Não há dúvida de que o presente desemprego
é causado pela recente crise económica, mas também por factores vários como os
estereótipos, as disparidades salariais entre homens e mulheres, o equilíbrio deficiente
entre vida familiar e vida profissional, a esperança de vida mais prolongada, etc. A este
respeito, apraz-me, tal como à relatora, a criação de um Instrumento de Microfinanciamento
Europeu, com o objectivo de tornar o microfinanciamento mais acessível e disponível para
as mulheres que enfrentem dificuldades na entrada no mercado de trabalho ou que
pretendam estabelecer-se como trabalhadoras independentes ou lançar as suas próprias
microempresas.
Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) Historicamente, são as mulheres que incorrem
num maior risco de pobreza, em especial as mães solteiras e as mulheres com mais de 65
anos de idade. Estima-se que a pobreza das mulheres poderá atingir os 36%, contra 11%
dos homens. Na UE, as mulheres idosas correm um maior risco (a taxa de pobreza das
mulheres idosas é de 22%, contra 16% dos homens) por causa das dificuldades que
encontram no acesso à segurança social e ao sistema de pensões.
Votei a favor do presente relatório. A relatora afirma, correctamente, que a pobreza das
mulheres é oculta, pois as mulheres representam dois terços da população "inactiva". Saúdo
as palavras do relatório no sentido de garantir que as mulheres que cuidam de crianças,
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doentes, idosos ou pessoas com deficiência não sofram por causa de terem a seu cargo
estes cuidados, que são fundamentais para a família e a comunidade.
É necessário assegurar uma protecção social adequada às mulheres nesta situação, à medida
que forem envelhecendo. Comungo da ideia que a Estratégia UE 2020 tem de melhorar a
igualdade de representação e participação das mulheres no mercado de trabalho e apoio
plenamente as reformas das políticas laborais e sociais destinadas a garantir a justiça
económica e social para as mulheres.
Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Apoiei o presente relatório. A pobreza
continua a ser um enorme problema na UE, sendo o combate à pobreza um dos cinco
objectivos mensuráveis da Comissão propostos para a Estratégia Europa 2020. As
orientações integradas da Estratégia Europa 2020 (promoção da inclusão social e combate
à pobreza) visam proteger as pessoas contra o risco de pobreza, que afecta particularmente
as mulheres, as famílias monoparentais e as pessoas idosas, grupos que enfrentam um risco
de pobreza superior ao da população em geral. As políticas em matéria de segurança social
e de emprego têm um papel muito importante na redução da pobreza que atinge as pessoas.
Os Estados-Membros e a Comissão Europeia têm de adoptar medidas mais eficazes para
garantir os direitos dos grupos sociais mais vulneráveis a uma educação adequada, com
formação profissional e estudos universitários, que lhes permita uma melhor integração
no mercado de trabalho e fazer face ao risco de pobreza.
Elena Băsescu (PPE), por escrito. – (RO) Votei a favor deste texto. O presente relatório
propõe várias medidas para combater a pobreza entre as mulheres na União Europeia.
Apoio muitas delas, como incentivar a introdução de horários de trabalho flexíveis para
as mulheres ou reduzir as diferenças de remuneração entre homens e mulheres para trabalho
igual. As mulheres vivem uma situação difícil. Têm de cuidar da casa, dos filhos e do marido
e, ao mesmo tempo, trabalhar. Em muitos casos, as mulheres são vítimas de discriminação
no local de trabalho ou de violência, problemas graves ainda bastante disseminados por
toda a UE. A realidade é, na verdade, horrível, em especial nas zonas rurais e para as mulheres
ciganas. Perante tais circunstâncias, urge utilizar os Fundos Estruturais para criar programas
que aumentem as possibilidades de entrada das mulheres no mercado de trabalho. Essa
acção tem de ser apoiada melhorando o acesso ao microfinanciamento e incentivando e
desenvolvendo as capacidades empreendedoras das mulheres.
Regina Bastos (PPE), por escrito. − Apesar dos esforços desenvolvidos no que se refere à
luta pela igualdade entre homens e mulheres, as mulheres correm, ainda hoje, um risco
maior de pobreza (17%) do que os homens (15%), sendo essa diferença superior no caso
das pessoas mais velhas (22% das mulheres contra 17% dos homens). O maior risco de
pobreza que afecta as mulheres é, em parte, devido às disparidades salariais existentes entre
mulheres e homens. Esta disparidade salarial continua a ser em média 18% na União
Europeia, o que tem repercussões nos rendimentos ao longo da vida, na protecção social
e nas pensões.
O presente relatório, que mereceu o meu apoio, apela aos Estados-Membros para que
tenham em conta as questões da igualdade de género nos seus planos de recuperação da
recessão, que o façam através da promoção e do aumento do emprego das mulheres, a
inclusão no mercado de trabalho de horários flexíveis, a igualdade salarial e a revisão dos
sistemas fiscal e de pensões de reforma.
Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) A recente crise económica e financeira resultou
numa série de consequências negativas que afectaram o nível de vida e a vida activa dos
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cidadãos, e das mulheres em particular. A situação das mulheres sobressai claramente nas
estatísticas: quase 17% das mulheres europeias vivem na pobreza.
O ano de 2010 foi proclamado o "Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social",
pelo que penso que as actividades realizadas durante este ano devem também ter em conta
o maior risco de exclusão social que paira sobre as mulheres comparativamente aos homens.
Penso igualmente que a promoção da conciliação da vida profissional com a vida privada,
para permitir que as mulheres, caso o pretendam, prossigam a sua carreira ou trabalhem
a tempo inteiro, deve ser um elemento essencial do combate à pobreza das mulheres e da
redução dos riscos a que as mulheres estão expostas.
Os Fundos Estruturais e, em especial, o Fundo Social Europeu são instrumentos
fundamentais para ajudar os Estados-Membros no combate à pobreza e à exclusão social.
Deste modo, chamo a atenção da Comissão para a oportunidade de co-financiar programas
específicos que promovam a integração ou a reintegração activa das mulheres no mercado
de trabalho, ou cursos de formação visando a obtenção de determinadas qualificações
profissionais.
Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Não tenciono votar a favor do presente relatório,
não por causa dos seus objectivos, mas por causa dos métodos enumerados pela minha
colega deputada. A pobreza é, em 2011, uma praga sistémica na Europa. A crise económica
mundial atingiu, seguramente, certos grupos com mais impacto do que outros. Porém,
não estou convencida de que uma abordagem baseada no género ou em grupos distintos
represente a solução ideal para o problema. Pelo contrário, um problema desta amplitude
tem de ser resolvido através da constituição de ciclos virtuosos, que, em vez de favorecerem
uma minoria, abranjam todas as partes interessadas.
Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) Votei a favor do presente relatório porque
temos de vencer a pobreza feminina, que se agravou em consequência da recessão. Embora
tenha tido um impacto significativo no nível de desemprego de ambos os sexos, a crise
económica e financeira afectou mais as mulheres. Durante a recessão, os salários sofreram
cortes drásticos nos sectores dominados por mulheres, quando estas não perderam mesmo
os seus postos de trabalho. Além disso, por receberem salários inferiores, as mulheres
idosas recebem pensões mais baixas e, consequentemente, enfrentam frequentemente
situações de pobreza. A pobreza feminina, que alastrou sobremaneira durante a recessão,
em especial entre as mães solteiras, tem um impacto directo na pobreza infantil, porquanto,
neste momento, cerca de 20 milhões de crianças europeias vivem na pobreza. Se não forem
adoptadas medidas específicas para ajudar a reduzir a pobreza feminina, será impossível
reduzir a pobreza infantil. Gostaria de salientar que devemos ter a dimensão do género em
conta na legislação, quer europeia quer nacional. Os Estados-Membros da União Europeia
devem desenvolver programas especiais tendo em vista a inclusão das mulheres e o seu
regresso ao mercado de trabalho. Além disso, importa garantir a licença de maternidade
para todas as mulheres. Infelizmente, neste momento, a maternidade e o trabalho doméstico,
assim como a prestação de cuidados a crianças, pessoas idosas ou deficientes, são
completamente desconsiderados. Faço votos para que, no futuro, os Estados-Membros
tomem medidas adequadas para superar a pobreza feminina e valorizar o contributo das
mulheres para o desenvolvimento da família, da sociedade e da economia.
Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Votei a favor do presente relatório, aprovado
nesta Câmara no dia em que comemoramos o centenário do Dia Internacional da Mulher.
A fazer fé em dados recentes, nos nossos dias, 17% das mulheres europeias continuam
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ainda a viver na pobreza e, para piorar o quadro, enfrentam várias desvantagens no mercado
de trabalho e em termos de protecção social. Ao mesmo tempo, o contributo das mulheres
para o desenvolvimento da família, da sociedade e da economia é, normalmente,
desvalorizado e mal remunerado.
De acordo com o relatório anual da Comissão, as mulheres estão mais expostas ao risco
de pobreza e, em consequência, de exclusão social, em especial as mulheres idosas, 22%
das quais estavam em risco de pobreza em 2008, contra 16% dos homens idosos e 35%
dos pais solteiros, e outras categorias de mulheres, como as deficientes e as pertencentes
a minorias étnicas. Concordo, em especial, com a solicitação apresentada pela relatora, a
deputada Nedelcheva, para que se encontre um equilíbrio entre vida profissional e vida
privada ou para que sejam tomadas mais medidas de apoio às mães solteiras.
Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − Apoio a resolução adoptada para combater
a pobreza feminina através de políticas laborais e de protecção social. Aludo, no entanto,
a várias repetições no texto, bem como ao meu desacordo em relação aos pontos que dizem
respeito a incentivos como a tributação conjunta e subsídios para indivíduos que cuidam
de pessoas dependentes, que vão contra a posição do PPE.
Andrea Češková (ECR), por escrito. – (EN) O Grupo ECR reconhece que vários pontos
do presente relatório correspondem a acções necessárias para incentivar a entrada das
mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, os horários de trabalho flexíveis, as
estruturas de acolhimento para crianças e a concessão de licenças de maternidade, e
congratulamo-nos com os apelos à erradicação das disparidades salariais entre homens e
mulheres. Não obstante, o Grupo ECR entende que estes são domínios de intervenção que
se inserem na esfera de competências nacional, e não da UE. O Grupo ECR é contra uma
Carta das Mulheres desnecessária e burocrática e contra qualquer iniciativa no sentido da
harmonização dos sistemas de segurança social da UE. Por conseguinte, decidimos
abster-nos na votação final do presente relatório e votarmos a favor de determinados
números que consideramos importantes, por exemplo, os n.ºs 34, 58, 60, 65 e 69.
Ioan Enciu (S&D), por escrito. – (RO) Votei favoravelmente o presente relatório porque
acredito que as autoridades têm de dar mais atenção aos grupos sociais vulneráveis, nos
quais se incluem as mulheres. A crise económica e financeira afectou toda a população.
No entanto, alguns dos seus efeitos mais agudos foram sentidos pelas mulheres idosas,
pelas mulheres das zonas rurais e pelas mães solteiras. A União Europeia e os
Estados-Membros têm de considerar estes factores e ajudar a melhorar as condições sociais
destes grupos vulneráveis. Neste contexto, a meta de reduzir anualmente as injustas
diferenças salariais entre homens e mulheres em 1% tem razão de ser e deve ser perseguida
de forma eficaz, fazendo uso de vários instrumentos a nível nacional e da UE.
Diogo Feio (PPE), por escrito. − Um dos 5 grandes objectivos da Estratégia UE 2020 é o
combate à pobreza e, como tal, era necessário analisar separadamente a pobreza feminina
na União. O presente relatório destaca as causas e consequências da pobreza feminina e
realça a importância que o alcançar da igualdade de géneros tem para o crescimento
sustentável, o emprego, a competitividade e a coesão social. Neste momento, 17% das
mulheres da União vivem na pobreza, número que na última época aumentou drasticamente
quando comparado com a pobreza masculina. Assim, assistiu-se, de acordo com o relatório,
a uma feminização da pobreza. Urge a que a União e os Estados-Membros, de acordo com
o princípio da subsidiariedade, encontrem formas de combate à pobreza, no geral, e, em
particular, das mulheres, encetando esforços que visem políticas laborais e da protecção
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social baseadas na igualdade de género, que visem esforços para conciliar a vida familiar
e o trabalho, que se desenvolva um diálogo com parceiros sociais e a sociedade civil,
contribuindo para o alcançar de uma sociedade cada vez mais igualitária.
José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − Em 2008, o Parlamento Europeu e o Conselho
da União Europeia, conscientes da necessidade de sensibilizar os cidadãos e os países para
a problemática do combate à pobreza, aprovaram uma decisão considerando o ano de
2010 como o Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão Social. Em tempo de crise,
nas guerras e nos genocídios, as mulheres e as crianças são que quem mais sofre, merecendo,
por isso, uma atenção especial da sociedade, em geral, e das instituições, em particular. As
Instituições Europeias e os Estados-Membros têm a obrigação de lutar pela melhoria das
condições de vida das mulheres e sensibilizar as empresas para que lhes ofereçam melhores
oportunidades, pois são uma componente fundamental do mercado de trabalho.
Congratulo-me com a aprovação deste relatório, que vem confirmar que o combate à
pobreza e à exclusão social continuam a ser compromissos políticos prioritários da UE, e
espero um reforço dos seus fundos estruturais, nomeadamente do Fundo Social Europeu
(FSE), em ordem ao combate à pobreza e à exclusão, indo de encontro aos objectivos da
Estratégia Europa 2020.
João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − No momento em que se assinala uma data
histórica associada à luta das mulheres pelos seus direitos, não há como ignorar o conjunto
de problemas sociais de que as mulheres, e especialmente as mulheres trabalhadoras, são
vítimas: o agravamento do desemprego e a precariedade laboral, associados aos baixos
salários, às discriminações salariais, às discriminações na maternidade. Alargam-se as
situações de perda de rendimento e aumenta a pobreza das mulheres. São particularmente
críticas as situações de mulheres deficientes, imigrantes, desempregadas, reformadas com
baixas reformas e trabalhadoras com baixos salários.
Os impactos das medidas de austeridade em alguns países, como Portugal, Grécia e Irlanda,
estão a repercutir-se em múltiplas dimensões da vida das mulheres, enquanto trabalhadoras,
cidadãs e mães. É o caso dos cortes nos salários, o congelamento de admissões e carreiras
e o bloqueio à contratação colectiva; os cortes na saúde, no ensino e na segurança social e
em apoios sociais diversos. Não bastam palavras de circunstância e declarações de boas
intenções a propósito do dia que hoje se assinala. É preciso uma real alteração das políticas
que estão na origem desta situação.
Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) Penso que vale sempre a pena debater, discutir
e encontrar soluções comuns para os problemas que afligem as mulheres. Contudo, o
relatório da minha colega deputada Plumb, do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas
e Democratas no Parlamento Europeu, alude constantemente à comunidade cigana. Penso
que esta alusão não é adequada nem irá, certamente, beneficiar as mulheres activas europeias
com uma referência específica às mulheres ciganas. Por conseguinte, votei contra o relatório.
Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Votei a favor do presente relatório, pois temos
de vencer a pobreza feminina que se agravou durante a crise financeira e económica. Quase
17% das mulheres europeias estão classificadas como vivendo na pobreza; considerando
os indicadores relacionados com o mercado de trabalho e a protecção social, as causas
estruturais de pobreza têm um efeito desproporcionado sobre as mulheres. Durante a
recessão, os salários sofreram cortes drásticos nos sectores dominados por mulheres,
quando estas não perderam mesmo os seus postos de trabalho. Além disso, por receberem
salários inferiores, as mulheres idosas recebem pensões mais baixas e, consequentemente,
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enfrentam frequentemente situações de pobreza. A pobreza feminina, que alastrou
sobremaneira durante a recessão, em especial entre as mães solteiras, tem um impacto
directo na pobreza infantil, porquanto, neste momento, cerca de 20 milhões de crianças
europeias vivem na pobreza. É fundamental adoptar medidas para reduzir a pobreza
feminina, visto que o contributo das mulheres para o desenvolvimento da família, da
sociedade e da economia é, normalmente, subestimado e subremunerado.
Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) Apesar dos esforços e das campanhas de
informação generalizados, as mulheres continuam a ser mais pobres e discriminadas do
que os homens. Tais situações ocorrem até na nossa União Europeia democrática e
respeitadora dos direitos do Homem. As mulheres ganham menos do que os homens por
trabalho igual e, além disso, são mais susceptíveis de ser alvo de violência. São mais
propensas a arcar com a tarefa de cuidar das crianças e, por via disso, não têm a sua própria
fonte de rendimento nem dinheiro que possam investir no seu próprio desenvolvimento
ou como recompensa por um dia difícil. As pessoas que estão a criar as gerações futuras e
a educar os jovens que, no futuro, nos vão governar, dar tratamento médico, construir as
nossas pontes e cuidar de nós nos hospitais não são remuneradas de forma justa. Antes de
mais, a legislação deve ser alterada para garantir às jovens mães o livre acesso a creches e
infantários, bem como oportunidades para se desenvolverem pessoalmente, e impossibilitar
que sejam despedidas logo após o parto ou ao regressarem da licença de maternidade. As
mulheres das zonas rurais estão em pior situação. Vivem em zonas onde os rendimentos
são muito inferiores à média da UE, ou mesmo do país onde vivem. Não têm acesso a
serviços e bens culturais. Trabalham duramente e nem sempre têm a oportunidade de, por
exemplo, gozar um feriado. O terrível espectro da crise demográfica deve mobilizar-nos
para, sem demoras, tomarmos medidas que melhorem a situação das mulheres no nosso
continente.
Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) Num dia tão importante, que nos recorda quão
importante é o papel das mulheres na sociedade moderna, temos, para com os milhares
de mulheres que vivem na pobreza, a obrigação moral de apoiar o presente relatório.
Linha de pobreza, insegurança, remuneração inadequada, discriminação sexual no local
de trabalho: estas são, infelizmente, expressões recorrentes que, no dia de hoje e nos demais,
preferiríamos não ouvir nem associar às mulheres. Infelizmente, a realidade é diferente e
os números falam por si. Em todos os domínios profissionais, em todas as actividades
económicas, surgem situações que continuam a marginalizar as mulheres sob a forma de
baixos salários, exclusão social e de uma acentuada dificuldade no acesso a uma vida social
normal.
As mulheres idosas, as mulheres com filhos deficientes, as mulheres portadoras de
deficiência e as mulheres que não conseguem encontrar trabalho têm o meu apoio e o dos
meus colegas deputados que votaram favoravelmente o presente relatório, para que, no
futuro, a expressão "feminização da pobreza" desapareça dos meios de comunicação social
e das estatísticas europeias.
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) Entendo que o relatório da
deputada Plumb sobre a pobreza feminina constitui um grande passo para melhorar a
situação das mulheres no mundo moderno. Deste modo, votei a favor da aprovação do
documento. As questões levantadas no relatório incluem não só a feminização da pobreza,
a conjugação da vida familiar com a carreira profissional, a luta contra a pobreza das
mulheres idosas e o impacto da violência na situação das mulheres, mas também, e
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considero isto extremamente importante, a aplicação de garantias de financiamento, de
políticas de emprego e de medidas de protecção social como meios de combater a pobreza.
David Martin (S&D), por escrito. – (EN) Embora a pobreza das mulheres seja uma realidade
há muito existente, só há relativamente pouco tempo é que o problema começou a ser
enfrentado de maneira sistemática. A actual crise económica, financeira e social que afecta
a União Europeia, bem como o resto do mundo, está a gerar uma série de efeitos negativos
específicos, influenciando directamente as condições de vida e de trabalho das mulheres,
e o seu lugar na sociedade em geral. Este contexto projectou para o topo da agenda do
Parlamento Europeu a necessidade de uma abordagem de género da pobreza, através do
relatório sobre "o rosto da pobreza feminina”. A nível global, as mulheres são pobres em
comparação com os homens. É esta também a realidade em cada um dos Estados-Membros
da UE, embora se possam identificar diferenças específicas consoante o país. Quase 17%
das mulheres europeias estão classificadas como vivendo na pobreza. Considerando os
indicadores relacionados com o mercado de trabalho e a protecção social, as causas
estruturais de pobreza têm um efeito desproporcionado sobre as mulheres. Ao mesmo
tempo, podemos dizer que o contributo das mulheres para o desenvolvimento da família,
da sociedade e da economia é regularmente subestimado e subremunerado.
Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) A actual crise económica, financeira e social
que afecta a União Europeia, bem como o resto do mundo, está a gerar uma série de efeitos
negativos específicos, influenciando directamente as condições de vida e de trabalho das
mulheres, e o seu lugar na sociedade em geral.
Hoje, quase 17% das mulheres europeias vivem na pobreza. Antes de se adoptar uma
estratégia política, deve-se proceder a uma análise aprofundada, que considere todos os
aspectos do género: consideramos que a integração das mulheres no mercado de trabalho
é fundamental para combater a pobreza e a exclusão social.
A promoção da conciliação do trabalho e da vida privada, a fim de permitir às mulheres,
caso o pretendam, prosseguirem as suas carreiras ou trabalharem a tempo inteiro, é tida
como um aspecto fundamental para reduzir os efeitos da pobreza feminina e os riscos a
que as mulheres se encontram expostas.
Solicitamos igualmente medidas de apoio adicionais às mães trabalhadoras, que tornem
mais fácil encontrar formas de emprego com horários de trabalho flexíveis que lhes
permitam responder aos seus compromissos familiares mais extensos e assegurem serviços
adequados de guarda de crianças, de idosos e de outros familiares dependentes.
Estamos convencidos de que a Estratégia Europa 2020 irá contemplar a dimensão do
género, a fim de melhorar a igualdade de representação e participação no mercado de
trabalho e quebrar os padrões de segregação no mercado de trabalho, assegurando
simultaneamente a presença das mulheres em posições de topo.
Barbara Matera (PPE), por escrito. – (IT) No dia em que comemoramos o centenário do
Dia Internacional da Mulher, votamos dois relatórios que abordam os motivos pelos quais
as mulheres continuam a ser, com demasiada frequência, marginalizadas e excluídas da
sociedade.
As mulheres são tradicionalmente mais ameaçadas pela pobreza, em particular as mães
solteiras e as mulheres com mais de 65 anos. Entre os cinco objectivos mensuráveis da
Comissão propostos para a Estratégia Europa 2020 está o combate à pobreza, facto que
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torna o presente relatório extremamente actual, nomeadamente em termos de políticas
de igualdade dos géneros, à luz da crise económica e financeira que está a assolar a Europa.
A vulnerabilidade efectiva da mulher faz com que ela fique exposta a um maior risco de
pobreza e de exclusão social, logo, de isolamento. Por conseguinte, compete à instituição
que representamos adoptar as estratégias e os programas específicos constantes do relatório
da deputada Plumb.
Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. − Votei a favor deste relatório. Todos os indicadores
mostram que, em média, a nível global, as mulheres são mais pobres do que os homens.
Em época de recessão económica, as pessoas que já estão em risco de cair na pobreza, e
que são na sua maioria mulheres, tornam-se ainda mais vulneráveis. O relatório reconhece
que para as mulheres, sobretudo as pertencentes aos grupos que já enfrentam numerosas
desvantagens, as medidas de austeridade que estão a ser aplicadas em toda a UE terão efeitos
particularmente nefastos. Uma parte considerável das mulheres europeias com mais de
65 anos recebe pensões de miséria.
A pobreza feminina é não só o resultado da recente crise económica, mas também a
consequência de outros factores resultantes de estereótipos discriminatórios em razão do
género, de disparidades salariais entre homens e mulheres, de obstáculos à boa conciliação
da vida familiar com a vida profissional, particularmente grave no caso das famílias
monoparentais, resultando num efeito de feminização da pobreza que urge combater.
Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) Votei a favor deste relatório pois é-me muito
difícil aceitar que, actualmente, 17% das mulheres vivam abaixo do limiar da pobreza na
Europa. A crise económica sem precedentes que a União Europeia está a atravessar só veio
agravar esta triste situação. É tempo, portanto, de sublinhar a importância deste problema
e de adoptar um conjunto de medidas para combater este flagelo. A União Europeia e os
seus Estados-Membros devem pôr termo à pobreza e à exclusão social das mulheres na
Europa, garantindo-lhes, nomeadamente, uma educação de qualidade e acesso ao emprego,
permitindo-lhes conciliar vida familiar e vida profissional e reforçando a luta contra a
violência de que, infelizmente, muitas vezes são vítimas. Apoio, por isso, este relatório de
iniciativa, que põe em evidência uma das falhas das nossas democracias modernas: a
discriminação contra as mulheres.
Erminia Mazzoni (PPE), por escrito. – (IT) A pobreza e a igualdade representam duas
variáveis inversas numa projecção económica. As acções destinadas a proporcionar às
mulheres uma ocupação plena também produzem uma redução da pobreza global.
Na Europa, mais de 17% da população feminina vive na pobreza. A crise económica e
financeira afectou – e pode afectar ainda mais – estes dados, que já são dramáticos. A luta
contra a pobreza nem sempre é considerada parte da política de género, o que enfraquece
a sua importância. O trabalho das comissões competentes sublinha a importância de ter
em conta estas conexões e, nessa base, analisa as possíveis acções, inscrevendo-as,
apropriadamente, na Estratégia UE 2020, que inscreve a pobreza num dos seus cinco
objectivos mensuráveis.
Partindo das três dimensões da pobreza – de género, geracional e geográfica –, o relatório
da senhora deputada Plumb revela a sua extraordinária substancialidade e, sobretudo, a
sua capacidade de inovação na delineação de um processo que antecipará a adopção de
medidas de austeridade para combater os efeitos da crise. As sete áreas de interesse descritas
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no relatório para facilitar a necessária abordagem sistemática estão bem enquadradas neste
contexto.
A natureza positiva da proposta não pode deixar indiferentes a Comissão, o Conselho ou
os Estados-Membros, dos quais espero uma resposta bem coordenada.
Nuno Melo (PPE), por escrito. − A pobreza feminina é, na verdade, um grave problema
que a UE tem que resolver. O cenário de crise que enfrentamos não é benéfico para atacar
esse grave problema, mas temos que fazer um esforço adicional para o resolver. Sendo o
combate à pobreza um dos principais objectivos da Estratégia 2020, há que fazer o possível
para o cumprir, em concreto nas mulheres, principalmente as mais desfavorecidas e as
idosas. São, pois, necessárias políticas laborais e de protecção social focadas na igualdade
de género, que se preocupem em encontrar soluções para as mulheres conseguirem conciliar
a vida familiar e o trabalho, e que se desenvolva um diálogo com os parceiros sociais e a
sociedade civil, para se alcançar uma sociedade cada vez justa e sem diferenças.
Willy Meyer (GUE/NGL),
por escrito. – (ES) Hoje, 8 de Março de 2011, é o Dia
Internacional da Mulher. Votei a favor deste relatório porque a prevenção e redução da
pobreza feminina constituem um elemento importante do princípio fundamental da
solidariedade social com que a União Europeia se comprometeu.
A pobreza feminina é não só o resultado da recente crise económica, mas também a
consequência de vários factores – incluindo estereótipos, disparidades salariais entre homens
e mulheres, obstáculos resultantes da ausência de conciliação entre a vida familiar e a vida
profissional, a maior esperança de vida das mulheres e, em geral, os vários tipos de
discriminação em razão do género – que afectam principalmente as mulheres.
O relatório insta os Estados-Membros da UE a implementarem mecanismos de luta contra
a pobreza que tem rosto de mulher, razão porque votei a favor do texto.
Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) Embora a pobreza feminina seja uma realidade
de longa data, a crise económica, financeira e social acentuou fortemente esta situação –
assistimos a uma feminização da pobreza. A pobreza é um dos domínios onde as
disparidades entre homens e mulheres persistem. A participação das mulheres no mercado
de trabalho constitui um meio de combater a pobreza e a exclusão social. Note-se, além
disso, que é preciso, ao mesmo tempo, incentivar a igualdade de remuneração, a igualdade
de acesso a cargos de responsabilidade e, ainda, a concessão de direitos individualizados
às pensões e à segurança social. A violência contra as mulheres, incluindo o tráfico de seres
humanos e a exploração sexual, é um problema grave que deve ser erradicado por todos
os meios à nossa disposição.
Este tipo de violência é, demasiadas vezes, uma das causas da pobreza feminina, a seguir
aos problemas de saúde ou à perda de emprego. Devemos manter, tanto a nível europeu
como a nível nacional, um compromisso forte a favor da igualdade de género e da luta
contra a exclusão social através de medidas específicas e duradouras sustentadas por
recursos financeiros adequados.
Miroslav Mikolášik (PPE), por escrito. – (SK) O problema da pobreza na Europa é um
fenómeno negativo persistente que afecta muitos Europeus, especialmente as mulheres.
Há um número crescente de mulheres em situação de precaridade e de, acordo com os
inquéritos mais recentes, 17% vivem abaixo do limiar de pobreza. A situação das mulheres
na Europa continua a ser insatisfatória e sofreu mesmo uma deterioração em consequência
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da crise económica e da reestruturação do sector público, que empregava um grande
número de mulheres antes da eclosão desta crise.
No âmbito da Estratégia UE 2020, que visa principalmente reduzir a pobreza em 25%, é
necessário, em minha opinião, um maior esforço para procurar e desenvolver soluções
específicas relacionadas com a questão da pobreza feminina. Gostaria de salientar o
inestimável contributo das mulheres para o desenvolvimento harmonioso da família e a
educação dos filhos, que não deve ser desfavoravelmente influenciado pela discriminação
contra as mulheres, porque tais fenómenos indesejáveis têm igualmente um forte impacto
na sociedade em si.
Apoio, por conseguinte, quaisquer iniciativas que conduzam a uma redução de disparidades
injustificadas e a uma melhoria da situação das mulheres na sociedade, não só no âmbito
legislativo, mas também na vida quotidiana.
Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (EN) Analisei o relatório atentamente. Gostaria
de salientar os principais vectores da luta contra a pobreza entre as mulheres: a política de
emprego e a protecção social; o diálogo social e a sociedade civil; a ajuda financeira. É muito
importante que, neste dia, 8 de Março, o Parlamento tenha aprovado resoluções tão
importantes, que representam um raio de esperança para a superação da injustiça! Votei
a favor.
Elisabeth Morin-Chartier (PPE), por escrito. – (FR) Apoio o relatório sobre o rosto da
pobreza feminina na União Europeia, pois ele mostra até que ponto as mulheres são as
primeiras vítimas da pobreza. Apelo a uma acção concreta da Europa para reduzir as
disparidades salariais entre homens e mulheres.
Durante quanto tempo teremos de continuar a aceitar que as mulheres tenham salários
inferiores aos dos homens? Por que razão precisa uma mulher de trabalhar durante cinco
anos para ganhar o que um homem ganha em quatro anos e, sobretudo, por que razão
deve ela acabar mais pobre por ter educado os seus filhos?
Não é esta sociedade que quero deixar aos meus filhos e netos. As incertezas da vida
profissional das mulheres pesam demasiado sobre elas, sobretudo quando chegam à idade
da reforma. É importante que a Europa tenha o cuidado de não acentuar o empobrecimento
das mulheres, promovendo uma verdadeira política de igualdade salarial.
Cristiana Muscardini (PPE), por escrito. – (IT) Impressiona-me particularmente a pobreza
entre as mulheres idosas que vivem sós. Trabalharam uma vida inteira, contribuíram para
criar uma família; se tiveram um emprego, recebem pensões insuficientes, se apenas
beneficiam de uma pensão do Estado, a situação é ainda pior.
Os regimes de segurança social não têm sido generosos com elas. Poderão ter tido de
interromper as suas carreiras para criar os filhos e o trabalho a tempo parcial reduziu o
seu rendimento ao longo de toda a sua vida activa. Poderão ter tido a seu cargo familiares
doentes, idosos ou deficientes e a assistência social não esteve à altura das necessidades.
Não é, decididamente, uma condição invejável.
Com a ajuda do Fundo Social Europeu, é preciso definir programas de assistência e de
apoio. As administrações públicas locais – directamente ou através de organizações não
governamentais – devem assumir a responsabilidade por estas problemáticas e colaborar
com as regiões para melhor direccionar as suas quotas dos Fundos Estruturais. A luta contra
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a pobreza feminina não deve ficar confinada às secretárias dos gabinetes de estatística, mas
descer ao nível administrativo mais próximo das mulheres que precisam de apoio.
Na Europa ainda há muitas mulheres com um salário inferior ao dos homens, em busca
de trabalho e de serviços que possam ajudá-las a criar os seus filhos, muitas mulheres
vítimas de violência, muitas jovens imigrantes sujeitas a mutilação genital e muitas, muitas
mulheres sozinhas, idosas e esquecidas.
Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) A pobreza entre as mulheres é um problema
trágico, em especial nos países em desenvolvimento. No entanto, a abordagem indirecta
defendida neste relatório não deve servir para suavizar as políticas de migração dos
Estados-Membros. Por isso votei contra este relatório.
Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) A União Europeia precisa de uma posição clara
e de projectos exequíveis para combater a crise económica. Neste caso, trata-se de proteger
as mulheres contra o risco de pobreza, evitando que permaneçam um sujeito social
tendencialmente mais vulnerável do que o homem e, portanto, com menos capacidade de
reagir à crise de emprego. Para alcançar o objectivo da Estratégia Europa 2020 respeitante
à luta contra a pobreza, é necessário garantir às mulheres uma maior disponibilidade de
recursos, uma melhoria das políticas de trabalho, um aumento dos financiamentos por
parte do Fundo Social Europeu e a possibilidade de conciliar a vida profissional e a vida
privada, sem ter de renunciar ao seu papel de mães. Como já afirmei relativamente a outros
relatórios votados hoje, considero, no entanto, que ao aplicar estas recomendações é
necessário respeitar o princípio da subsidiariedade e certas características nacionais
específicas que devem ser defendidas e salvaguardadas.
Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) Votei a favor do relatório sobre a pobreza
feminina na União Europeia. No presente período de crise económica, as medidas de
austeridade que estão a ser aplicadas têm também um impacto negativo sobre as mulheres,
colocando-as em desvantagem no mercado de trabalho. Na Grécia, o risco de pobreza no
trabalho é de 10% para as mulheres, uma percentagem muito superior à dos homens,
enquanto na Europa a pobreza entre as mulheres é de 36% e entre os homens 11%. O
objectivo principal é eliminar a disparidade salarial entre os géneros e as desigualdades por
estas originadas, e tomar medidas para apoiar as mães solteiras que trabalham, através da
flexibilização dos horários de trabalho. Os Estados-Membros devem agora, tanto quanto
possível, criar novos empregos para as mulheres e facilitar o seu acesso a uma educação
de alto nível, por forma a que possam adquirir competências e qualificações e reivindicar
empregos de qualidade.
Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − Está suficientemente estudado e temos
dados suficientemente rigorosos para, de um modo geral, afirmarmos categoricamente
que a pobreza atinge primeira e mais intensamente as mulheres em todas as sociedades,
desde as mais ricas, sem que nenhuma tenha até hoje conseguido eliminar a pobreza no
seu seio, até à mais pobre, em que a pobreza grassa como uma doença contagiosa que
rouba esperança à vida e também esperança de vida. Precisamos, porém, de um
conhecimento mais profundo e específico desta realidade nos vários Estados-Membros da
União Europeia para uma actuação mais adaptada e eficaz tendo em vista o objectivo
comum de prevenção e redução da pobreza feminina. E vale a pena destacar a pobreza
feminina na medida em que dispomos também de indicações gerais concretas que apontam
para o elevado impacto que esta tem no tecido social de uma comunidade: pelo papel
fundamental e estruturante da mulher na família, verifica-se que, quanto mais se investe
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na sua educação e na sua promoção social, tanto mais essa comunidade se desenvolve
sócio-economicamente. Combater a pobreza feminina é uma exigência moral mas também
um investimento social! Por estas razões votei favoravelmente o presente relatório sobre
o rosto da pobreza feminina na União Europeia.
Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (EN) A União Europeia está confrontada com uma
importante crise económica, financeira e social, que nos afecta a todos, homens e mulheres.
Mas prejudica especialmente as mulheres no mercado de trabalho e nas suas vidas pessoais,
uma vez que são mais susceptíveis de ter empregos precários e de ser despedidas e tendem
a ter menos cobertura de um regime de segurança social. As medidas de austeridade que
estão a ser aplicadas em toda a UE terão efeitos particularmente nefastos para as mulheres,
predominantes no sector público enquanto trabalhadoras e como beneficiárias dos serviços.
Evitar e reduzir a pobreza das mulheres é uma componente importante do princípio
fundamental da solidariedade social com o qual a União Europeia está comprometida, em
conformidade com o artigo 3.º do Tratado da UE, e que implica a igualdade entre homens
e mulheres, a justiça e a protecção sociais e o combate à exclusão social e à discriminação.
É importante que a Comissão e os Estados-Membros tomem as medidas necessárias para
eliminar as desigualdades de género no emprego, como parte da Estratégia UE 2020.
Encorajo fortemente o estabelecimento como objectivo da redução do desnível salarial
entre os géneros em 1% anualmente, a fim de atingir um objectivo de 10% de redução em
2020. Sublinho, ainda, a necessidade de adoptar medidas positivas para aumentar a
representação feminina nos organismos de decisão política, económica e empresarial.
Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. − Votei a favor deste relatório. Todos os indicadores
mostram que, em média, a nível global, as mulheres são mais pobres do que os homens.
Em época de recessão económica, as pessoas que já estão em risco de cair na pobreza, e
que são na sua maioria mulheres, tornam-se ainda mais vulneráveis. O relatório reconhece
que para as mulheres, sobretudo as pertencentes aos grupos que já enfrentam numerosas
desvantagens, as medidas de austeridade que estão a ser aplicadas em toda a UE terão efeitos
particularmente nefastos. Uma parte considerável das mulheres europeias com mais de
65 anos recebe pensões de miséria. A pobreza feminina é não só o resultado da recente
crise económica, mas também a consequência de outros factores resultantes de estereótipos
discriminatórios em razão do género, de disparidades salariais entre homens e mulheres,
de obstáculos à boa conciliação da vida familiar com a vida profissional, particularmente
grave no caso das famílias monoparentais, resultando num efeito de feminização da pobreza
que urge combater.
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) O relatório Plumb da Comissão
dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros foi aprovado por maioria. Apoiámos
muitos dos números para os quais foi solicitada uma votação em separado pelos grupos
S&D/PPE/ALDE. Estes números são, fundamentalmente, repetições. O resultado final
também é aceitável. É positivo porque se aprovaram os seguintes pontos: eliminar as
desigualdades de género no emprego, no âmbito da Estratégia UE 2020 (n.º 38); totalidade
do vencimento durante o período legal de licença de maternidade, como aprovado no
relatório Estrela de 20 de Outubro de 2010 (n.º 39); aumentar a representação feminina
nos organismos de decisão política, económica e empresarial. Serviços públicos de nível
elevado (n.º 43) devem ser compatíveis com os horários de trabalho a tempo inteiro. Mas
também negativo por não se ter aprovado a inclusão da dimensão do género nos planos
de recuperação (n.º 15).
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Joanna Senyszyn (S&D), por escrito. – (PL) Subscrevi o relatório sobre a pobreza feminina
na União Europeia. Na última década, o número de mulheres que vivem na pobreza
aumentou desproporcionadamente em relação ao número de homens na mesma situação.
Mais de 84 milhões de cidadãos da UE vivem em situação de pobreza, dos quais mais de
metade são mulheres, uma situação que resulta da crise económica e das diferenças de
remuneração entre mulheres e homens, das dificuldades em conciliar a vida familiar com
uma carreira, de uma maior longevidade e de vários tipos de discriminação baseada no
género, cujas vítimas são principalmente mulheres. Apelo a uma acção decisiva, tanto a
nível da UE como por parte de cada um dos Estados-Membros, para combater a
discriminação salarial e garantir o acesso a ofertas de emprego atractivas. Sublinho também
a necessidade de reforçar os instrumentos jurídicos que visam a eliminação das disparidades
salariais entre homens e mulheres. Continuam a existir discrepâncias acentuadas nesta
matéria, ganhando os homens, em média, mais 20% a 25% do que mulheres, o que se
traduz em elevados níveis de pobreza entre as mulheres solteiras, as mulheres reformadas
e as viúvas. É essencial que, no âmbito da Estratégia Europa 2020, se aprovem programas
europeus no domínio da aprendizagem ao longo da vida e da formação profissional, com
o objectivo de aumentar os níveis de emprego entre as mulheres. Estes programas devem
concentrar-se, em grande medida, em ocupações que irão ser importantes no futuro e
eliminar não só os estereótipos existentes em termos de áreas de educação dominadas por
mulheres ou por homens, mas também os modelos tradicionais nos programas de ensino.
Bogusław Sonik (PPE), por escrito. – (PL) A feminização da pobreza é um fenómeno que
se observa e encontra cada vez mais frequentemente tanto na Europa como fora das suas
fronteiras, e que ocorre em consequência da idade, das responsabilidades familiares, da
origem étnica e da violência contra as mulheres, entre outros factores. A elevada
percentagem de mulheres que trabalham em empregos mal remunerados ou a tempo
parcial significa que as mulheres são mais propensas do que os homens a viver no limiar
da pobreza.
É importante intensificar a nível europeu a investigação sobre este fenómeno, uma vez que
esta permitirá criar métodos precisos e eficazes de combate à pobreza e à exclusão social
entre as mulheres. O método básico para ajudar as mulheres a sair da pobreza passa por
acrescentar à política de emprego um enfoque específico nesse sentido (métodos de trabalho
flexíveis, orientação profissional, garantia de oferta de formação para obtenção de
qualificações mais elevadas e medidas destinadas às mulheres que vivem em zonas rurais).
A educação também desempenha um papel muito importante na luta contra este problema.
O potencial financeiro da UE deve ser explorado para este fim, com especial ênfase na
integração das questões de género nos planos de recuperação económica e na efectiva
implementação da Estratégia Europa 2020. A acção da UE neste domínio deve ser uma
expressão de solidariedade social.
Catherine Stihler (S&D), por escrito. – (EN) Apoiei este relatório, que reconhece que as
mulheres são, em toda a UE, mais afectadas pela pobreza, e que precisamos de trabalhar
em conjunto para encontrar uma solução para esta situação. Decepcionou-me o facto de,
no 100.º aniversário do Dia Internacional da Mulher, os Conservadores britânicos se terem,
uma vez mais, pronunciado contra este relatório.
Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) A luta contra a pobreza é um dos objectivos
propostos pela Europa na Estratégia 2020. A pobreza feminina deve-se, em grande medida,
à discriminação contra as mulheres. A recente crise económica fez diminuir a sua posição
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na sociedade, aumentando a discriminação contra elas e empurrando-as para a pobreza.
No seu relatório sobre a pobreza feminina na União Europeia, a senhora deputada Plumb
tentou encontrar soluções eficazes para melhorar a situação das mulheres na sociedade de
modo geral, razão pela qual votei a favor.
Derek Vaughan (S&D), por escrito. – (EN) As mulheres ganham na UE, em média, menos
17,5% do que os homens, e esta percentagem manteve-se constante nos últimos 15 anos
– é tempo, portanto, de tomar medidas para eliminar esta disparidade salarial. O princípio
de salário igual por trabalho igual deve ser correctamente aplicado nos Estados-Membros,
tendo em vista um tratamento justo das mulheres. É fundamental olharmos para o efeito
que as disparidades salariais entre homens e mulheres têm sobre as pensões das mulheres;
em muitos casos, o direito da mulher a uma pensão resulta do seu estado civil. É importante
garantir pensões iguais para as mulheres, razão por que apoiei a proposta que visa garantir
os mesmos direitos às mulheres no caso das pensões e da segurança social. Cerca de 17%
das mulheres na UE vivem abaixo do limiar de pobreza, pelo que é essencial que as políticas
sociais e de mercado de trabalho sejam adaptados de modo a garantir às mulheres um
rendimento mínimo e justiça social. Concordo com os apelos para que a UE providencie
a concessão de mais fundos através do FSE, a fim de ajudar a combater a pobreza e a exclusão
social – é fundamental que as mulheres estejam plenamente integradas no mercado de
trabalho.
Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Votei a favor do relatório sobre o rosto
da pobreza feminina na União Europeia. De acordo com o relatório anual de 2010 da
Comissão sobre a igualdade entre homens e mulheres, a pobreza é um dos domínios em
que as diferenças com base no género são evidentes. A crise económica, financeira e social
levou à "feminização da pobreza". Os sucessivos cortes orçamentais e a reestruturação do
sector estatal ameaçaram particularmente os empregos em que as mulheres se empregam
prioritariamente. Ao mesmo tempo, as medidas apoiadas pelos governos para combater
a crise centram-se principalmente em áreas da economia dominadas por homens. A análise
do fenómeno da "feminização da pobreza" solicitada pela relatora é, por isso, urgentemente
necessária, a fim de que possam ser tomadas as contramedidas adequadas.
Relatórios: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011) e Rovana Plumb (A7-0031/2011)
Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) As duas resoluções apresentadas pela
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros e debatido no 100.º aniversário
do Dia Internacional da Mulher indicam que o Parlamento promove e apoia a igualdade
de tratamento entre mulheres e homens. O Presidente da assembleia legislativa assinalou,
de resto, o facto de haver muito poucas mulheres nos parlamentos nacionais, muito embora
a situação esteja a mudar no caso do Parlamento Europeu. Posso confirmar que este é
também o caso da Roménia, que tem no Parlamento Europeu uma percentagem superior
de mulheres àquela que tem no parlamento nacional. No entanto, além de resolver esta
situação, que podemos considerar apenas como a ponta do icebergue, é necessário, através
de políticas dinâmicas e realistas, eliminar o desnível salarial entre os géneros, nomear mais
mulheres para cargos de decisão e aumentar o nível de emprego entre as mulheres, já que
são elas as mais afectadas pelo desemprego. As análises mostram que não se trata apenas
da necessidade de estabelecer a igualdade de tratamento entre homens e mulheres, indicando
também que estas políticas teriam um grande impacto nas economias, que pode cifrar-se
num aumento de 30% do PIB. O desnível salarial médio entre os géneros atinge ainda os
18% na UE. Congratulo-me com o apelo feito aos Estados-Membros no sentido de
implementarem a legislação em matéria de igualdade de remuneração.
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11. Correcções e intenções de voto: ver Acta
(A sessão, suspensa às 14h25, é reiniciada às 15h00)
PRESIDÊNCIA: SILVANA KOCH-MEHRIN
Vice-presidente
12. Aprovação da acta da sessão anterior: Ver Acta
13. Preparação da cimeira da Zona Euro de 11 de Março de 2011 (debate)
Presidente. – Segue-se na ordem do dia a declaração do Presidente da Comissão sobre a
preparação da cimeira da Zona Euro de 11 de Março de 2011 (2011/2615/RSP)).
José Manuel Barroso, Presidente da Comissão. – (FR) Senhora Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, estamos a viver um daqueles períodos extraordinários em que o
processo histórico parece acelerar. Às nossas portas, do outro lado do Mediterrâneo, um
vento de liberdade começou a soprar.
É uma questão tão importante e urgente que quero, antes de mais, anunciar-vos que o
Colégio acaba de aprovar a contribuição da Comissão para ajudar os países do sul do
Mediterrâneo no seu processo de transição e insuflar uma nova dinâmica nas relações com
os nossos vizinhos mediterrânicos. Apresentarei esta contribuição com a Alta
Representante/Vice-Presidente da Comissão, Baronesa Ashton, durante o Conselho Europeu
Extraordinário da próxima sexta-feira.
Os homens e as mulheres da margem sul do Mediterrâneo, em especial os jovens, estão a
manifestar a sua rejeição dos regimes autoritários e as suas aspirações à liberdade política
e à justiça social.
Embora reconhecendo a extrema complexidade da situação, os desafios e as dificuldades
que esta apresenta, a União Europeia não pode permitir qualquer ambiguidade. O nosso
lugar é ao lado daqueles que reivindicam a liberdade política e o respeito da dignidade
humana. Não podemos aceitar qualquer ambiguidade por parte da União Europeia. Um
regime que dispara sobre a sua população não tem lugar no concerto das nações.
Propomos a esses povos uma "parceria para a democracia e a prosperidade partilhada"
assente em três pilares: transformação democrática, compromisso com a sociedade civil
e desenvolvimento solidário.
Estamos conscientes dos desafios que nos esperam. Dizer não à ditadura não garante
automaticamente o Estado de direito e a democracia. O caminho para a transição
democrática nunca é fácil. Pode por vezes ser sinuoso e é sempre exigente. Mas a Europa
deve manter-se ao lado daqueles que aspiram à liberdade política e à justiça social.
Senhoras e Senhores Deputados, gostaria agora de falar sobre a outra reunião a realizar na
próxima sexta-feira, 11 de Março, a cimeira informal dos Estados-Membros da zona euro.
A crise mostrou-nos a que ponto as nossas economia são interdependentes. Pôs em
evidência certas deficiências estruturais. É uma das razões pelas quais devemos reforçar a
nossa governação económica.
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A Comissão defende desde há muito a necessidade de uma maior coordenação das políticas
económicas nacionais e o reforço da governação na Europa. A nossa proposta é desenvolver
ainda mais o pilar económico da nossa União Económica e Monetária. Salientámos este
ponto no nosso relatório sobre os dez anos do euro, UEM@10. Mas a verdade é que alguns
governos estavam extremamente relutantes em aceitar um desenvolvimento desta natureza.
Hoje, todos reconhecem que uma verdadeira governação económica europeia é uma
necessidade, um imperativo que, de resto, os mercados não cessam de nos fazer recordar.
É por esta razão que os Estados-Membros, nas conclusões dos trabalhos do grupo de
trabalho presidido pelo Presidente do Conselho Europeu, chegaram a um consenso muito
amplo sobre as propostas apresentadas pela Comissão para uma governação económica
reforçada – propostas que estão actualmente em discussão aqui no Parlamento e no
Conselho.
Além disso, chegámos a um acordo sobre a implementação do Semestre Europeu, que
contribuirá para ampliar a governação económica através da inclusão, nas fases iniciais,
não só das políticas orçamentais mas também das políticas económicas e das reformas
estruturais de cada um dos Estados-Membros. Foi neste contexto de governação económica
reforçada que surgiu recentemente a ideia de um "pacto de competitividade", convidando
os Estados-Membros da zona euro a desenvolver esforços adicionais, em grande medida
com base nas suas competências nacionais, para se tornarem ainda mais competitivos.
É verdade que, embora as economias no seio da União Europeia sejam de facto muito
interdependentes, as da zona euro são-no particularmente.
As disparidades de competitividade são um verdadeiro problema para os países que
partilham uma moeda comum. A sua competitividade e a convergência das suas economias
são factores essenciais para garantir a viabilidade de uma zona euro forte e estável, em
benefício de toda a União Europeia.
Dito isto, há que reconhecer que esta ideia suscitou algumas preocupações: receio de uma
Europa a duas velocidades (a zona euro e as outras), risco de perder de vista alguns aspectos
da recuperação económica que são tão importantes como a competitividade, ou ainda,
eventualmente, o questionamento da abordagem comunitária. Todas estas interrogações
são legítimas e é preciso responder-lhe sem ambiguidade. É uma questão de confiança
mútua e de credibilidade.
Senhoras e Senhores Deputados, fiquei também algo surpreso por ter tido de lembrar, no
último Conselho Europeu, de 4 de Fevereiro, que quaisquer iniciativas específicas para a
competitividade e para a zona euro têm, evidentemente, de estar em conformidade com
o Tratado.
Nas suas conclusões, o Conselho Europeu decidiu que "com base no novo quadro de
governação económica, os Chefes de Estado ou de Governo tomarão novas medidas
destinadas a conferir à coordenação das políticas económicas na área do euro um novo
carácter com vista a aumentar a competitividade, conseguindo assim um maior grau de
convergência sem comprometer o mercado único".
E fiquei muito satisfeito por ver que, no final, estas conclusões continham uma referência
explícita à necessidade de estes avanços adicionais serem feitos "em conformidade com o
Tratado". Pode-se pensar que isto é algo de evidente, mas é melhor que seja dito.
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Por conseguinte, o Conselho Europeu conferiu mandato ao Presidente do Conselho Europeu
para proceder, em estreita cooperação com o Presidente da Comissão Europeia, a consultas
junto dos Estados-Membros da zona euro, a fim de definir os meios concretos para avançar.
Estas consultas mostraram claramente que, em geral, os Estados-Membros são favoráveis
à adopção da abordagem comunitária.
(EN) Ora, gostaria de ser muito claro quanto aos princípios que, na opinião da Comissão,
têm necessariamente de ser respeitados, tendo em vista a conclusão de um tal pacto – pacto
esse que talvez fosse preferível designar por "pacto de convergência e competitividade",
uma vez que pressupõe medidas que visam reduzir as diferenças no seio da zona euro,
bem como, na verdade, no seio da União Europeia.
De entre esses princípios, o primeiro é o de que o referido pacto deverá ser concluído nas
condições previstas no Tratado, e no âmbito do actual sistema de governação económica.
Deste modo, poderemos ter a certeza de uma verdadeira abordagem comunitária. Porque
a história e, em particular, as experiências relacionadas com o Pacto de Estabilidade e
Crescimento, demonstraram que só através do método comunitário podemos apresentar
resultados que além de democraticamente legitimados a nível europeu, são também
vinculativos e susceptíveis de ser controlados.
Como é óbvio, o pacto deverá igualmente respeitar o papel da Comissão. Trata-se de um
requisito essencial para garantir a objectividade e a independência no acompanhamento
dos esforços dos Estados-Membros, a integridade do mercado único e de todo o acervo
comunitário, e ainda a separação entre as iniciativas tomadas na zona euro e as que são
empreendidas na União Europeia, no seu conjunto.
Irei também insistir no papel a desempenhar pelo Parlamento Europeu no acompanhamento
do pacto de convergência e de competitividade, pois a Comissão irá, como é claro, manter
o Parlamento plenamente informado.
O pacto deverá igualmente permanecer aberto a outros Estados-Membros que nele desejem
participar e que não sejam membros da zona euro. Penso que é importante evitar todo e
qualquer tipo de estratificação na nossa União; uma tal estratificação contraria, justamente,
os princípios de solidariedade que constituem o cerne do nosso projecto comum.
Para que um pacto como este – que envolve medidas a nível nacional – se justifique, o
mesmo deverá trazer valor acrescentado àquilo que foi já estabelecido no contexto das
propostas apresentadas em matéria de governação económica. Lembro aos senhores
deputados que, nos termos do artigo 121.º do Tratado, cumpre aos Estados-Membros a
coordenação das respectivas políticas económicas nacionais. Um tal pacto deverá também
zelar no sentido de não afectar a integridade do mercado único, devendo mesmo contribuir
para o seu reforço. Deverá, além disso, respeitar o diálogo social, e articular as medidas em
matéria de competitividade com os nossos objectivos centrais, que são o crescimento e o
emprego, tal como consta na agenda Europa 2020.
A competitividade é, de facto, um elemento fundamental para as nossas economias,
constituindo uma condição necessária para a consolidação do crescimento gerador de
emprego. Torna-se, pois, importante garantir que este pacto seja portador de um verdadeiro
valor acrescentado, e que não nos desvie dos objectivos essenciais do crescimento e do
emprego. Os meus imperativos são o crescimento e o emprego. É por isso que coloco a
ênfase no crescimento, no tipo de crescimento inclusivo e sustentável que está no cerne
da Estratégia Europa 2020.
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Por isso insisto tanto na dimensão social, uma vez que os esforços necessários devem ser
partilhados de forma justa. Em relação a este ponto, a Comissão continua a trabalhar numa
proposta relativa à tributação das actividades financeiras. Do mesmo modo, se a
consolidação orçamental e as reformas estruturais são essenciais para a competitividade,
o investimento em sectores importantes para o futuro, como a investigação e inovação, é
igualmente necessário.
Devemos também ter presente que este pacto constitui apenas uma parte da nossa resposta
global para garantir a estabilidade da zona euro. É necessário fazer progressos em todos
os outros domínios da nossa resposta, ou seja, no reforço da capacidade de financiamento
efectiva do actual Fundo Europeu de Estabilidade Financeira e no alargamento do seu
âmbito, na preparação da criação de um mecanismo permanente a partir de 2013 e na
aplicação, nos próximos meses, de testes de stress mais rigorosos para os bancos. Tudo
isto contribuirá para uma maior transparência, uma maior confiança e uma maior
credibilidade.
O pacto de convergência e competitividade pode, portanto, dar um importante contributo
se o interpretarmos como uma medida entre outras no âmbito de todos os esforços que
têm sido desenvolvidos para garantir a estabilidade da zona do euro e que, esperamos,
começarão a produzir efeitos a partir de Março.
Se for coerente com o sistema comunitário de governação, poderá constituir um importante
esforço adicional no sentido de um crescimento equitativo e sustentável na Europa. Se
assim for, se esta medida for efectivamente levada a cabo na sequência de uma abordagem
comunitária, como é desejo da Comissão e deste Parlamento, acredito que o pacto de
convergência e competitividade trará valor acrescentado e poderá contribuir para o reforço
do pilar económico da união económica e monetária. É isso que este Parlamento e a
Comissão desejam. A Comissão não se poupará a esforços nesse sentido. Agradeço a vossa
atenção.
Joseph Daul, em nome do Grupo PPE. – (FR) Senhora Presidente, Senhor Presidente da
Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, que lições retivemos da crise financeira?
Com a Segunda Guerra Mundial, aprendemos que as nossas nações devem trabalhar em
conjunto e parar de se destruírem.
Da queda do muro de Berlim, retirámos lições sobre regimes autoritários e comunistas e
soubemos reunificar o nosso continente em torno dos valores da liberdade, da democracia
e da economia social de mercado.
Com o ataque terrorista de 11 de Setembro, compreendemos que era necessário encontrar
um novo equilíbrio entre segurança e liberdade.
Desta crise financeira, a lição que devemos retirar é que os nossos Estados-Membros devem
cessar de considerar como tabu a cooperação nos domínios orçamental, fiscal e social. Sei
exactamente o caminho já percorrido. O estabelecimento, este ano, da cooperação entre
os 27 sobre as suas prioridades orçamentais constitui, em si, uma enorme mudança de
atitude. As regras com que nos dotámos para moralizar os mercados financeiros são,
também elas, exemplares, mas não são suficientes.
O meu grupo apela a um acordo entre o Parlamento e o Conselho, antes do Verão, sobre
uma governação económica reforçada. O meu grupo apela também à prossecução do
esforço de coordenação no que se refere às questões sociais e fiscais. É esse o sentido do
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pacto de competitividade cuja versão inicial já foi revista no sentido de uma maior
conformidade com os valores comunitários. Mas é preciso ir ainda mais longe e garantir
que tanto o Parlamento como a Comissão exerçam todas as prerrogativas de que gozam
a este respeito e, neste ponto, contamos com o Presidente da Comissão.
O Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) saúda e apoia estas propostas
como o fizeram também, em Helsínquia, os dirigentes nacionais do partido.
Senhoras e Senhores Deputados, como explicar aos nossos concidadãos que, estando numa
situação financeira delicada em meados de Julho, todos os anos, a maioria dos nossos
Estados-Membros deve continuar a gastar como se nada fosse? Como pode o
sobreendividamento dos nossos Estados ser mais aceitável, mais tolerável e mais defensável
do que o das famílias ou das empresas? Testemunhei-o a nível de uma empresa. A crise
provocou supressões de empregos, dramas familiares; o mínimo que podemos fazer é
aprender as lições e utilizar uma linguagem de verdade.
Primeira lição: devemos deixar de tratar com ligeireza as obrigações impostas aos Estados
– independentemente da sua dimensão – de respeitarem os limites orçamentais.
Segunda lição: a solidariedade europeia só pode funcionar se, e unicamente se, as nossas
regras fiscais e sociais forem pelo menos comparáveis. Não têm necessariamente de ser
idênticas – apenas comparáveis. De momento, está longe de ser esse o caso.
Terceira lição: a Europa deve dotar-se de um mecanismo europeu de estabilidade para
proteger a nossa economia social de mercado.
Quarta e última lição: mesmo numa tempestade, a Europa está de pé firme e a integração
europeia está cada vez mais forte.
Os nossos parceiros americanos e japoneses têm taxas de endividamento muito superiores
às nossas, sem – há que dizê-lo – estarem demasiado preocupados com isso. Mas,
provavelmente, isso não durará para sempre. Da nossa parte, é agora o momento de
consolidar a nossa economia e a nossa competitividade. É o momento de trabalhar na
criação dos empregos do futuro. É o momento de utilizar uma linguagem de verdade. Não
deixemos passar esta oportunidade!
Martin Schulz, em nome do Grupo S&D. – (DE) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados (os poucos ainda aqui presentes), durante semanas, discutimos um documento
da Chanceler Merkel e do Presidente Sarkozy que, aparentemente, nunca existiu. Apesar
da inexistência do documento, ocorreu uma conferência de imprensa sobre o assunto
durante a cimeira do Conselho Europeu. Sabemos agora, com segurança, que o documento
sempre existia e prestou-se a interpretações interessantes. Entretanto, porém, o seu conteúdo
perdeu-se de algum modo. Os seus elementos principais nunca virão à tona. Não obstante,
acabará por ter uma consequência, ou seja, um alargamento da rede de segurança. Deste
modo, um documento inexistente de conteúdo esquivo, e apresentado numa conferência
de imprensa artificial, levou a um alargamento da rede de segurança. Isso é excelente. No
entanto, a situação é, no mínimo, kafkiana. Isto não é forma de salvar o euro.
Gostaria de dizer ao Senhor Presidente da Comissão que considerei a sua declaração positiva.
Foi positiva porque V. Exa. apontou o dedo à ausência de equilíbrio social destas propostas.
Por vezes fico um pouco surpreendido: a Alemanha e a sua Chanceler, a par do
Presidente Sarkozy, príncipe das sondagens em França, exigem a tomada de medidas que
a própria Alemanha nunca tomou desta forma. O orçamento grego e, na verdade, todos
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os orçamentos, sejam eles quais forem, devem ser objecto de cortes. Concorda com esta
posição, Senhor Comissário Rehn?
O que fez a Alemanha na fase mais profunda da sua crise? Surgiu com um denominado
prémio ao abate, por outras palavras, fez uso do seu orçamento nacional para financiar
um plano de estabilização da indústria automóvel. A subvenção para a redução do horário
de trabalho, que ajudou a manter o desemprego sob controlo na Alemanha, foi uma medida
intervencionista do Estado. Por que razão devem os outros Estados ser impedidos de adoptar
medidas semelhantes para lidar com a sua situação específica?
A agência de notação financeira Moody's baixou recentemente a notação da Grécia para
um nível inferior ao da Bielorrússia e do Egipto. Começamos a perguntar-nos se existem
realmente sinais de recuperação na economia. Não o sei dizer. A notação do país é ainda
pior do que a do Vietname. Este drama em particular ocorre sempre três dias antes de uma
cimeira do Conselho Europeu. Estas situações ocorrem sempre três dias antes de uma
reunião do Conselho Europeu. No entanto, as pessoas ouvem o que a Moody's tem para
dizer. Sabem o que diz a Moody's? Que vai rever a notação do país em baixa porque ele já
não tem capacidade para investir em resultado dos cortes e, por via disso, não consegue
gerar crescimento económico.
Assim sendo, estamos a falar de um "corte de cabelo". Se olharem bem para mim, perceberão
que estou em boa posição para vos dizer que um corte de cabelo não vai resolver problema
algum. Bem pelo contrário. Na verdade, o que acontece realmente na sequência do corte
de cabelo? O objectivo parece ser melhorar a notação de crédito de um país dizendo às
entidades que concedem o crédito que vão perder todas as amortizações. Onde é que isto
irá, por fim, terminar? Obviamente, na rede de segurança. É por isso que faz sentido
aumentar a rede de segurança e fazer tudo o que for possível para estabilizar o euro. É por
isso que o pacto faz todo o sentido. No entanto, existe aqui um desequilíbrio.
Senhor Comissário, se as suas ideias forem incorporadas neste pacto e o equilíbrio
económico e social for, como V. Exa. sugere, restaurado, o pacto retomará o caminho
correcto. Por essa razão, saúdo a excelente proposta que V. Exa. apresentou.
Não pretendo dedicar mais tempo à discussão da questão das instituições. Em termos
institucionais, todo o conceito estava errado desde o início. Se for agora reestruturado de
modo a que todas as decisões operacionais sejam tomadas pela autoridade competente
adequada, ou seja, a Comissão, garantindo a legitimidade democrática através da
participação do Parlamento Europeu, o barco chega a bom porto. Assim, apesar do mau
começo e dos alarmes e desvios ao longo do caminho, a rede de segurança vai ser alargada,
o que é muito bom. O Partido Liberal Democrata alemão também já embarcou, o que é
uma boa notícia. Senhora Presidente, estou certo de que o seu partido na Alemanha também
apoiará este pacto, facto que constitui outro avanço neste processo. Se agora lograrmos
dar ao pacto o nome apropriado, ou seja, "Pacto para o Euro", talvez tenhamos, finalmente,
conseguido algo de valioso.
Guy Verhofstadt, em nome do Grupo ALDE. – (FR) Senhora Presidente, em primeiro
lugar, penso que podemos agora afirmar que, depois de anos de recusa da ideia da união
económica, estamos, finalmente, a aceitar a ideia de uma união económica a par da união
monetária, o que corresponde a um passo em frente. Naturalmente, não é o caso do
deputado Farage mas, para os restantes, corresponde, de facto, a um passo em frente.
Contudo, Senhora Presidente, não penso que o termo empregue seja o correcto. O que
significa a palavra "pacto"? Um pacto é um acordo entre Estados. Nós não precisamos de
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um acordo entre Estados. Precisamos de um acto comunitário, de uma iniciativa ao nível
da União Europeia, e não de um pacto entre os Estados-Membros, que é, por natureza, um
pacto intergovernamental. Deste modo, o termo não é o mais correcto, visto remeter para
um sentido erróneo.
Em segundo lugar, temos a questão da abordagem. Não há necessidade de agir a nível
intergovernamental. O intergovernamentalismo nunca funcionou no seio da União
Europeia. A Estratégia de Lisboa foi intergovernamental e mal sucedida. Quando, em
2003-2004, a Alemanha e a França violaram as regras que regem o Pacto de Estabilidade,
tal facto provou que o método intergovernamental não era o adequado. Temos de seguir
a abordagem comunitária.
Em terceiro lugar, creio, Senhor Presidente Barroso, que o que está em cima da mesa não
é suficiente ou centra-se mais em medidas muito específicas. O pacto para a competitividade
da Chanceler Merkel e do Presidente Sarkozy é composto por seis medidas específicas. Por
exemplo, no caso das pensões, incide sobre a idade da reforma. Porém, o sistema de pensões
é muito mais complexo do que isso. Não se trata apenas da questão da idade da reforma.
Há também a considerar o número de anos de contribuições para a reforma, os regimes
de pré-reforma e a existência ou não de um segundo pilar.
Por conseguinte, não precisamos de seis medidas específicas de um pacto
intergovernamental que nunca chegará a concretizar-se nem a funcionar. Precisamos antes
de uma ampla governação económica (em termos de regimes de pensões, mercado de
trabalho, política salarial, política orçamental) na União Europeia que seja decidida pela
Comissão e, através de um código de convergência - foi o termo utilizado -, proporcionada
aos Estados-Membros, para que estes possam aplicar as regras do código de convergência.
É isso que temos de alcançar, o mais rapidamente possível.
O meu pedido é muito simples. Vi o documento de 25 de Fevereiro que elaborou com o
Presidente do Conselho. Julgo que cabe agora à Comissão elaborar sua própria iniciativa.
Tem de fazê-lo já. Há ainda tempo suficiente, nas próximas semanas, para a Comissão
elaborar os actos comunitários em matéria de governação económica e de convergência
e apresentá-los ao Conselho e ao Parlamento Europeu. Caber-nos-á então decidir e apoiar
a Comissão nesta matéria. No entanto, penso que, neste momento, estamos apenas a ser
reactivos. No referido documento do passado dia 25 - tenho-o aqui -, leio que
"(EN) "acompanhamento pelos Chefes de Estado e de Governo", "os compromissos
concretos assumidos pelos Chefes de Estado e de Governo".
(FR) Isto não tem a ver com funcionamento. Os Estados e os Primeiros-Ministros não vão
auto-regular-se! Isto nunca funcionou no passado nem vai funcionar no futuro!
Finalmente, e este é a minha última observação, penso também que é tempo,
Senhor Presidente Barroso, de V. Exa. apresentar, com a maior brevidade possível, uma
iniciativa sobre um mecanismo de crise para os bancos, e não a nível nacional, como se
afirmou, mas a nível europeu. Tem o direito de o fazer, visto ser, efectivamente, o garante
das regras da concorrência na União Europeia e estar em posição de apresentar uma
iniciativa desse tipo.
Rebecca Harms, em nome do Grupo Verts/ALE. – (DE) Senhora Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, já não me sinto obrigada a dizer o que quer que seja sobre a história
algo embaraçosa do pacto para a competitividade. Soou muito estranho ouvir dizer que
o documento não existia, apesar de ter sido distribuído nos corredores da reunião do
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Conselho em Bruxelas. Tal como afirmei anteriormente, em Bruxelas, a forma como os
factos foram contestados nos serviços do Conselho reúne todas as características de um
regime socialista ou comunista moribundo.
Do meu ponto de vista, o facto é que, desde há alguns meses, nós, Europeus, vivemos mais
do que uma crise da moeda. Vivemos também uma crise das capacidades dos nossos
governos nacionais para aceitarem uma responsabilidade partilhada para enfrentar o
problema e seguirem uma estratégia comum que nos permita superar estas dificuldades.
Se, contudo, dermos agora um carácter permanente ao mecanismo de crise, poderemos
tê-lo conseguido, teremos dado um passo em frente. Não obstante, olhando para a Grécia,
diria que podemos estar a iludir-nos se acreditarmos que temos a crise controlada. É
igualmente óbvio, quanto à Grécia, que a natureza desequilibrada das medidas, a
concentração exclusiva em medidas de austeridade e em cortes, não está a produzir
resultados. O país tem também de reunir condições para fazer investimentos. Quando um
país como a Grécia introduz cortes tão radicais nas despesas, tem de saber de onde provirão
as suas receitas.
Incomoda-me que, antes da reunião desta semana do Conselho Europeu e em declarações
relativas à reunião do Conselho a realizar daqui por 14 dias, ouçamos a Alemanha anunciar
que não estará disposta a discutir a situação da Grécia ou as eventuais mudanças necessárias.
Uma vez mais, repetem-se os mesmos erros: o unilateralismo e a insistência num método
único. Se seguirmos o modelo descrito pelo deputado Verhofstadt, bem como as decisões
relativas a medidas de consolidação específicas, a união económica exige também aptidão
para uma verdadeira solidariedade. Deste modo, a Grécia deve esperar de nós mais do que
lhe demos até à data.
Concordo plenamente com o deputado Schulz e os oradores anteriores e, em nome de
todos os deputados do meu grupo que trabalham nesta matéria há muitos meses, gostaria
de deixar bem claro o seguinte: o método comunitário é algo de especial. Precisamos de
processos de decisão autênticos e compreensíveis em Bruxelas, para que os cidadãos, da
Grécia à Dinamarca, e na Alemanha e em Espanha, confiem em nós. Se quisermos realmente
estabelecer este "círculo fechado" proposto no pacto para a competitividade, tal como foi
gizado por um número restrito de Chefes de Governo, perderemos o debate sobre a
confiança na União Europeia. Esta é, cada vez mais, a questão central em torno da crise.
Faço sinceros votos para que superemos esta estupidez e esta reunião do Conselho dê
mostras de um melhor senso.
Senhor Presidente Barroso, já que mencionou o crescimento sustentável, permita-me que
acrescente mais um comentário. Não consigo entender o que leva um Comissário da
Energia, em Bruxelas, a declarar que a fixação de metas ambiciosas em matéria de protecção
do clima acarretaria a desindustrialização da Europa. O ministro do Ambiente alemão
esteve há 14 dias em Bruxelas, onde apresentou um estudo prevendo a criação de
seis milhões de postos de trabalho na União Europeia, caso fosse fixada uma meta de 30%.
Isto representaria um crescimento sustentável. Senhor Presidente Barroso, tem de pôr
travões no Comissário Oettinger.
Vicky Ford, em nome do Grupo ECR. – (EN) Senhora Presidente, em tempos de crise, é,
por vezes, necessário agir com celeridade - e é óbvio que a zona euro ainda não venceu a
sua crise -, mas também com inteligência. O Reino Unido recuperou a confiança dos
mercados através de reformas no sentido do controlo da despesa e da redução da dívida
nacional. Estas são agora sugestões nucleares no pacto para a competitividade.
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Os procedimentos do Parlamento Europeu não lhe permitem tomar decisões rápidas, mas
algumas sugestões apresentadas pelos deputados poderiam, eventualmente, ser tidas como
úteis pelo Conselho Europeu. Relativamente à taxa de juro da Irlanda, os que de nós
emprestaram dinheiro a outro país têm o direito de exigir uma taxa de juro que reflicta o
risco, mas queremos também o nosso dinheiro de volta. Sugeri um incentivo ao pagamento,
ou seja, um prémio para recompensar o reembolso antecipado. Nos termos do pacote da
governação económica, os Estados-Membros terão de ser mais transparentes com os seus
orçamentos. Gostaria de sugerir que o mesmo se aplicasse aos contribuintes que contribuem
para o orçamento da UE.
Espero que, mau grado esta crise, os nossos governos nacionais sejam capazes de ouvir as
sugestões emanadas deste Parlamento e trabalhar conjuntamente de forma construtiva.
Lothar Bisky, em nome do Grupo GUE/NGL. – (DE) Senhora Presidente, Senhor Presidente
Barroso, registo com agrado a valorização que V. Exa. fez da dimensão social deste problema
e o apoio por si dado a uma solução que contemple essa dimensão. Essa solução será
certamente necessária. Não há necessidade de repetir muito daquilo que os meus colegas
deputados disseram previamente, pois concordo plenamente com as suas palavras.
Estou extremamente céptico em relação ao pacto apresentado pela Chanceler Merkel e
pelo Presidente Sarkozy. E porquê? Porque as razões que levaram à sua apresentação não
são muito claras. O facto de não ter validade é uma questão bastante diferente. Ambos são
estrategos inteligentes. Não posso aceitar o argumento de que as coisas aconteceram assim
por acaso. Acredito antes que defendem exactamente o que está expresso no pacto. Gostaria
de voltar a este aspecto, pois creio estarmos perante uma questão muito séria. Embora eles
acreditem que a cláusula relativa à indexação dos salários seja a resposta correcta, não
tenho tanta certeza sobre isso. Em termos objectivos, o aumento da idade da reforma pode
também ser apresentado como uma redução das pensões. Será extremamente difícil reduzir
a dívida. Afinal, mesmo países como a Alemanha sentem bastantes dificuldades para o
fazer. Prevejo que a Irlanda ou a Grécia irão sentir enormes dificuldades neste domínio.
De igual modo, estou algo céptico quanto ao que a solução proposta se propõe atingir.
Espero transparência nesta matéria. V. Exa. terá o apoio do Parlamento se desempenhar o
seu papel na promoção de uma maior transparência e garantir que este tipo de jogos não
aconteça nas costas do Parlamento. Se estas pessoas pretendem efectuar cortes na segurança
social, têm de o dizer claramente, em vez de enveredarem por uma miríade de caminhos
ocultos para atingirem um objectivo que não é partilhado nem por V. Exa.,
Senhor Presidente Barroso, nem, seguramente, por nós.
Estamos dispostos a discutir com a Comissão o conceito da governação económica europeia
coordenada, desde que esta governação económica seja digna do nome que ostenta, por
outras palavras, que seja democrática em termos de estrutura e contribua para estabelecer
uma comunidade europeia socialmente responsável e sustentável. Estamos igualmente
dispostos a discutir alterações ao Tratado, por exemplo, visando a inclusão de uma cláusula
de progresso social. No entanto, aguardamos por informações e consultas prévias e mais
pormenorizadas. Só assim o Parlamento poderá acompanhar este processo. Nada pode
ser feito sem informação!
Nigel Farage, em nome do Grupo EFD. – (EN) Senhora Presidente, gostei de ouvir o
Presidente Barroso sobre a visão que tem do mundo actual, embora talvez tenha acabado
por ser um pouco mais irónico do que pretendia.
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O Presidente Barroso aludiu aos acontecimentos no Egipto e noutros países, dizendo que
é maravilhoso que as pessoas estejam a levantar-se em prol da democracia. Gostaria de
lembrar o Senhor Presidente que a democracia é um método pelo qual votamos em pessoas
para nos governarem e, posteriormente, caso não gostemos da governação, podemos
livrar-nos delas, afastá-las e colocar outras no seu lugar. Foi irónico porque a sua frase
seguinte foi "e é por isso que, na Europa, perante a crise do euro, temos de reforçar o método
comunitário".
Para o público atento a estas questões - e é-o cada vez mais - o método comunitário significa
que as leis são propostas em segredo por burocratas não eleitos, por pessoas como V. Exa.,
Senhor Presidente Barroso. Eu sei que o Parlamento Europeu votou para o eleger, mas
V. Exa. era o único candidato em quem podíamos votar. Isto não é democracia!
Assim, o Presidente Barroso diz que, por um lado, a democracia é boa, mas que, por outro,
não podemos tê-la na Europa. A ideia foi reforçada pela intervenção do
deputado Verhofstadt, que vem da Bélgica e pensa que todos os Estados-nação deviam ser
abolidos. Bem, talvez o seu o seja muito em breve. Diz que queremos uma união económica.
Ninguém a votou. Não se perguntou a ninguém se a querem. Pode ter votado a seu favor,
mas os povos da Europa não.
O tema a discutir na cimeira de sexta-feira devia ser Portugal. Após os resgates da Grécia
e da Irlanda, é mais do que evidente que os mercados estão a enviar a mensagem: "Número
3, se faz favor". Na segunda-feira, a rendibilidade das obrigações do Estado português
atingiu os 7,6%. O próprio Presidente Barroso sabe-o bem. Foi quando esta rendibilidade
chegou aos 7% que a Irlanda teve de ser resgatada. Em Abril, teremos também uma emissão
maciça de dívida portuguesa - mais 20 mil milhões de euros. Recordemo-nos que, nos
últimos seis meses, 80% da dívida de Portugal foram comprados pelo Banco Central
Europeu.
Não podemos continuar a ser uma União Europeia que compra a sua própria dívida. Se o
fizermos, a próxima crise da dívida não será a de um país, mas a do próprio Banco Central
Europeu.
(O orador aceita responder a uma pergunta segundo o procedimento "cartão azul", nos termos do
n.º 8 do artigo 149.º)
Martin Schulz (S&D). – (DE) Senhora Presidente, presumo, Senhor Deputado Farage,
que não saberá responder, mas tenho uma pergunta para lhe colocar. Refere-se
constantemente à Bélgica como uma nação inexistente. Já o disse ao Presidente Van Rompuy
e acabou de dizer algo semelhante ao deputado Verhofstadt. Sabe em que bases se fundou
o Estado belga?
Nigel Farage (EFD). – (EN) Senhora Presidente, apraz-me que o deputado Schulz me
tenha colocado esta pergunta.
A dificuldade é que, quando se forma um Estado artificial que alberga mais de um grupo
linguístico - o que é visivelmente o caso da Bélgica -, poderá ser possível, durante algum
tempo, manter os vários grupos juntos mas, no caso da Bélgica, da Jugoslávia ou da União
Europeia, quando existem línguas e culturas totalmente diferentes, esse Estado não
permanece unido. A razão que o leva a estar tão incomodado em relação à Bélgica, que
motivou o indisfarçável incómodo do Presidente Van Rompuy acerca da questão e que
desagrada sempre ao deputado Verhofstadt, é que - não é isto verdade,
Senhor Deputado Schulz? - a Bélgica é um microcosmos de todo o projecto europeu.
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Martin Schulz (S&D). – (DE) Senhora Presidente, demorarei uns breves 30 segundos. É
interessante que o representante de um partido que se autodenomina Partido da
Independência do Reino Unido não saiba que o Reino da Bélgica tenha sido fundado por
sugestão do Reino Unido.
Proinsias De Rossa (S&D). – (EN) (Pergunta apresentada segundo o procedimento "cartão
azul" ao deputado Farage, nos termos do n.º 8 do artigo 149.º) Senhora Presidente, espero que
o deputado Farage não fique ofendido por um cidadão da República da Irlanda lhe colocar
uma pergunta. Assim, perguntar-lhe-ia qual é a base da formação do Reino Unido? Pelo
que sei, consiste nas nações de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Não se
trata de uma União de nações? E, acrescentaria, muito orgulhosa de si mesma, não é assim?
Nigel Farage (EFD). - (EN) Senhora Presidente, é uma boa pergunta. Senhor Deputado
Schulz, tem toda a razão quando diz que a Bélgica foi uma invenção britânica, e um erro
britânico. Cometemos muitos ao longo dos anos. Acertámos em algumas coisas e errámos
noutras, tal como a Alemanha, o seu país. A história da Alemanha não tem sido
propriamente exemplar; creio que concorda comigo.
Tem toda a razão. Efectivamente, manter a união no seio do Reino Unido tem-se revelado
uma tarefa muito problemática. De facto, a Irlanda seguiu o seu próprio caminho, em
1921, creio, data em que foi declarada a sua independência. Tem toda a razão. É
extremamente difícil manter unidas culturas diferentes. Mas estou em crer que a União da
Inglaterra, da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte funciona neste momento
porque tem aprovação. Se não existisse essa aprovação, haveria petições populares apelando
à realização de referendos e aquelas nações poderiam separar-se. E é precisamente essa a
questão: nesta União Europeia, ninguém dispõe de tal possibilidade.
Corien Wortmann-Kool (PPE). - (NL) Senhora Presidente, o Conselho quer ver mais
ambição para que possamos reforçar a competitividade e aumentar a convergência. Claro
que isso só pode ser motivo de aplauso. Gostaria de me associar aos elogios tecidos ao
Presidente Barroso pela forma como aceitou o repto e compareceu neste Parlamento para
nos oferecer uma explicação sobre o pacto de competitividade, algo que até teve o mérito
de serenar o espírito do senhor deputado Martin Schulz - um feito que não deveria passar
despercebido. Aceitou esse repto juntamente com o Senhor Presidente Van Rompuy.
No entanto, o pacto está a ter algumas dificuldades em arrancar, porque o Parlamento, em
particular, tem de processar um pacote legislativo de considerável volume. Esta é a primeira
vez que o Parlamento se vê na posição de co-legislador em matéria de governação
económica. É por isso que é tão importante conseguir relacionar as coisas, porque de facto
existe uma certa sobreposição. Nesta Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, já foram
apresentadas 2 000 alterações e, se atentarmos bem, chegamos à conclusão de que quase
todas as matérias abrangidas pelo pacto de competitividade estão reflectidas naquelas
alterações. Este Parlamento também gostaria de ver mais ambição e é exactamente isso
que me preocupa. Como vamos conciliar o pacto de competitividade com a Estratégia
Europa 2020? E mais, Senhor Presidente Barroso, vai a Comissão utilizar o seu direito de
iniciativa activamente de forma a estabelecer uma ligação entre o pacto de competitividade
e o pacote legislativo? Porque se não o conseguir fazer, será esta Assembleia a aceitar o
repto na sua qualidade de co-legislador.
Elisa Ferreira (S&D). - Senhora Presidente, eu venho de um país que tem 8 séculos de
existência e que, apesar disso, está interessado em ter, neste mundo globalizado, uma
Europa forte e uma Europa que seja capaz de dialogar cara a cara com a China, com a Índia,
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com os Estados Unidos. A crise que estamos a atravessar não é uma crise na zona euro, é,
como alguém dizia, uma crise da zona euro e é uma crise da zona euro porque uma moeda
única só pode funcionar quando há um trabalho sério e persistente de convergência entre
os diferentes espaços que a compõem em termos das taxas de crescimento, do nível de
rendimento, do emprego, quando há uma convergência real e nós temos estado até agora
a trabalhar sobre indicadores de convergência nominal, o que não é, de todo, a mesma
coisa.
Nesse sentido é urgente que a Europa complete aquilo que começou e para completar
aquilo que começou, em particular a moeda única, tem de facto de criar um fundo de
estabilidade sólido, um fundo que permita que os países que estão com dificuldades façam
essa convergência com taxas de juro aceitáveis e não proibitivas e que não tenham de cortar
no investimento estratégico que lhes permite essa convergência e que com esse crescimento
possam pagar aquilo que pediram emprestado no momento de crise.
Sr. Presidente, nós precisamos de uma comissão activa de uma comissão que participe na
construção deste fundo de estabilidade, mas também nas euro-obrigações e que ouça a
mensagem que ainda hoje o Parlamento lhe deixou através da nova fonte de recursos
próprios que terá de ser um reforço eficaz de um orçamento que é manifestamente
insuficiente. Acabamos de aprovar o relatório Podimata que claramente defende um imposto
sobre as transacções financeiras. A Europa, para sobreviver, tem de mudar neste momento
de rumo, precisa de um Parlamento forte, mas também de uma Comissão capaz não só de
reagir mas de agir, tomando iniciativas que nós aguardamos ansiosamente para que esta
experiência não se perca, para que esta experiência frutifique.
Sylvie Goulard (ALDE). - (FR) Senhora Presidente, Senhor Presidente Barroso, Senhor
Comissário, concordo com muito do que aqui foi dito. Gostaria apenas de invocar três
palavras.
A primeira palavra é "respeito": não foi este Parlamento que tornou o Parlamento Europeu
co-legislador em matéria de governação económica. Foram os governos que assim o
decidiram no Tratado de Lisboa. Enquanto relatores, não consideramos que seja correcto
sermos informados de discussões importantes relacionadas com o pacote de governação
através do Google ou da imprensa anglófona. A primeira coisa que solicito a V. Exa., Senhor
Presidente Barroso, e que também solicito aos colaboradores do Senhor Presidente Van
Rompuy aqui presentes, é que nos respeitem e que deixem este Parlamento fazer o trabalho
que lhe compete.
A segunda palavra é "democracia". Nunca, desde o século XVIII, vimos um sistema
democrático negar a separação de poderes da forma como o Conselho Europeu está a fazer.
Na separação de poderes, há aqueles que decidem e aqueles que controlam. O Conselho,
com a sua conivência, Senhor Presidente Barroso, está a arrogar-se o direito de decidir e
de controlar, ou seja, no fundo, de nada fazer.
A terceira palavra é "eficácia". Se continuarmos a diluir o conteúdo das nossas propostas,
vamos chegar ao mais baixo denominador comum e bem sabemos o que isso é. É a Estratégia
de Lisboa! São dez anos que nos conduziram a lado nenhum.
Continuaremos a fazer o nosso trabalho. Este Parlamento exige ser respeitado e defenderá
a democracia e a eficácia.
Miguel Portas (GUE/NGL). - Senhora Presidente, há duas semanas a imprensa
internacional comentou declarações suas sobre a possibilidade de Portugal vir a aderir ao
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Fundo de Estabilização Financeira e interpretou-as como se fossem, ou tivessem sido, um
incentivo. E como na Comissão Europeia o Dr. Durão Barroso é seguramente a pessoa que
melhor conhece a realidade portuguesa, faço-lhe 3 perguntas para 3 respostas francas.
A primeira pergunta é: que ganha Portugal em recorrer ao Fundo de Estabilização Financeira
e ao FMI tal qual ele existe actualmente?
A segunda pergunta é: que mudanças considera indispensáveis para este fundo, para que
não se repita a situação vergonhosa que ocorreu na Irlanda? Um empréstimo a juros
proibitivos, com queda de salários e com a manutenção do dumping fiscal em matéria de
grandes empresas.
E a terceira e última pergunta: como é que quer que se regresse a uma situação de confiança
quando todas as decisões de política monetária, e as últimas da parte do Banco Central
Europeu, que foram evidentes, continuam a prejudicar os países mais vulneráveis porque
hipotecam o crescimento?
Jean-Paul Gauzès (PPE). - (FR) Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e
Senhores Deputados, não posso deixar de subscrever as palavras da senhora deputada
Goulard a respeito destes pressupostos básicos que significam que, por muito cientes que
estejamos da necessidade de eficácia e de celeridade no processo decisório, é indispensável
o envolvimento do Parlamento. É a única forma de os nossos concidadãos, de quem somos
representantes eleitos, compreenderem o que se está a passar e de lhes podermos explicar.
Gostaria de abordar um ponto muito específico. Todos os dias, somos fustigados pelos
mercados financeiros; os mesmos mercados financeiros que representam tudo e nada e
que são frequentemente povoados por jovens que passaram quase irreflectidamente do
Game Boy para o computador, e que, ainda assim, atemorizam os nossos países. Não é
eliminando os mercados que os mantemos sob controlo. Não faço parte daquele grupo
que anseia pela abolição dos mercados. Mas afinal o que querem os mercados? Querem
evitar o risco, e a regra do jogo nos mercados é passar o risco a outrem. Isto significa que,
enquanto existir risco, um operador do mercado nunca estará satisfeito.
Creio que, para causar impacto nestes mercados financeiros, é necessário que a Europa
seja capaz de traçar algumas linhas claras, de não mudar todos os dias de orientação e de
não fervilhar com milhões de ideias que nunca chegam a ser postas em prática.
Se queremos controlar este aspecto financeiro, o que é indispensável à estabilidade
económica dos nossos países, temos de ser capazes - e cabe a V. Exa., Senhor Presidente
Barroso, dar este impulso - de fixar objectivos claros, medidas claras e demonstrar uma
determinação inequívoca em matéria de boa coordenação económica.
Proinsias De Rossa (S&D). - (EN) Senhora Presidente, foi o evitar deliberadamente a
governação económica e a regulamentação do sector bancário, tanto a nível nacional como
europeu, que nos conduziu a esta crise, uma crise que se faz sentir em termos de emprego,
falta de crescimento, perda de pensões, etc. Por isso, Senhor Presidente Barroso e, aliás,
Senhor Comissário Olli Rehn, não têm de me convencer de que a governação económica
é necessária, de que tem de ser sólida, e de que todos os Estados-Membros, em particular
os da zona euro, têm de a integrar. Temos, isso sim, de convencer os cidadãos europeus
da sua necessidade e a forma de o fazermos é garantindo a sua legitimidade. Para garantir
a legitimidade da governação económica, temos de recusar todas as propostas que não se
baseiem nos Tratados e que não se baseiem na metodologia comunitária.
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Uma proposta não é aceitável quando deixa transparecer que defende os interesses de um,
dois, três, quatro ou cinco Estados economicamente poderosos. Essa é a realidade. Por isso,
é extremamente importante para o futuro desta União que aquilo que for acordado no
Conselho informal de 11 de Março, e aquilo que for acordado em finais de Março, tenha
o apoio da grande maioria dos cidadãos da Europa.
O Governo irlandês que acabou de ser eleito na Irlanda tem um mandato forte. E passo a
citar o programa que foi agora aprovado: "Temos de nos afastar do precipício da insolvência
nacional (...) o programa de apoio da UE-FMI não conseguiu - até à data - restaurar a
confiança na economia irlandesa (...) o que reflecte um sentimento de incerteza quanto à
acessibilidade do pacote de ajuda de emergência".
Gostaria de terminar com este ponto, se me permitem. É um ponto importante. O insucesso
do programa contribui para a instabilidade financeira mais alargada da zona euro.
(A Presidente retira a palavra ao orador)
Sharon Bowles (ALDE). - (EN) Senhora Presidente, todas as semanas a imprensa está
repleta de notícias que anunciam uma qualquer proposta nova ou modificada de um país,
do Conselho Europeu ou do Presidente da Comissão Europeia. Gostaria de louvar o
Presidente do BCE por ter estado atento aos debates e aos relatórios apresentados no
Parlamento e por reconhecer a nossa orientação e determinação.
O pacto de competitividade e a sua evolução é um bom exemplo. Já temos uma boa profusão
de ideias nas alterações que propusemos ao pacote de governação económica, pelo que
não nos será difícil avançar no processo de co-decisão a fim de conciliar os resultados das
posições aprovadas no Parlamento e no Conselho.
Mas não devemos persistir numa visão redutora do mercado único, nem continuar a
interpretá-lo mal. O mercado único não pretende ser uma muralha que tem dentro um
espaço de igualdade de condições de concorrência. Trata-se, sim, da competitividade externa
que um grande mercado único pode gerar e é por isso que está intimamente ligado à vertente
de recuperação da governação económica.
Precisamos igualmente de um mecanismo de estabilidade financeira permanente que seja
capaz de evoluir ao longo do tempo, adaptando-se à governação e às prioridades. Ao povo
alemão, transtornado com a questão da "união de transferências", respondo "reparem no
que acompanha as exigências do vosso próprio governo - recapitalização de bancos e
compra de dívida soberana no mercado secundário". Os bancos da Alemanha vão demorar
dez anos a reconhecer os seus activos tóxicos decorrentes da crise, incluindo a dívida
soberana. Os bancos da Alemanha não cumprirão as novas normas internacionais de
requisitos de capital, pelo que as transferências para bancos alemães também deveriam ser
tema de conversa. É por essa razão que também necessitam deste mecanismo, tal como
toda a zona euro.
Por último, em relação às taxas de juro, há que atingir o equilíbrio entre sustentabilidade
e risco moral.
(A Presidente retira a palavra à oradora)
Diogo Feio (PPE). - Senhora Presidente, momentos difíceis exigem decisões políticas
corajosas. É precisamente por isso que exercemos funções, é também por essa razão que
cumprimento o Presidente Durão Barroso pelas pistas que aqui nos deixou. O Parlamento
Europeu tem também posições claras já tomadas em vários relatórios, quer sobre a questão

08-03-2011

08-03-2011

PT

Debates do Parlamento Europeu

do euro e a necessidade de estabilidade, quer também sobre o problema do crescimento.
Não se pode olhar apenas para um dos lados da balança.
A saída da crise exige, por exemplo, que o fundo permanente funcione atendendo às
situações específicas de Estados que hoje pagam juros crescentes para a sua dívida pública,
uma política que tem também de estar apostada na competitividade, num crédito melhor,
numa política fiscal que possa ser positiva para atrair investidores, no fundo, tudo o que
tenha a ver com a criação de riqueza. Mas é também por essa razão que necessitamos de
mais instituições europeias. As posições do Parlamento Europeu têm sido tomadas de uma
forma clara e não através da comunicação social. Esta é a altura não para tomadas de
decisões de natureza ideológica, mas para pensar nos cidadãos. Aquilo que nos pedem é
bom senso e decisões rápidas.
Jacek Saryusz-Wolski (PPE). - (EN) Senhora Presidente, o que estamos a enfrentar não
é uma crise da zona euro, mas uma crise de financiamento público em alguns
Estados-Membros que, por casualidade, integram a zona euro - e um deles poderia muito
bem ser a Hungria. Porquê realizar, então, uma reunião exclusiva de Chefes de Estado da
zona euro - 17 deles - sem que outros sejam convidados? Porquê criar linhas divisórias
injustificadas, que havíamos abolido há seis anos com o alargamento, e porquê criar uma
União a duas velocidades?
A Comissão Europeia a que preside, Senhor Presidente Barroso, é a guardiã do Tratado.
Qual é a fundamentação que oferece o Tratado para esta exclusão? Porquê excluir os que
se mostram disponíveis e competentes? Porque não aplicar os artigos 5.º e 121.º para
reforçar a política orçamental e social? Porque não aplicar a cooperação reforçada baseada
e consagrada nos Tratados, desempenhando a Comissão Europeia um papel central?
O mercado único inclui 27 Estados-Membros, tal como o desafio da competitividade. O
Presidente do Conselho e a Comissão Europeia deveriam agir como líderes da UE dos 27
e não como secretariado de um grupo selecto de Estados-Membros.
Roberto Gualtieri (S&D). -. (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
ontem à noite, a Comissão dos Assuntos Constitucionais aprovou, por uma larga maioria,
o parecer do Parlamento sobre a alteração ao Tratado para a criação de um mecanismo de
estabilidade.
O texto propõe uma modificação na alteração ao Tratado de Lisboa que define um
procedimento que, salvaguardando a natureza intergovernamental do fundo, justifica a
inclusão da regra no Tratado. Contém igualmente algumas propostas claras sobre o
funcionamento do mecanismo, destinadas a torná-lo compatível com os deveres que o
Tratado atribui às instituições europeias e com a necessidade de ter uma verdadeira
governação económica que, se fosse intergovernamental, simplesmente não funcionaria.
Aproveitando uma metáfora que utilizou no último debate, Senhor Presidente Barroso, o
Parlamento propõe colocar esta carruagem intergovernamental nos carris percorridos por
um comboio da União e atribuir à Comissão a função que lhe compete na condução desse
comboio.
Como avalia a Comissão Europeia as propostas do Parlamento? Estará disponível para
ajudar a introduzi-las nas negociações durante os próximos dias?
(A Presidente retira a palavra ao orador)
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Pat the Cope Gallagher (ALDE). - (EN) Senhora Presidente, o meu país - a Irlanda - é
uma pequena economia aberta com uma forte concentração de investimento directo
estrangeiro. A taxa de doze e meio por cento de imposto sobre o rendimento das empresas
é um factor crítico de apoio à nossa recuperação económica, retenção de postos de trabalho
e crescimento do emprego. Devemos à aplicação de uma taxa reduzida de imposto sobre
o rendimento das empresas o estabelecimento de oito das maiores empresas tecnológicas
do mundo na Irlanda. Qualquer medida no sentido de uma convergência ou harmonização
da taxa do imposto sobre o rendimento das empresas na União Europeia iria lesar
significativamente a capacidade da Irlanda de atrair investimento directo estrangeiro e,
consequentemente, a sua capacidade de crescer em prol da recuperação económica.
Importa recordar que a Irlanda, tal como aliás outros países mais pequenos, do ponto de
vista geográfico e histórico é um país periférico da Europa, e que uma taxa de imposto
reduzida funciona como um instrumento, um instrumento para fazer face às limitações
económicas inerentes ao facto de ser um país periférico. Gostaria de dirigir uma pergunta
ao Senhor Presidente. Poderia confirmar se, nos termos do Tratado de Lisboa, a matéria
fiscal continua a ser da competência de cada Estado-Membro?
Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Hoje, nas comemorações do Dia Internacional da Mulher
todos disseram bonitas palavras sobre os direitos das mulheres mas agora, quando se fala
de questões económicas e financeiras o que se sobrepõe são os interesses financeiros na
dita governação económica, com a insistência e o aprofundamento dos critérios do Pacto
de Estabilidade acrescidos do Pacto de Competitividade, sempre sem ter em conta a
especificidade de cada país, as profundas divergências económicas, as desigualdades sociais,
o desemprego e a pobreza.
Assim, o que teremos com tal Pacto de Competitividade é o agravamento de todos os
problemas sociais existentes, mas também terão pela frente as lutas dos trabalhadores, das
mulheres e da juventude, como já está previsto em Portugal para os próximos
fins-de-semana, com destaque para a manifestação da CGTP em Lisboa a 19 de Março. É
a esperança que temos na mudança que se impõe.
Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Senhora Presidente, gostaria de começar por lembrar ao
meu colega, Vice-Presidente Verheugen, que a UE foi criada através de um acordo entre
Estados soberanos independentes que, voluntariamente, decidiram transferir alguns dos
seus poderes para uma nova instituição - a União Europeia - que formaram em conjunto,
com vista a uma administração coordenada comum de poderes seleccionados que
pertenciam aos ditos Estados soberanos. Portanto, se os países europeus decidirem que
querem criar uma administração económica comum no quadro da regulamentação da UE,
essa decisão deve decorrer de uma sua deliberação livre e voluntária, e não de uma directiva
de Bruxelas.
Se é de um pacto que estamos a falar – logo, um acordo entre Estados soberanos para uma
nova cooperação sob a égide da UE - então, está tudo em ordem. Se o intuito é criar uma
qualquer forma de cooperação mais estreita no domínio da gestão económica, é natural
que a primeira tentativa seja ensaiada, antes de mais, nos países da zona euro, os que
assumiram o compromisso de utilizar a moeda única.
Mas, Senhoras e Senhores Deputados, não tenhamos ilusões. Estes países têm
regulamentações económicas e legislações fiscais divergentes, pelo que este processo será
muito complexo …
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(A Presidente retira a palavra ao orador)
Franz Obermayr (NI). - (DE) Senhora Presidente, um agradecimento especial pela sua
correcção ao anunciar antecipadamente a lista de oradores. A par de uma idade de reforma
uniforme, as propostas de união orçamental requerem uma harmonização das taxas do
imposto sobre o rendimento empresarial e das políticas salariais. Trata-se de mais um passo
para a governação económica e representa uma ingerência de relevo na soberania fiscal
dos Estados-Membros. Uma situação que se torna ainda mais grave pelo facto de o
Parlamento Europeu não ter uma palavra a dizer nestas matérias e por ter sido possível
recorrer ao disposto no artigo 136.º do Tratado de Lisboa. Desta forma, a Chanceler Merkel
e o Presidente Sarkozy poderão muito bem conseguir a aprovação das suas propostas, não
obstante a oposição de outros países da zona euro.
Quanto ao reforço do pacote de ajuda de emergência, é evidente que os especuladores
continuarão a poder exercer pressão sobre os países mais fracos da zona euro, sem terem
de suportar qualquer risco daí decorrente. A verificar-se uma crise, o pacote de ajuda de
emergência será disponibilizado. Os lucros serão privatizados e os prejuízos serão
suportados pelos cidadãos e disseminados por toda a zona euro. Senhor Presidente Barroso,
V. Exa. declarou que o crescimento deve ser distribuído de forma mais justa. Gostaria de
lhe fazer a seguinte pergunta: Qual é o ponto de situação das responsabilidades financeiras?
O pacote de ajuda de emergência implicará uma distribuição ainda mais injusta dos encargos
decorrentes. Além disso, dará origem a problemas sociais, pondo em risco, de uma forma
leviana, a prosperidade dos contribuidores líquidos.
José Manuel Barroso, Presidente da Comissão . − Senhora Presidente, houve umas questões
concretas sobre Portugal, vou responder. Se Portugal deve recorrer ao Fundo de Estabilidade
Financeira ou não, isso é uma decisão das autoridades portuguesas. Precisamente porque
tem a ver com a dívida soberana, é uma decisão soberana de Portugal. O que lhe posso
dizer, obviamente, é que o Fundo de Estabilização Financeira e o recurso a esse Fundo, bem
como a ajuda do FMI, foi concebido como um último recurso, ultima ratio. É óbvio que se
um país puder evitar recorrer a esse mecanismo deve evitá-lo, tem custos recorrer a esses
fundos de resgate, não apenas custos reputacionais. Por isso se um país puder evitar, deve
evitar, mas, repito, é uma decisão das autoridades nacionais, o recurso ou não a esse fundo
de resgate, pelo menos o pedido para activar esse fundo.
Em segundo lugar, quanto àquilo que eu gostaria de ver nesse fundo, não é uma questão
de gostar, é uma questão de política, e nós, Comissão, estamos activamente a trabalhar
com os Estados, nomeadamente os Estados da zona euro, para que esse fundo seja reforçado
na sua capacidade de empréstimo e também para que seja alargado o âmbito das suas
actividades, incluindo uma maior flexibilidade. Algumas destas questões são extremamente
sensíveis do ponto de vista dos mercados, razão pela qual não me parece prudente estar a
anunciar intenções que não são concretizadas, mas é um trabalho em curso no âmbito da
zona euro. E, como sabem, a Comissão, nomeadamente no âmbito da sua apreciação anual
ao crescimento, apresentou claramente a proposta para o reforço do fundo e para o
alargamento das suas actividades.
Se esta política deve ou pode ser mudada, desde já lhe digo que, em relação aos países mais
vulneráveis, não pode ser mudada. Seria absolutamente irresponsável países com um tal
nível de dívida pública ou privada abrandarem neste momento os seus esforços de
consolidação orçamental e de reformas estruturais. Quando um país tem um nível de dívida
tão elevado tem de recuperar a confiança dos mercados, porque senão torna-se insustentável
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a sua situação económica. Portanto, se queremos ajudar os países que neste momento
estão em situação mais vulnerável, não devemos vir com miragens, com algo que é irrealista,
devemos, pelo contrário, apoiar os esforços sérios que possam fazer no sentido da
consolidação orçamental e das reformas estruturais. Só assim poderão ter a confiança dos
mercados. Claro está que não é apenas o esforço do país isolado, que necessita de um
esforço em conjunto da zona euro. É isso que está a ser desenvolvido com, obviamente,
empenhamento diferenciado entre os diferentes intervenientes.
O que lhes posso dizer é que a Comissão tudo tem feito, tudo o que está ao seu alcance,
para propor mais ambição. Mas como sabem as Sras. e os Srs. deputados, a Comissão
propõe, mas no final, nomeadamente em matérias que são de competência estritamente
nacional, como sejam matérias que não estavam previstas no Tratado, como é o caso do
Fundo de Estabilidade Financeira, a decisão é dos Estados-Membros, nomeadamente dos
Estados da zona euro.
(FR) Em todo o caso, gostaria de dizer a todo o Parlamento que muitas das críticas que aqui
escutei hoje - e ainda que a maior parte apoie a abordagem geral proposta pela Comissão
- são dirigidas, se bem compreendi, a certos governos ou a certos Estados-Membros. Logo,
não me compete a mim falar em seu nome.
O que tenho a dizer é que a Comissão apresentou um pacote de propostas para a governação
económica. Forçámos até ao limite as ambições dos nossos governos. Mesmo no caso do
pacote de governação apresentado por mim e pelo meu colega Olli Rehn, os
Estados-Membros não se dispuseram a aceitar o nível de ambição inicial. A verdade é essa,
nós apresentámos propostas legislativas.
O que surgiu agora é uma nova ideia, designadamente o pacto de competitividade que
estamos a tentar - e aqui quero ser muito transparente e dar provas do meu respeito pelo
Parlamento - adequar tanto quanto possível à metodologia comunitária.
Dei-vos conta, com total transparência, dos esforços desenvolvidos pela Comissão para
que esta ideia de impacto da competitividade possa ser útil e possa criar valor acrescentado,
quer em termos de crescimento e emprego - que, como já referi, continuam a ser uma
prioridade para a Comissão -, quer até como reforço do sistema de governação. Como é
evidente, não preciso que recordem à Comissão o seu papel de garante do Tratado. Temo-lo
demonstrado de forma indefectível, seja em questões relativas ao mercado interno, à
concorrência ou à não-discriminação. Posso garantir-vos mais uma vez que a Comissão
não hesitaria em recorrer a todos os meios à sua disposição se acreditássemos que os
princípios ou normas do Tratado estavam a ser comprometidos por decisões tomadas pelo
Conselho Europeu ou por qualquer outra instituição.
É por essa razão que o nosso trabalho é, por natureza, de longo prazo e, evidentemente,
um trabalho sério que fazemos com sentido de responsabilidade. Obviamente, como
sabem, vivemos tempos extremamente delicados, em que a primeira coisa que muitos
governos vêem de manhã é a evolução do spread da sua dívida pública.
Por conseguinte, o que dizemos é importante. As esperanças que criamos são importantes.
A Comissão deve a si própria ser ambiciosa e, ao mesmo tempo, ser responsável na
elaboração das suas propostas, sabendo que têm, pelo menos, uma hipótese de se tornar
realidade, e que não se trata apenas de um truque publicitário seguido de um sentimento
de decepção. É isso que quero evitar e é isso que a Comissão deve evitar. Há que evitar o
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sentimento de decepção, ou mesmo de divisão, quer no seio da zona euro, quer no conjunto
da União Europeia.
É por essa razão que vos posso garantir que a Comissão continuará a ser exigente nas suas
ambições. É a Comissão que está, neste momento, a dizer a todos os governos que é
necessário envolver o Parlamento neste pacto de competitividade. É a Comissão que está,
neste momento, a dizer aos governos que é imperativo que ela retenha um papel central
neste pacto de competitividade, não por uma questão de lealdade institucional ou um
qualquer egotismo institucional, mas porque acredito, obviamente, que a Comissão e a
metodologia comunitária constituem uma garantia para se evitar divisões entre a zona
euro e o resto da Europa. São uma garantia para se evitar ataques à integridade do mercado
único ou para se evitar que outros mecanismos sejam postos em causa, como é o caso do
Pacto de Estabilidade e Crescimento. São, de facto, a garantia de que nos manteremos
europeus no quadro da União Europeia com solidariedade europeia.
Fui, portanto, extremamente franco, extremamente aberto. A Comissão realiza o seu
trabalho na mais absoluta transparência, de forma construtiva, evidentemente, procurando
salvaguardar uma ideia que, se for bem apresentada e executada segundo uma abordagem
comunitária, poderá contribuir com um valor acrescentado para os nossos esforços de
governação, ao contrário do que foi dito em algumas das intervenções. Efectivamente, os
esforços que os nossos governos intensificaram, esforços no sentido de uma coordenação
política económica, sempre se integraram na visão geral da Comissão e da maior parte dos
membros deste Parlamento.
Temos aqui, portanto, uma oportunidade. Se os Chefes de Estado e de Governo estão agora
disponíveis para colaborar na coordenação de políticas económicas, mesmo em certos
domínios que até aqui eram considerados como sendo da exclusiva competência nacional,
creio que é de saudar esse facto na medida em que dá um contributo positivo para o
crescimento e o emprego e na medida em que respeita os sistemas de governação
comunitária. E é isto que está em jogo.
Creio que, deste ponto de vista, o debate revelou-se muito útil. Além disso, acredito que a
mensagem deste Parlamento chegou ao Conselho Europeu. O Presidente Buzek transmitiu-a
na última vez que esteve presente no Conselho Europeu. Creio que, nas matérias essenciais,
a Comissão e o Parlamento serão firmes na defesa da abordagem comunitária, convictos
de que esse é o único caminho para a Europa realizar os objectivos propostos para a zona
euro, para a estabilidade, mas também para o crescimento e o emprego em toda a União.
PRESIDÊNCIA: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice-presidente
Presidente. - Está encerrado o debate.
Declarações escritas (Artigo 149.º)
João Ferreira (GUE/NGL) , por escrito . - O enredo que uma vez mais vemos desfilar diante
dos nossos olhos torna-se penoso, porque é repetitivo e bem revelador da essência desta
União Europeia: quem afinal dita as regras e em nome de que interesses. Neste enredo,
como habitualmente, não faltam personagens principais, secundários e meros figurantes.
O chamado "pacto para a competitividade", elaborado pela Alemanha e pela França como
uma inominável imposição a todos os outros países da zona euro, que inicialmente viu a
sua existência negada pelos seus autores, é agora apresentado e defendido no Parlamento
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Europeu pelo Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Isto, depois de este, semanas
antes, ter feito críticas à falta de reconhecimento "do papel da Comissão" por parte da chanceler
alemã. Fica agora claro qual é, afinal de contas, o papel da Comissão e do seu presidente.
O dito pacto, que Barroso vem agora dizer não nos afastar do objectivo do emprego e
crescimento, é uma autêntica cruzada revanchista contra direitos laborais e sociais, por
via do ataque aos salários, do aumento da idade da reforma, da tentativa de destruição da
contratação colectiva, da nivelação por baixo de direitos sociais. É, para além disso, uma
tentativa de imposição de uma autêntica sentença de dependência económica, de tipo
colonial, a países como Portugal.
14. Relatório de acompanhamento de 2010 sobre a Turquia (debate)
Presidente. - Segue-se na ordem do dia as declarações do Conselho e da Comissão sobre
o relatório de acompanhamento de 2010 referente à Turquia.
Enikő Győri, Presidente em exercício do Conselho. - (HU) Senhora Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, primeiro que tudo, gostaria de dizer que muito me apraz que
demonstrem um tal interesse pela questão do alargamento. Muito embora os
Estados-Membros e os países candidatos estejam a enfrentar desafios notórios, creio que
o processo de alargamento deve prosseguir de uma forma contínua e consistente com base
nos resultados apresentados. Para esse efeito, ambas as partes devem manter-se empenhadas.
Conhecendo as actividades do Parlamento Europeu, torna-se evidente que se trata de um
fórum onde todos os participantes estão a par do significado da nossa relação com a
Turquia.
Trata-se de uma relação de longa data, que se estreitou ainda mais quando aquele país
adquiriu o estatuto de candidato. Simultaneamente, a Turquia é também um actor
importante a nível regional, desempenhando um papel crucial em diversos domínios
relevantes, como a segurança energética e a segurança regional, bem como na promoção
do diálogo entre civilizações. Entretanto, os acontecimentos internacionais dramáticos
que decorrem nos nossos vizinhos mais próximos realçam ainda mais a dimensão da
importância da Turquia nos domínios supracitados. As negociações de adesão com este
país estão a avançar de harmonia com as conclusões pertinentes do Conselho Europeu e
do Conselho e no quadro das negociações. Não obstante as negociações, que se encontram
numa fase avançada e estão a revelar-se cada vez mais complexas, a Presidência húngara
está empenhada em fazer progressos em todos os capítulos onde seja possível progredir.
Os trabalhos continuam a avançar e o seu foco principal incide actualmente no capítulo
8, ou seja, política de concorrência.
Estou confiante em que os nossos parceiros turcos prosseguirão os seus esforços e que
poderemos ver resultados muito em breve. Nas suas conclusões adoptadas em Dezembro
do ano passado, o Conselho saudou o empenho constante da Turquia no processo de
negociação, bem como o seu programa de reforma política. O pacote de reforma
constitucional adoptado pela Turquia em 2010 representa outro passo importante na
direcção certa, porquanto este pacote abrange várias prioridades da parceria para a adesão,
nos domínios da justiça, dos direitos fundamentais e da administração pública. A tarefa
mais importante no momento é garantir a execução das reformas em conformidade com
as normas europeias e mediante consultas que envolvam o maior leque possível de
participantes, ou seja, todos os partidos políticos e organizações da sociedade civil.
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É evidente que continua a ser extremamente importante dar continuidade ao trabalho
respeitante aos critérios políticos. Tanto as conclusões do Conselho de 14 de Dezembro
de 2010 como o projecto de resolução do Parlamento Europeu e o relatório de
acompanhamento de 2010 da Comissão, salientaram que serão exigidos esforços sérios
em muitos domínios.
Permitam-me realçar alguns desses domínios. A Turquia deve reforçar ainda mais o respeito
dos direitos e liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão e a liberdade
de religião, tanto na lei como na prática. Também serão exigidos esforços suplementares
para assegurar o pleno cumprimento dos critérios de Copenhaga no que diz respeito aos
direitos de propriedade, direitos sindicais, direitos dos indivíduos pertencentes a minorias,
direitos das mulheres e das crianças, luta contra a discriminação, igualdade entre homens
e mulheres, e luta contra a tortura e tratamentos desumanos, entre outros domínios.
Relativamente à liberdade de expressão, as questões que suscitam maior preocupação
incluem a restrição à liberdade de imprensa, a protecção insuficiente dos direitos dos
jornalistas, assim como a proibição frequente e em larga escala de sítios Web, algo que
também foi posto em evidência no projecto de resolução do Parlamento. Permitam-me
fazer agora referência aos acontecimentos dos últimos dias. A 3 de Março, a polícia turca
procedeu à detenção de vários jornalistas. É imperativo que acompanhemos atentamente
este caso e que lembremos constantemente às autoridades turcas a importância da afirmação
permanente das liberdades.
Quanto à liberdade religiosa, a Turquia deve prever condições legislativas e condições
práticas para o seu exercício. Para garantir um pluralismo religioso alinhado com as normas
europeias, é imperativo encontrar uma solução jurídica abrangente. A Presidência está
igualmente preocupada com o elevado número de notícias publicadas sobre tortura e
tratamento desumano e, em particular, abusos cometidos fora dos estabelecimentos
prisionais oficiais. De forma a evitar a violação dos direitos humanos, é imperativo
acompanhar a aplicação escrupulosa da lei sobre o âmbito das actividades e os poderes da
polícia, alterada em 2007. Conforme se destaca no projecto de resolução do Parlamento
Europeu, a ratificação do protocolo facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura e
o combate à impunidade representam passos essenciais nesta matéria.
No que respeita às relações turco-curdas e à questão dos territórios do sudeste, esperamos
que a aplicação e a continuação do processo de abertura democrática produzam em breve
os resultados esperados e possam, em última instância, conduzir ao desenvolvimento
económico, social e cultural da região. Permitam-me também recordar que o Conselho
condena veementemente os actos de terrorismo perpetrados no território da Turquia.
Cumpre igualmente assinalar que o Partido dos Trabalhadores Curdos ainda consta da lista
de grupos terroristas da União Europeia.
Passando para as relações entre a UE e a Turquia, observo com profundo pesar que, apesar
dos repetidos apelos que lhe foram dirigidos nesse sentido, a Turquia continua a recusar-se
a cumprir as suas obrigações no âmbito da aplicação plena e não-discriminatória do
Protocolo Adicional ao seu Acordo de Associação. Trata-se de uma questão crucial e, por
conseguinte, o Conselho mantém as medidas adoptadas em 2006 que, por seu lado, têm
uma influência clara no andamento das negociações de adesão, como tão bem sabemos.
O Conselho continua a acompanhar e a avaliar atentamente todos os progressos realizados.
Paralelamente, não se registaram quaisquer progressos na normalização das relações entre
o Chipre e a Turquia. O Conselho espera que a Turquia apoie activamente as negociações
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em curso sob os auspícios das Nações Unidas para uma solução justa, abrangente e viável
da questão de Chipre, em conformidade com as resoluções pertinentes do Conselho de
Segurança das Nações Unidas e em consonância com os princípios fundamentais que
representam os pilares da União Europeia. O empenho e o contributo da Turquia são, de
facto, essenciais para se chegar a uma solução realmente abrangente.
Gostaria ainda de sublinhar que a Turquia deve assumir um compromisso claro em manter
boas relações de vizinhança e na resolução pacífica dos diferendos. A Turquia é um país
de origem fundamental e um país de trânsito na rota da imigração ilegal com destino à UE
e, por conseguinte, congratulamo-nos com a conclusão das negociações do acordo de
readmissão entre a União Europeia e a Turquia. O Conselho aguarda com expectativa a
assinatura do acordo, tão breve quanto possível, e a sua subsequente aplicação efectiva.
Como é do conhecimento de todos, a conclusão deste processo teve lugar por ocasião do
último Conselho "Justiça e Assuntos Internos" e aguardamos agora que a Turquia assine
o tratado. Até que isso aconteça, o Conselho volta a frisar a obrigação de aplicar plena e
devidamente os acordos bilaterais de readmissão vigentes.
Em relação à união aduaneira entre a UE e a Turquia, gostaria de assinalar que já é tempo
de a Turquia cumprir finalmente o grande número de compromissos que até à data não
tem respeitado, nomeadamente os entraves técnicos e administrativos ao comércio, as
obrigações de registo, as licenças de importação, os auxílios estatais, a afirmação dos direitos
de propriedade intelectual e outras práticas e disposições discriminativas. São todas elas
questões que carecem de uma resolução urgente. Além disso, a Turquia tem de proceder
ao levantamento de todas as restrições que afectam as trocas comerciais e os transportes
entre os Estados-Membros da UE e a Turquia. Agradeço a vossa paciência e terei todo o
gosto em atender às questões que me queiram dirigir.
Štefan Füle, Membro da Comissão . - (EN) Senhora Presidente, eu gostaria de agradecer
ao Parlamento e, em particular, à senhora deputada Ria Oomen-Ruijten pelo seu relatório
sobre a Turquia. Este debate e a vossa resolução surgem num momento crucial das relações
UE-Turquia, enquanto o projecto de resolução põe em evidência um conjunto de questões
da maior importância para a Comissão.
A Comissão continua empenhada no processo de adesão da Turquia, porquanto o processo
de alargamento serve de estímulo à reforma política e económica do país. A relação
UE-Turquia é sólida: a Turquia precisa da União Europeia e a União Europeia precisa da
Turquia - este equilíbrio não se alterou. A União Europeia tem e continuará a ter uma
importância capital para a Turquia.
A relação assenta numa integração económica profunda: 40% do comércio externo da
Turquia destina-se à UE e 80% do investimento directo estrangeiro na Turquia é proveniente
da UE. A União Europeia presta uma contribuição eficiente para a modernização da Turquia
através de transferências de tecnologia, da participação da Turquia em programas de
educação e de investigação da UE e do programa de apoio financeiro pré-adesão.
Por outro lado, as negociações de adesão abrandaram. Além disso, os capítulos negociais
que a Turquia poderá querer abrir requerem, nas actuais circunstâncias, reformas e
ajustamentos significativos. Perante o exposto, congratulo-me ainda mais com os progressos
alcançados recentemente, em especial no capítulo da concorrência. Estou confiante em
que brevemente poderemos encetar este capítulo, contanto que a Turquia preencha as
derradeiras condições.
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Como é evidente, a questão de Chipre tem influência nas negociações. Eventuais passos
positivos no sentido da aplicação do protocolo adicional ao Acordo de Ancara ou nas
conversações de resolução influenciariam de forma positiva as negociações de adesão.
Permitam-me que passe agora à questão das reformas na Turquia. Congratulo-me com a
reforma constitucional do ano passado e com as subsequentes alterações legislativas que
representam mais um passo na direcção certa. É importante corrigir as leis. No entanto,
só uma aplicação objectiva e imparcial das novas leis poderá garantir o sucesso das reformas
constitucionais. A Turquia deverá prosseguir a sua reforma constitucional. O processo
deverá ser tão inclusivo e transparente quanto possível, com a participação activa de
diferentes partidos políticos, da sociedade civil, de organizações não-governamentais e do
público em geral.
A Comissão está a seguir com preocupação as acções recentemente intentadas contra
jornalistas. A independência e a liberdade de imprensa são de suprema importância para
a democracia. No seu relatório de acompanhamento de 2010, a Comissão já tinha destacado
o elevado número de processos judiciais contra jornalistas e a pressão indevida sobre a
comunicação social, que comprometem, na prática, este direito fundamental. A liberdade
de imprensa implica ouvir e, mais importante, tolerar pontos de vista divergentes e
antagónicos. A liberdade de imprensa significa garantir um espaço público para o livre
debate, nomeadamente na Internet. O projecto de resolução do Parlamento Europeu dá o
devido destaque a estas questões.
Quanto ao direito à liberdade religiosa, saudamos as iniciativas realizadas em prol das
comunidades religiosas não-muçulmanas da Turquia. No entanto, é necessário desenvolver
esforços sistemáticos para resolver os problemas das comunidades não-muçulmanas e
alevitas.
Permitam-me passar agora à questão da migração. Há duas semanas, o Conselho subscreveu
o acordo de readmissão UE-Turquia. Este acordo é benéfico para os Estados-Membros da
UE, porquanto a Turquia é um país de trânsito importante nos fluxos migratórios que se
dirigem à União Europeia. Os progressos realizados no acordo de readmissão também
abrem, pela primeira vez, perspectivas novas e concretas de uma maior cooperação com
a Turquia no domínio das políticas de vistos e de migração, com vista a facilitar a mobilidade
e os contactos entre os nossos cidadãos e as nossas empresas.
A Turquia e a União Europeia partilham do mesmo interesse em manter uma colaboração
estreita neste domínio. Há várias boas razões para aumentar a possibilidade de cidadãos,
empresários e estudantes turcos viajarem para a Europa: para se familiarizarem mais com
as regras europeias, para intensificar as trocas comerciais UE-Turquia em benefício das
empresas europeias e turcas e para dar o muito desejado impulso à nossa cooperação com
a Turquia. Senhora Presidente, asseguro-lhe que o Parlamento Europeu será devidamente
chamado a participar tanto na questão do acordo de readmissão como no diálogo
respeitante aos vistos, em consonância com os requisitos instituídos pelo Tratado.
As relações com a Turquia têm igualmente de ser vistas num contexto mais amplo. A
política externa vigente da Turquia constitui um activo com forte potencial para a União
Europeia, desde que se desenvolva no quadro do processo de adesão da Turquia à UE. A
União Europeia está pronta a intensificar o diálogo existente com a Turquia sobre matérias
de política externa de interesse mútuo.
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Quando hoje se fala da Turquia, não se podem ignorar os principais desenvolvimentos na
sua região envolvente. Os acontecimentos na Tunísia e no Egipto colocaram em evidência
a estabilidade, a prosperidade e a democracia da Turquia. Os cidadãos destes países olham
para a Turquia, tal como olham para a União Europeia, como exemplos a seguir. Vêem a
Turquia a defender normas e valores que eles estão agora a reivindicar para si próprios e
que habitualmente estão associados à Europa.
Sejamos claros: embora possa ser um exemplo para outros, a Turquia ainda tem muito a
fazer. Muitos dos desafios que tem pela frente estão descritos no vosso relatório. É chegado
o momento de a Turquia avançar ainda mais no sentido da plena implementação dos
critérios políticos da União Europeia. O governo tem a responsabilidade, muito importante,
de defender uma posição tão privilegiada e de dar o exemplo aos seus próprios cidadãos
e, também, à região no seu todo.
Ria Oomen-Ruijten, em nome do Grupo PPE. - (NL) Senhora Presidente, Senhora Presidente
em exercício do Conselho, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o presente
debate e a apresentação do relatório sobre a Turquia têm lugar três meses antes das eleições
parlamentares na Turquia. Por conseguinte, mais ainda do que em anos anteriores, eu fiz
todos os esforços possíveis para assegurar que o tom do relatório fosse muito objectivo e
construtivo. As 22 alterações de compromisso que foram postas à votação em Comissão
dos Assuntos Externos assim o provam. Com base nos desenvolvimentos do último ano,
nós, enquanto Parlamento Europeu, queremos definir as nossas prioridades, prioridades
para o novo Parlamento e o próximo Governo turcos. Julgo que há seis prioridades.
Em primeiro lugar, cabe ao governo e à oposição a pesada responsabilidade de procurarem
alcançar um compromisso e um consenso para novas reformas. A oposição, e também o
governo, fizeram saber que pretendem uma reforma completa da Constituição, e eu espero
que tal aconteça.
Em segundo lugar, o sistema de pesos e contrapesos constitui a base de qualquer regime
democrático. É necessário que se dêem mais passos no sentido de reforçar um aparelho
judicial independente e imparcial, o papel de supervisão do Parlamento e, em particular,
a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. A minha preocupação incide
essencialmente na liberdade de imprensa, mas mais adiante voltarei a esta questão.
Em terceiro lugar, os direitos das minorias. Felicito a Turquia pelos passos simbólicos que
deu e pelo diálogo que o governo procurou explicitamente estabelecer. Porém, o diálogo
por si só não basta. Os habitantes do Sudeste do país, os alevitas, as minorias cristãs, esperam
algo de concreto. A declaração sobre Mor Gabriel, em particular, prova que há ainda muito
trabalho para fazer, e suponho que seria nefasto para o Governo turco se este caso tivesse
novamente de ser resolvido pelo Tribunal de Justiça. Essa a razão por que é necessário fazer
alguma coisa para assegurar uma abertura democrática.
Em quarto lugar, os direitos das mulheres. No ano passado muito foi feito neste domínio,
mas as leis não são suficientes por si. Visitei abrigos para mulheres. Falei com organizações
de mulheres. Não há dúvida de que tanto o Governo como o Parlamento turcos fizerem
esforços, a nível nacional e local, mas as coisas parecem estagnar quando chegam à polícia
e aos tribunais. Isso tem de mudar. As leis são todas muito boas, mas a sua aplicação
também é importante. Hoje, por ocasião do centésimo aniversário do Dia Internacional
da Mulher, eu gostaria de pugnar uma vez mais por uma melhor representação das mulheres
no Parlamento turco. Nessa área, as coisas vão ter de mudar nas próximas eleições.
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Em quinto lugar, sou de opinião que o Protocolo de Ancara é vital. Nesta matéria, a
responsabilidade cabe à Turquia. É essa, nomeadamente - permitam-me reiterá-lo -, a razão
do bloqueio dos capítulos de negociação.
Em sexto lugar, a política externa. Nós, europeus, somos favoráveis a que a Turquia
desempenhe um papel activo na região. Posto isto, gostaria de salientar que a Turquia só
poderá desempenhar um papel de ponte nesse âmbito se o pilar dessa ponte se mantiver
também solidamente ancorado no lado europeu do Bósforo. Também nesse ponto a
Senhora Baronesa Ashton vai ter de se empenhar numa coordenação muito activa com a
Turquia, mais activa do que até à data. Devo dizer, aliás, que estas não são apenas as minhas
prioridades. Tudo aquilo que acabei de referir foi igualmente objecto de discussão na
sociedade turca. Cabe agora aos políticos zelar por que este debate se traduza num consenso
e num compromisso.
Há ainda duas áreas de preocupação que eu gostaria de mencionar muito rapidamente.
Estamos alarmados com o anúncio feito pelo PKK de que quer pôr fim ao cessar-fogo. O
Senhor Comissário falou sobre esta questão. Liberdade de expressão: na passada sexta-feira,
recebi uma carta aberta. Deixem-me dizer, mais uma vez, que quem restringe a liberdade
de imprensa num determinado país está a atacar a cultura desse país. Um debate livre e
tolerante reveste-se de uma importância crucial para qualquer país.
Richard Howitt, em nome do Grupo S&D . - (EN) Senhora Presidente, a progressiva
consolidação da democracia e do respeito dos direitos humanos na Turquia, que deverá
conduzir à total integração na nossa União Europeia, ganha ainda mais importância à luz
da crise que deflagrou nos países do Médio Oriente junto às fronteiras da Europa.
Deveríamos saudar o facto de o processo de reformas na Turquia ter recebido um novo
impulso e, reconhecendo as controvérsias do referendo do passado mês de Setembro,
apelar a que se converta numa plataforma para a reforma constitucional fundamental com
o apoio de todos os partidos no futuro.
Apoio calorosamente o trabalho do Senhor Comissário Füle nesta matéria e as palavras
firmes que preferiu esta tarde a respeito da liberdade de expressão, especialmente porque,
ainda no mês passado, eu e outros colegas europeus fomos impedidos de agir na qualidade
de observadores jurídicos dos processos KCK no tribunal de Diyarbakir. Mas também
gostaria de solicitar ao Senhor Comissário que se avance na questão dos vistos, em particular
para os empresários, e que se faça a Turquia cumprir as suas promessas quanto ao projecto
de lei sindical.
Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas acredita que as negociações
de adesão estão ameaçadas, não por um choque frontal, mas por uma morte por asfixia.
Não se abriu nenhum capítulo novo nos últimos oito meses, o interregno mais longo desde
o início das primeiras conversações. Amanhã votaremos a abertura dos capítulos
respeitantes aos direitos fundamentais e matéria judiciária, e sobre a política externa e de
segurança comum, não porque queiramos evidenciar a nossa fraqueza nestas questões,
mas porque queremos ser fortes. Não o fazemos porque queremos fazer mais pressão em
todos os lados até chegar à reconciliação sobre a ilha de Chipre.
Tal como é preciso dar um novo impulso ao processo de reformas da Turquia, é igualmente
necessário imprimir uma nova dinâmica nas conversações de adesão mantidas com a União
Europeia.
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Alexander Graf Lambsdorff , em nome do Grupo ALDE. - (DE) Senhora Presidente, o
Senhor Comissário Füle acabou de deixar bem claro que a Turquia e a União Europeia
precisam uma da outra. Somos vizinhos importantes, somos aliados na NATO, e há muitas
pessoas de origem turca a residir nos Estados-Membros da União Europeia. Temos de nos
respeitar mutuamente. Apoio por completo a facilitação dos vistos para empresários e
estudantes, tal como aqui foi dito. Sou igualmente a favor de uma integração mais estreita
da Turquia nas estruturas da política de segurança e de defesa comum. Gostaria que o
Chipre pusesse fim ao seu bloqueio nesta matéria. Quando olhamos para o Norte de África,
torna-se evidente que a Turquia é um exemplo para muitos países da região. Tudo isto é
extremamente positivo.
Depois, quando chegamos ao processo de adesão, descobrimos que muitos capítulos estão
bloqueados. Tem sido extremamente difícil abrir novos capítulos. Restam apenas três
capítulos e o capítulo da concorrência está muito próximo da fase de abertura. O que
acontecerá quando se abrirem os derradeiros capítulos? Será que a Turquia e a União
Europeia deixarão de ter algo a dizer uma à outra? Isso é que não pode acontecer! Assim,
é imperativo que ponderemos cuidadosamente como avançar no processo de adesão e se
podemos ou não manter o procedimento actual, segundo o qual o Parlamento produz
comentários sobre o relatório de acompanhamento da Comissão através de uma resolução.
O nosso relatório de 2010 é altamente crítico, sem deixar de ser construtivo. Aborda os
direitos fundamentais que são por de mais evidentes, em especial para os Liberais: liberdade
de imprensa, liberdade de expressão, associação e reunião, manifestações estudantis, direitos
sindicais e liberdade religiosa. Durante anos, temos vindo a apelar ao reforço da liberdade
religiosa, mas foram pouquíssimos os progressos alcançados. A detenção dos jornalistas
Ahmet Şık e Nedim Şener e a interferência no trabalho desenvolvido por fundações políticas
na Turquia são questões que muito nos preocupam, e que se encontram abrangidas pelo
primeiro critério de Copenhaga. Trata-se de uma questão central, pelo facto de ser um
critério político. Se a Turquia não consegue avançar com a sua constituição democrática
interna, creio que ainda teremos de enfrentar problemas graves em alguns domínios, muito
além do actual impasse no Conselho.
Do ponto de vista diplomático, precisamos da Turquia e a Turquia precisa de nós. Do ponto
de vista democrático, há ainda muito a fazer na Turquia.
Hélène Flautre, em nome do Grupo Verts/ALE. - (FR) Senhora Presidente, gostaria de
aproveitar esta oportunidade para agradecer à senhora deputada Oomen-Ruijten o trabalho
que desenvolveu a fim de proporcionar documentação precisa e detalhada e de elaborar,
com extrema boa fé, um relatório que tem por objectivo enviar mensagens políticas claras,
particularmente em vésperas das eleições legislativas na Turquia, e apoio este trabalho.
Este relatório - contrariamente ao que V. Exa. faz, Senhora Ministra, mas isso é
compreensível - coloca a ênfase na liberdade de expressão e na liberdade dos meios de
comunicação. Infelizmente, isto é sem dúvida muito necessário, e os actuais acontecimentos
vêm justamente recordar-nos isso com as recentes detenções dos jornalistas Nedim Şener
e Ahmet Şik no contexto dos inquéritos Ergenekon e Sledgehammer. Apresentei uma
alteração sobre este tema e gostaria de convidar V. Exa. a apoiar este trabalho para que o
nosso Parlamento possa exercer a maior vigilância que lhe é possível sobre este tema crucial
da liberdade da imprensa, que mexe igualmente com a questão da independência da justiça
e a elaboração da nova Constituição.
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No entanto, gostaria de lhe colocar a seguinte questão política: quando constatamos o
sufocamento do processo de adesão e a paralisação dos capítulos que são decisivos para
que possamos progredir nas questões relacionadas com as liberdades fundamentais, a
independência da justiça e a nova Constituição, não será que a nossa decisão e a decisão
do Conselho de penalizar a Turquia com o encerramento dos capítulos e a impossibilidade
de abrir e encerrar capítulos constituem hoje factores totalmente contraproducentes?
Não faz sentido que a União Europeia se prive de um dos seus principais instrumentos de
acção na Turquia, isto é, as negociações - nomeadamente sobre os capítulos 22, 23 e 24
-, e gostaria de apelar ao Conselho para que volte a examinar esta situação, porque,
obviamente, hoje parece que o processo de adesão foi feito refém com estas sanções que,
em última análise, só podem produzir efeito se o processo de adesão se mantiver em plena
actividade. Ora, todos podem ver que não é esse o caso. Encontramo-nos, pois, numa
situação política extremamente preocupante, numa altura em que todos os países do sul
do Mediterrâneo vêem a Turquia como uma fonte de inspiração para a sua própria transição
democrática.
Não estou a pedir que haja uma decisão sobre a adesão da Turquia. Estou a pedir, isso sim,
que as decisões que tomamos a todos os níveis sejam absolutamente coerentes com a
fiabilidade, a credibilidade, a seriedade e a lealdade do nosso processo de negociações. Hoje,
isto está muito claramente em causa.
Geoffrey Van Orden, em nome do Grupo ECR. - (EN) Senhora Presidente, reconheço que
existem diferentes pontos de vista sobre a adesão da Turquia entre e no seio dos grupos
políticos no Parlamento, incluindo o meu. Pessoalmente, sempre fui muito favorável às
aspirações da Turquia em relação à Europa. Claro que existem preocupações, mas penso
que, considerando a turbulência a que assistimos neste momento no Norte de África e no
Médio Oriente, e no contexto da continuada ameaça do terrorismo islâmico, nunca foi tão
importante para nós enviar um sinal positivo à Turquia de que é bem-vinda ao clube das
democracias europeias.
Gostaria de pedir aos nossos amigos cipriotas gregos e gregos, em particular, que
abandonem a sua abordagem unilateral ao problema de Chipre, sejam mais imparciais e
cheguem a um acordo global com os turcos antes que seja demasiado tarde. Criticamos a
Turquia sobre o Protocolo Adicional - ainda esta tarde ouvimos o mesmo da Presidência
em exercício - embora nenhuma menção tenha sido feita ao fracasso em implementar a
decisão do Conselho da UE de 26 de Abril de 2004.
A Turquia é um dos membros principais da Aliança Atlântica, uma democracia com um
papel essencial nas relações entre o Ocidente e o Oriente, e um país em rápida mutação,
com uma taxa de crescimento que a coloca entre os líderes globais. Devemos agir! Não
percamos a Turquia nesta fase!
Takis Hadjigeorgiou, em nome do Grupo GUE/NGL. - (EL) Senhora Presidente, abster-me-ei
de comentar as palavras do senhor deputado Van Orden, em primeiro lugar porque não
quero desperdiçar o meu tempo de palavra e, em segundo lugar, porque ele confunde - e
não pela primeira vez - o agressor com a vítima em Chipre. Somos a favor da adesão da
Turquia, se for essa a vontade do seu povo e desde que cumpra todos os critérios de adesão.
Para que tal aconteça, a Turquia terá de encontrar uma solução política real para a questão
curda e libertar as centenas de autarcas curdos que estão detidos nas suas prisões,
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empenhar-se no estabelecimento de um Estado de direito, reconhecer o genocídio arménio
e resolver os seus problemas com a Grécia, especialmente no Mar Egeu.
Em Chipre, a Turquia deve deixar de esconder-se atrás do que aconteceu em 2004. Já
estamos em 2011. Deve entregar imediatamente a cidade de Famagusta aos seus habitantes
- estamos a falar de uma cidade europeia com uma história europeia que remonta a milhares
de anos, uma cidade que foi abandonada aos estragos do tempo ao longo de quase quatro
décadas - e iniciar de imediato a retirada de Chipre das suas tropas de ocupação.
Para terminar, gostaria de recordar ao senhor deputado Van Orden os protestos dos cipriotas
turcos, apelando para que a Turquia lhes permita participar na resolução dos seus próprios
problemas. Em vez disso, Eroglu defendeu que os manifestantes sejam julgados. A Turquia
deve respeitar os desejos dos cipriotas turcos, autorizando a realização de um censo na
zona ocupada, pondo termo à colonização e permitindo que as cidades e aldeias figurem
no mapa com os nomes que tiveram durante milhares de anos.
Nikolaos Salavrakos, em nome do Grupo EFD. - (EL) Senhora Presidente, desejo felicitar
a senhora deputada Oomen-Ruijten pelo seu texto, que apresenta um retrato equilibrado
e preciso da situação na Turquia. Apreciei particularmente a posição tomada pelo Senhor
Comissário Füle. A conclusão que retiramos do relatório da senhora deputada
Oomen-Ruijten é a de que a Turquia deverá cumprir na íntegra as suas obrigações para
com a União Europeia se quiser aderir à União. Se não desejar aderir à União Europeia,
então deve dizê-lo claramente, porque no caso de um grande país como a Turquia, eu acho
que não devemos esgrimir constantemente os mesmos argumentos e cingir-nos a uma
linguagem meramente diplomática. Mas apesar de a Europa assumir uma postura clara
face à Turquia, esta tem agido de forma incoerente. Parece existir um problema entre a
liderança política e o regime militar. Ao mesmo tempo que revela boas intenções no que
respeita aos seus vizinhos, a Turquia adopta intempestivamente atitudes inaceitáveis no
mar Egeu, atravessando-o com os seus aviões e navios e violando diariamente o território
e as fronteiras aéreas da Grécia.
Respeitamos a Turquia e o povo turco, mas consideramos que chegou o momento de este
país mostrar algum respeito para com os seus vizinhos e os ideais europeus consagrados
no Tratado de Roma.
Barry Madlener (NI). - (NL) Senhora Presidente, estamos a falar aqui sobre a Turquia,
mas o Primeiro-Ministro Erdoğan preferia ter uma União turco-árabe. A Turquia é uma
grande amiga do ditador Ahmadinejad. A Turquia já não quer ser um país secular. A Turquia
continua a ocupar o norte de Chipre e a Turquia já não é amiga de Israel. Em vez disso,
optou pela irmandade muçulmana do Hamas. A Turquia está cada vez mais orientada para
o mundo islâmico.
Senhoras e Senhores Deputados, quando é que vamos pôr fim a esta farsa? A Europa não
quer a Turquia e a Europa não quer o Islão. O Presidente Sarkozy já o disse. A Chanceler
Merkel já o disse, e a maioria dos cidadãos europeus também não quer a Turquia como
membro da União Europeia. Há anos que a Turquia se humilha em troca do dinheiro da
União Europeia e da promessa de adesão à UE. Porém, a retrógrada cultura islâmica não
tem lugar na Europa. Senhor Primeiro-Ministro Erdoğan, o senhor é um homem de verdade,
ou um cobarde subserviente? Durante quanto tempo vai continuar a humilhar o povo
turco? Opte pela honradez e deixe de fazer isso.
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Ioannis Kasoulides (PPE). - (EN) Senhora Presidente, aqueles que neste Parlamento
apoiam a adesão da Turquia à União Europeia, ou pelo menos alguns, sentem o dever de
apoiar as alterações contra Chipre. A Turquia está a esgotar os seus capítulos e o seu
processo de adesão corre o risco de fracassar. Catorze capítulos estão congelados porque
a Turquia se recusa a prorrogar o Protocolo de Ancara.
Um resultado positivo das negociações em curso sobre a resolução de ocupação de Chipre
disponibilizaria automaticamente 14 capítulos. O Sr. Ban Ki-moon exortou todos os actores
internacionais a centrarem os seus esforços em tal resolução. Votar a favor de alterações
como a relativa ao comércio directo, de 26 de Abril, num Chipre dividido, embora fosse
desnecessária num Chipre unido, reforça a intransigência, contribui para o malogro dos
esforços para chegar a uma solução e perpetua o congelamento dos capítulos. Tentar
prejudicar Chipre em nada beneficiará a Turquia.
Raimon Obiols (S&D). - (ES) Senhora Presidente, penso que amanhã ficará claro que o
Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu
procurou o maior consenso possível no Parlamento, pois queremos que em todas
instituições da UE predomine uma abordagem unificada.
Durante anos, este processo de negociações foi útil para fazer avançar as reformas políticas
e económicas na Turquia: o processo conheceu as suas contradições, os seus avanços e os
seus retrocessos, mas, em termos globais, ele foi útil. Este poderia ser o momento da verdade,
e somos recordados disso pelas mudanças que estão actualmente em curso na região do
Mediterrâneo.
Por ocasião da sua recente comparecência na Comissão dos Assuntos Externos, o Senhor
Comissário Füle apelou a um novo realismo que evite uma visão estritamente de curto
prazo. É precisamente desse novo realismo que nós precisamos no processo de negociações
com a Turquia: a maior das prudências, mas também todo o empenho e toda a seriedade
necessários para evitar a desaceleração e a perda credibilidade, bem como insinuações em
excesso; e para dizer claramente que os acordos e os compromissos têm de ser respeitados
e que isso exige uma atitude firme de todas as partes envolvidas.
Oxalá no próximo relatório possamos constatar que se deu mais um passo em frente neste
processo de negociações.
Graham Watson (ALDE). - (EN) Senhora Presidente, nos países islâmicos as pessoas
estão hoje a fazer algo bastante parecido com o que o povo turco fez em 1950, ao expulsar
a ditadura de partido único. O Egipto, tal como a Turquia, pode vir a descobrir que é muito
mais difícil derrubar a situação instalada, e é por este motivo que o caso Ergenekon e outras
investigações do mesmo tipo são tão importantes.
Os Liberais nesta Câmara desejam ao Primeiro-Ministro Erdoğan e ao seu governo o maior
êxito na instauração de uma verdadeira democracia e a sua ancoragem no nosso clube
europeu das nações democráticas. A união aduaneira tem sido um enorme sucesso e a
adesão da Turquia à União Europeia pode vir a ser igualmente bem sucedida.
Lamentamos o arrastamento do processo de adesão e, embora a Turquia seja parcialmente
responsável por esta situação, a má-fé de certos Estados-Membros - como foi revelado pelo
WikiLeaks - é uma vergonha para a nossa União Europeia. No que respeita à Turquia, o
Presidente Sarkozy tão pouco representa a Europa quanto o faz na sua União para o
Mediterrâneo. A sua visita a Ancara foi incendiária, e é pena que os democratas-cristãos
alemães não sigam o conselho de Max Fischer e se olhem ao espelho, porque o AKP é hoje
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o retrato da CDU alemã em 1950 - não democrata-cristão, mas antes democrata-islâmico
- e será sem dúvida por esta razão que o Senhor Comissário afirma compreender e partilhar
a frustração da Turquia.
Este relatório é honesto - honesto demais para alguns. A Turquia tem muito a fazer, mas
nós temos muito a perder se não acolhermos e trabalharmos com democracias islâmicas
como a Turquia e a Indonésia.
Paweł Robert Kowal (ECR). - (PL) Senhora Presidente, gostaria de felicitar a senhora
deputada Oomen-Ruijten por um relatório interessante e equilibrado, embora eu tenha
dúvidas quanto a determinados aspectos. Tenho dúvidas, por exemplo, quanto à defesa
de um maior envolvimento da Turquia no Cáucaso Meridional.
Trata-se de uma região que requer políticas particularmente cuidadosas e equilibradas.
Importa sublinhar, no entanto, que o mais importante é a mudança de atitude em relação
aos esforços envidados pela Turquia. Tudo o que resulte da implementação do Acordo de
Associação, que é um bom indicador do nível de cooperação da Turquia com a União
Europeia, deve ser encarado como uma esperança de que o referido acordo represente uma
oportunidade para o futuro e enquanto sinal de que as portas da Europa estão abertas,
também para a Turquia.
É importante afirmá-lo hoje muito claramente nesta Câmara, em particular porque
esperamos que as consultas e a cooperação no contexto dos acontecimentos no Norte de
África venham a constituir um factor essencial de uma boa cooperação com a Turquia. O
nosso objectivo fundamental, hoje, consiste portanto, em demonstrar o valor da Turquia
enquanto parceiro da UE no domínio energético e enquanto parceiro político da UE no
futuro.
Charalampos Angourakis (GUE/NGL) . - (EL) Senhora Presidente, o agravamento da
recessão deu um novo ímpeto à luta entre os centros imperialistas pelo controlo dos
mercados e das fontes de energia assim como pelos canais utilizados para a sua transmissão.
Os acontecimentos na Líbia e a recente descoberta de petróleo no Mediterrâneo, assim
como as fricções que esta última já causou, são prova disso mesmo. Ao mesmo tempo, a
NATO e a União Europeia estão a intensificar as suas intervenções na área. A Turquia, por
seu lado, procura reforçar a sua posição estratégica numa região repleta de conflitos e onde
aumenta a resistência. Este objectivo foi servido pela recente reforma da Constituição,
saudada com grande entusiasmo pela União Europeia e os Estados Unidos. Ao mesmo
tempo, porém, a Turquia mantém a sua ocupação do norte do Chipre, as suas violações
no Mar Egeu e o seu flagrante desrespeito pelos direitos humanos elementares e liberdades
democráticas. Os trabalhadores na Turquia sabem que não têm nada de positivo a ganhar
com a União Europeia, porque os direitos básicos dos trabalhadores e do povo estão a ser
eliminados na União Europeia e porque a União Europeia continua, como no passado, a
apoiar uma série de regimes reaccionários na região.
Lorenzo Fontana (EFD). - (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, se
a questão da Turquia fosse meramente económica, julgo que não haveria provavelmente
nenhum problema. No entanto, existem efectivamente problemas graves porque é evidente
que a questão turca não é apenas económica.
Gostaríamos de destacar, em particular, a questão da tolerância religiosa, que infelizmente
não existe na Turquia. Não importa apenas mencionar os assassinatos de alguns prelados,
designadamente italianos, como Monsenhor Luigi Padovese e Don Andrea Santoro, como
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também o facto de, numa reunião recente do Conselho da Europa, os delegados da Turquia
terem votado, lamentavelmente, contra uma moção de condenação dos ataques contra
cristãos em todo o mundo.
Consideramos esta atitude incompreensível e perguntamo-nos como será possível
admitirmos um país que não considera a liberdade religiosa um princípio fundamental.
Também nos interrogamos sobre o que pode ter levado o Vice Primeiro-Ministro turco,
Ali Babacan, a apelidar a União Europeia de "clube cristão". Que esperaria ele que fosse?
Além disso, não saberá o Sr. Ali Babacan que talvez o problema não resida no "clube cristão
europeu", mas antes na inexistência de liberdade religiosa na Turquia?
Andreas Mölzer (NI). - (DE) Senhora Presidente, Senhor Comissário Füle, existe um
provérbio turco que diz que "as pessoas revelam-se pelas suas acções, ao passo que as
palavras não têm grande significado". Com efeito, os apoiantes da Turquia têm-se deixado
enganar por palavras vazias que soam bem. O relatório de 2010 referente aos progressos
realizados pela Turquia é, na realidade, um relatório sobre as suas insuficiências. O relatório
indica que a Turquia pode ser muitas coisas mas que não está certamente preparada para
aderir à Europa. Os direitos fundamentais só existem, na maior parte das vezes, no papel,
e há entraves significativos à liberdade de expressão, o que acaba de ser confirmado pela
recente prisão de dois jornalistas. Não se registaram mudanças na discriminação contra as
minorias étnicas e religiosas, como os curdos e os cristãos. O Primeiro-Ministro Erdoğan
acusa hipocritamente os países europeus de islamofobia, apesar de na Europa os
muçulmanos serem livres de praticar a sua religião, ao contrário do que acontece com os
cristãos da Turquia. A disputa territorial sobre o mosteiro de Mor Gabriel constitui mais
uma prova disto. Apesar de afirmar o contrário, o governo Erdoğan tem vindo a reforçar
o processo de islamização do país. Sabemos perfeitamente que é isso o que está a acontecer.
Um inquérito recente revela o verdadeiro modo como os turcos encaram a UE. São a favor
da adesão à UE mas ao mesmo tempo olham para os europeus com enorme desconfiança.
Devemos suspender as negociações de adesão o mais rapidamente possível.
Elmar Brok (PPE). - (DE) Senhora Presidente, Senhora Presidente em exercício do
Conselho, Senhor Comissário, as comparações históricas feitas pelo senhor deputado
Watson não poderiam estar mais longe da verdade. O Partido Justiça e Desenvolvimento
(AKP) não pode ser comparado com o partido que devolveu a Alemanha a um governo
democrático e ao Estado de direito após o nazismo. A comparação é absolutamente
inaceitável, sobretudo porque o partido alemão em causa foi um partido de cooperação e
de coligação com os liberais ao longo da década de 1950.
Sou a favor do estreitamento dos laços entre a Turquia e a União Europeia. A Turquia é
estrategicamente importante para nós, mas não a qualquer preço. Em primeiro lugar, não
podemos ignorar as condições de adesão, designadamente o respeito pela liberdade de
expressão, a existência de um sistema judicial independente e o respeito dos direitos das
minorias e da liberdade de religião. Tais requisitos são claramente sublinhados nos relatórios
da Comissão e no relatório da senhora deputada Oomen-Ruijten. Em segundo lugar, não
devemos pôr em risco a capacidade de integração da União Europeia. É necessário encontrar
outros métodos. Em terceiro lugar, cabe à Turquia assegurar a não obstrução deste processo
e cumprir, finalmente, as promessas que fez no contexto do Protocolo de Ancara, por
exemplo.
A Turquia está em posição de demonstrar claramente que a sua integração na União
Europeia é possível. No entanto, quando o Primeiro-Ministro Erdoğan afirma, num discurso
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proferido na Alemanha, que os turcos que têm nacionalidade alemã devem a sua lealdade
primeira à Turquia, estamos perante um problema grave no que respeita à integração. Tal
afirmação constitui a expressão de uma mentalidade particular e também um meio de a
confirmar.
Assim, considero que a Turquia ainda não está preparada para a adesão. No entanto, temos
convidado a Turquia a trabalhar construtivamente connosco no contexto do Acordo
"Berlim Mais" e noutros domínios, por forma a estreitarmos os laços que nos unem. O
exemplo de Mor Gabriel faz parte desta problemática.
(O orador aceita responder a uma pergunta segundo o procedimento "cartão azul", nos termos do
n.º 8 do artigo 149.º)
Graham Watson (ALDE). - (DE) Senhora Presidente, Senhor Deputado , vivem no sul
de Espanha cerca de dois a três milhões de alemães e britânicos. O que diriam estas pessoas
se o Governo espanhol exigisse que os seus filhos aprendessem espanhol antes de
aprenderem alemão ou inglês? Opor-se-iam, naturalmente. Não pode simplesmente exigir-se
que na Alemanha as pessoas aprendam o alemão em primeiro lugar. Claro que devem
aprender ambas as línguas, mas a Alemanha ainda tem um longo caminho a percorrer
para estabelecer uma política de integração digna deste nome.
Elmar Brok (PPE). - (DE) Senhora Presidente, Senhor Deputado Watson, quem vive na
Alemanha e pretende regressar ao seu país de origem considera evidentemente a sua língua
materna como primeira língua. No entanto, quem deseja adquirir a nacionalidade alemã
e permanecer definitivamente na Alemanha deve começar por aprender alemão, para poder
ter êxito nos estudos, receber uma formação e, deste modo, ter uma carreira bem sucedida
e integrar-se na sociedade. Nestes casos, o domínio da língua alemã tem prioridade. Importa
fazer a distinção entre quem vai para o estrangeiro passar o inverno e aqueles que pretendem
instalar-se definitivamente noutro país. Esta distinção é essencial em termos de integração.
Não podemos comparar pessoas que vão para Maiorca de férias com as que pretendem
adquirir a cidadania de um país e residir nesse país em permanência.
Maria Eleni Koppa (S&D). - (EL) Senhora Presidente, Senhor Comissário, o processo de
adesão da Turquia à União Europeia continua a ser de importância estratégica, tanto para
a Europa como para a própria Turquia. Este processo é um teste para a credibilidade da
Europa e para as intenções da Turquia de levar a cabo as reformas democráticas necessárias.
No entanto, a intenção anunciada pelo Governo turco, de levar a cabo mudanças
democráticas, é desmentida pelos factos. Ao longo dos últimos dias, temos vindo a
acompanhar com preocupação sucessivas detenções de jornalistas neste país. No dia 20
de Fevereiro, o jornalista Nedim Sener, conhecido pelas suas críticas à forma como a polícia
tratou o assassinato do jornalista arménio Hrant Dink, foi preso juntamente com seis
colegas. Todos eles foram presos sob a acusação de pertencerem a uma organização
terrorista, elevando a mais de cem o número de jornalistas presos. Nestes casos, foram as
críticas ao governo Erdoğan que, em última análise, parecem ter estado na origem das
detenções, mais do que qualquer infracção penal.
A União apoiou os esforços do Governo turco para acabar com as organizações paraestatais.
No entanto, isto não pode ser utilizado como pretexto para restringir as liberdades
individuais, especialmente a liberdade de opinião. Apelo ao Senhor Comissário Füle para
que nos diga como tenciona a Comissão reagir a estas ocorrências.
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Andrew Duff (ALDE). - (EN) Senhora Presidente, lamento profundamente que o processo
de adesão da Turquia se encontre estagnado. A Turquia não tem feito os progressos que
nós exigimos, o problema de Chipre permanece intratável, a França e a Alemanha são
firmemente contrárias à adesão da Turquia e neste Parlamento existem claramente grandes
preconceitos contra a Turquia.
Estamos perante uma gigantesca crise estratégica. A Europa está a perder a Turquia, e a
Turquia está a perder a Europa. O que temos de fazer é dedicar o ano de 2011 a uma nova
parceria genuína, construída a partir de uma reavaliação radical dos genuínos interesses
de ambas as partes.
Evžen Tošenovský (ECR). - (CS) Senhora Presidente, o relatório sobre os progressos da
Turquia em 2010 é certamente um dos mais complexos que temos discutido nesta Câmara.
No entanto, e apesar dessa complexidade, não devemos deixar-nos influenciar por
preconceitos históricos. Os acontecimentos recentes na Turquia constituem
indiscutivelmente factos inaceitáveis do ponto de vista dos princípios democráticos
europeus, o que é mais um motivo para intensificarmos as negociações em curso com este
país. A Turquia é de uma importância geopolítica fundamental para a Europa na complexa
região do Médio Oriente. A posição que ocupa neste contexto não deve, porém, servir-lhe
de desculpa. Ao mantermos com a Turquia um diálogo aberto e honesto, contribuiremos
para um melhor entendimento, da sua parte, das regras democráticas. A Turquia tem
registado nos últimos anos um desenvolvimento económico notável e a sua indústria está
a tornar-se um importante parceiro para as empresas europeias em diversas áreas. Deste
modo, importa que as relações económicas sejam acompanhadas de um relacionamento
político equivalente com a União Europeia, numa perspectiva clara em relação ao futuro.
Se a Turquia está genuinamente interessada em aderir à UE, não pode tomar medidas como
aquelas a que assistimos ultimamente. Apoio firmemente, por todos os motivos, a
continuação do processo de aproximação da Turquia à UE.
Philip Claeys (NI). - (NL) Senhora Presidente, temos de deixar de utilizar o termo "relatório
de progresso" quando falamos das negociações com a Turquia. Essa é uma designação
imprópria, na medida em que a Turquia não fez qualquer progresso fundamental no que
respeita ao cumprimento dos critérios de adesão à UE.
Nós estamos completamente encalhados com o dossiê de Chipre porque os turcos
continuam a recusar-se a cumprir as suas obrigações e porque teimam em manter a
ocupação militar ilegal do norte da ilha. Também na esfera dos direitos humanos não foram
realizados quaisquer progressos. As pessoas estão ser perseguidas por expressarem a sua
opinião, os sítios Web estão a ser bloqueados e os cristãos e outros cidadãos não
muçulmanos estão a ser atormentados de todas as maneiras possíveis. Quando os membros
deste Parlamento fazem perguntas a esse respeito, a Comissão responde, de forma
sistemática, que está a acompanhar de perto e com preocupação a situação na Turquia.
No entanto, não empreendeu quaisquer acções específicas e as negociações continuam a
arrastar-se indefinidamente.
É um segredo do domínio público que, em conversas privadas, muitos dos defensores da
adesão da Turquia dentro da Comissão, dentro dos seus próprios Estados-Membros,
admitem que toda essa ideia é catastrófica. Deixemos, portanto, de enganar-nos a nós
próprios, deixemos de enganar a opinião pública na Europa e os turcos, e ponhamos
finalmente termo às negociações com a Turquia.
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Elisabeth Jeggle (PPE). - (DE) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
concordo com a avaliação objectiva e, portanto, crítica das negociações de adesão da
Turquia que consta do relatório referente aos progressos realizados. Muitas têm sido as
promessas feitas desde o início das negociações, mas muito poucos têm sido os progressos
concretos realizados. Considerando a esmagadora maioria islâmica do país, os cristãos e
todas as outras comunidades não muçulmanas da Turquia devem ter direitos iguais, ou
seja a liberdade de praticar a sua religião ao abrigo de toda e qualquer discriminação. Do
meu ponto de vista, isto é essencial. A Turquia deve comprometer-se a estabelecer uma
separação total entre o estado e a religião e a respeitar os direitos das comunidades não
islâmicas. O caso do mosteiro de Mor Gabriel é um exemplo do problema.
Gostaria de recordar aos Estados-Membros da União Europeia a sua obrigação de exigirem
firmemente da Turquia que respeite os direitos humanos universais e, em particular, a
liberdade de religião, em todas as futuras negociações com o país.
Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D). - (DE) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, a verdade é que estamos a negociar com a Turquia a sua adesão à UE, não
outros assuntos, e sou pessoalmente a favor da adesão. As reformas iniciadas pelo Governo
turco no último ano são bem-vindas mas a Turquia também tem de cumprir as suas
obrigações e aplicar o Protocolo de Ancara, para permitir que haja progresso nas
negociações. Deve deixar de culpar a UE ou Chipre pelo impasse, como o Primeiro-Ministro
Erdoğan tanto gosta de fazer.
A Turquia deve pôr fim, de uma vez por todas, à prática de prender jornalistas que criticam
o regime. Ahmet Sik, Nedim Sener e outros precisam de protecção contra a arbitrariedade
do sistema judicial. Estes são apenas alguns dos requisitos para a abertura do capítulo 23.
O Sr. Erdoğan deve fazer uma declaração clara sobre este assunto, em vez de proferir
afirmações contra a integração dos seus compatriotas e de alardear a sua visão pan-turca
do mundo, como fez em Düsseldorf. É isso que esperamos que faça. Evidentemente que a
UE também deve contribuir para o êxito das negociações e mostrar que está pronta a aceitar
novos membros. Ambas as partes têm obrigações a cumprir. No entanto, uma coisa é clara:
a bola está agora no campo da Turquia e é chegada a sua vez de agir.
Metin Kazak (ALDE). - (SL) Senhora Presidente, estou consciente de que este relatório
é muito controverso e de que chegar a um compromisso no seio desta assembleia pode,
às vezes, tornar-se extremamente difícil. Devemos, no entanto, tentar manter os debates
equilibrados e factuais.
Em primeiro lugar, lembremo-nos que o Acordo de Ancara previa as quatro liberdades de
circulação e a união aduaneira entre a Turquia e a UE. Além disso, vários acórdãos do TJUE,
bem como os regimes de vistos existentes para outros estados candidatos, justificam que
uma liberalização dos vistos para cidadãos turcos, especialmente para empresários e
estudantes, tivesse sido claramente defendida neste relatório.
Em segundo lugar, temos de encontrar uma nova dinâmica para resolver a situação
estagnada de Chipre.
A implementação da decisão do Conselho de 26 de Abril de 2004 constituiria um grande
encorajamento para a Turquia aplicar o Acordo de Associação CE-Turquia, o que não só
traria vantagens político-económicas para ambas as partes como permitiria a todos os
habitantes da ilha o acesso ao comércio livre, eliminando os duplos critérios actualmente
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existentes na UE. Chegou o momento de provar que o Parlamento Europeu pode fazer a
diferença.
Peter van Dalen (ECR). - (NL) Senhora Presidente, a adesão da Turquia à União Europeia
constituiria um dos maiores erros históricos de sempre. Iríamos ver um país com 80
milhões de habitantes associar-se a nós e fazer reivindicações sobre o orçamento europeu,
o processo decisório europeu e a política externa europeia. A situação a que isto conduziria
pode ser deduzida das relações que a Turquia mantém com o Hamas, o Hezbollah e o Irão.
A adesão da Turquia teria igualmente um impacto negativo no processo de integração. Já
estamos a ver isso neste momento. Recentemente, o Primeiro-Ministro Erdoğan apelou
aos migrantes turcos residentes na Alemanha para se empenharem primordialmente na
aprendizagem da língua turca. Parece-me lógico, porém, que quem vive na Alemanha dê
prioridade à aprendizagem da língua alemã.
A agenda do Sr. Erdoğan é a agenda de um partido islâmico e, também nesse ponto, o
equilíbrio ficaria comprometido se a Turquia aderisse à UE. Iríamos ter de lidar com milhões
pessoas que, infelizmente, não estão familiarizadas com os fundamentos judaico-cristãos
da Europa e que quereriam mudá-los. Certifiquemo-nos, pois, de que o relatório de progresso
de 2010 é o último. Ponhamos termo a estas negociações insensatas! Uma parceria
privilegiada, isso sim, combinaria o que há de melhor nos dois mundos.
Emine Bozkurt (S&D). - (NL) Senhora Presidente, o progresso e a confiança mútua só
serão possíveis quando tanto a Turquia como a União Europeia honrarem os seus
compromissos respectivos. A abertura de novos capítulos conduzirá precisamente a essa
nova dinâmica no que se refere ao progresso na esfera dos direitos humanos e da justiça,
que nós desejamos ver.
A liberdade de imprensa constitui uma grande preocupação. A protecção desta liberdade,
que conheceu tempos difíceis, é um bem precioso. Numa democracia, a liberdade de
imprensa desempenha um papel de relevo no controlo sobre os detentores do poder. É
evidente que a própria Turquia tem sobre os ombros a grande responsabilidade de
implementar a legislação europeia, mas também a Europa tem responsabilidades, como a
de honrar os compromissos do Acordo de Associação sobre a livre circulação de pessoas
e sobre as conclusões do Conselho de Abril de 2004 relativas a Chipre.
Finalmente, neste centésimo aniversário do Dia Internacional da Mulher, gostaria de dedicar
algumas palavras aos direitos das mulheres na Turquia. Nesse âmbito houve muitas
melhorias do ponto de vista jurídico, mas apelo ao Governo turco para que faça realmente
tudo o que estiver ao seu alcance para assegurar a correcta implementação das mesmas e
- tendo em vista as próximas eleições - para que responda ao apelo do Parlamento à
introdução de quotas para aumentar o número de mulheres em cargos representativos.
Konrad Szymański (ECR). - (PL) Senhora Presidente, creio que é óbvio que a Turquia
oferecerá grandes benefícios potenciais no que diz respeito à nossa própria política para
a região, tanto no Cáucaso como no Médio Oriente. A nova e invulgarmente dinâmica
política turca para a região coloca obviamente a questão de saber se vamos ter uma política
turca sob a bandeira da União Europeia ou se será, de facto, uma política europeia com o
auxílio da Turquia. Seja como for, é uma perspectiva valiosa.
Parece-me que esta cooperação devia ser realizada a um nível muito mais pragmático o
mais rapidamente possível, e que as prolongadas discussões sobre a adesão são não só
inteiramente desnecessárias como frustrantes para ambas as partes. Várias são razões pelas
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quais estas têm durado tanto tempo e, no presente, as perspectivas para a sua conclusão
não são particularmente boas. Gostaria hoje de agradecer à Sra. Oomen Ruijten pelo
relatório apresentado, que é um documento bem equilibrado como sempre. Sinto-me
particularmente grato pelo facto de as questões relativas à liberdade religiosa dos cristãos
na Turquia terem sido tão bem tratadas. Esta questão continua a ser um problema, que
envolve a personalidade jurídica da comunidade cristã, a restituição de bens e oportunidades
para a formação do clero. Importa recordá-lo.
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). - (PL) Senhora Presidente, gostaria de começar por
agradecer à senhora deputada Oomen-Ruijten que, mais uma vez, elaborou um relatório
muito abrangente sobre os progressos da Turquia. Todos os anos, a Comissão Europeia
adopta um "pacote de alargamento" e elaboramos um relatório de avaliação dos progressos
feitos nos últimos 12 meses por cada um dos países candidatos à adesão à União Europeia,
baseado neste pacote. De acordo com a avaliação da Comissão, a Turquia cumpre os
critérios políticos de forma suficiente. Recentes reformas constitucionais têm proporcionado
oportunidades de melhorar diversas áreas, tais como o sistema judicial e os direitos
fundamentais. O pacote de emendas à Constituição aprovado no referendo do ano passado
é um passo na direcção correcta, mas a elaboração e adopção destas reformas não foram
precedidas de um processo de consulta envolvendo os partidos políticos e a sociedade civil.
É muito positivo que as reformas criem bases para a nomeação de um Provedor de Justiça
e para a criação de uma instituição nacional de direitos humanos.
Agora, será de fundamental importância garantir a aplicação destas novas propostas de
forma transparente e com base em procedimentos democráticos, em conformidade com
as normas europeias. Infelizmente, as relações da Turquia com os seus países vizinhos
projectam uma sombra omnipresente sobre o processo de negociação. Estou convencido
de que se a Turquia mostrar boa vontade, criar um clima favorável para as negociações em
curso sobre Chipre, apoiando-as, e contribuir de forma concreta para uma resolução global
do problema, terá uma recepção mais calorosa no cenário europeu e internacional.
Obrigado.
Kyriakos Mavronikolas (S&D). - (EL) Senhora Presidente, gostaria de comentar em
particular a questão de Chipre, conforme apresentada na proposta de resolução da Sra.
Oomen-Ruijten. Passado um ano, a colonização mantém-se, a presença do exército de
ocupação em Chipre continua, e não só; de há um mês para cá que vemos cipriotas turcos
a protestarem contra a presença de tropas turcas na ilha e contra a situação económica na
área ocupada.
Como é que o primeiro-ministro da Turquia respondeu? Dizendo que está em Chipre não
em benefício dos cipriotas turcos mas em prol dos interesses estratégicos da Turquia.
Os valores morais e princípios da União Europeia não permitirão que Chipre seja sacrificado
no altar do progresso da adesão turca e devo dizer, como um colega socialista lembrou à
Câmara - e isto arrepia-me - que não foi Chipre que invadiu a Turquia; foi a Turquia que
invadiu Chipre. Não o esqueçamos.
(Aplausos)
James Elles (ECR). - (EN) Senhora Presidente, gostaria de associar-me aos colegas que
felicitaram a relatora por mais um relatório muito abrangente e equilibrado, mas desejo
também associar-me aos que referiram que dificilmente poderemos considerá-lo um
relatório de progresso: trata-se antes de mais de um relatório sobre a situação.
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Para sublinhar que se trata de um catálogo dos escassos progressos registados nas principais
áreas em discussão, a relatora enumera muito cuidadosamente no nº 40 a necessidade da
retirada das tropas turcas de Chipre; no nº 47, à semelhança de outros oradores, lamenta
a não implementação pela Turquia do Protocolo Adicional; a seguir, algo que outros não
mencionaram, refere a falta de apoio à cooperação estratégica NATO-UE além do estipulado
nos acordos "Berlim Mais".
Sou de opinião que é muito importante a União não ceder em nenhuma das áreas nem
abrir mais nenhum dos capítulos das negociações até ser confirmado que a Turquia é um
parceiro disponível nesta discussão. Ou talvez no fim, quando olharmos para todo este
processo, nos interroguemos sobre se de ambas as partes existe a liderança necessária para
concluir o processo de adesão ou se este foi apenas uma ideia do século 20 que já não faz
qualquer sentido no século 21.
Georgios Koumoutsakos (PPE). - (EL) Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor
Comissário, a Turquia é uma grande nação de importância estratégica, mas estará pronta
para a Europa? Não, ainda não. Estará a Europa pronta para a Turquia? Não, ainda não. A
Turquia abandonou as suas aspirações de adesão? Não, ainda não. Três perguntas e três
respostas, Senhor Comissário, que definem bem o ponto crítico a que a Turquia chegou
no seu caminho rumo à adesão. São perguntas e respostas que também resumem o
relacionamento complexo entre a Turquia e a Europa. Por razões históricas, políticas e
culturais, esta relação sempre oscilou entre a confiança e a desconfiança, entre a atracção
e a repulsa. A expressão política desta realidade é a longa e dolorosa jornada da Turquia
rumo à adesão.
Apesar dos progressos notáveis que a Turquia está a realizar, este país ainda é motivo de
preocupação no respeitante às questões de direitos humanos. Continua a discutir cada
pequena obrigação necessária para a adesão. Recusa-se a normalizar as suas relações com
um Estado-Membro, a República de Chipre, mantém a ameaça de guerra contra outro
Estado-Membro, a Grécia, e recusa-se a reconhecer e a aplicar a Convenção sobre o Direito
do Mar.
Recentemente, a arrogância da liderança turca chegou a indignar mesmo os cipriotas turcos.
A Europa, por sua vez, continua a enviar mensagens ambíguas quanto à adesão, o que
também não ajuda. Precisamos, portanto, de assumir uma posição mais clara. Só o
cumprimento integral pela Turquia dos compromissos que assumiu pode e deve, como é
justo, conduzi-la à adesão. No entanto, para sermos justos, também devemos ser rigorosos
para com a Turquia.
Para concluir, desejo felicitar a senhora deputada Oomen-Ruijten pelo seu relatório, que
irei votar favoravelmente, pedindo aos meus colegas que façam o mesmo.
Michael Cashman (S&D). - (EN) Senhora Presidente, é com orgulho que me ergo para
saudar os progressos realizados pela Turquia no seu percurso para a adesão à UE. Tenho
sido um defensor da adesão da Turquia, a qual é do interesse da UE e também do interesse
da Turquia. Podemos optar por uma abordagem estreita e populista ou escolher uma
perspectiva de liderança e visão. A liderança e a visão consistem em permitir a adesão da
Turquia à UE, onde esse país pertence.
Temos registado algumas evoluções positivas, mas a Turquia ainda deve ir mais longe.
Permita-me sugerir aqui alguns passos construtivos. São necessárias novas medidas para
combater a discriminação e promover a igualdade de sexo, género, raça ou origem étnica,
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religião ou credo, idade e orientação sexual. Tal igualdade deve ser garantida por lei. Insto,
assim, as autoridades turcas a reinserirem a referência à identidade sexual no projecto-lei
sobre o combate à discriminação e à desigualdade.
O tempo está a esgotar-se. Poderia dizer muito mais sobre este assunto. Vale a pena lembrar
que a Turquia é um país moderno e secular e que, na Turquia, as mulheres obtiveram o
direito de voto muito antes de o conquistarem em algumas nações da UE, algo que deve
ser lembrado quando olhamos para trás, para mais de cem anos de feminismo.
Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Senhora Presidente, a transformação da Turquia numa
verdadeira democracia pluralista baseada na protecção dos direitos humanos e nas liberdades
fundamentais parece ser um desafio constante.
A Turquia não realizou qualquer progresso significativo em comparação com o ano passado
no que respeita à implementação de reformas e ao cumprimento dos critérios de Copenhaga.
O cumprimento integral destes critérios é uma condição essencial para a sua adesão à UE.
Persistem insuficiências, sobretudo no sistema judiciário, onde o direito a um julgamento
justo e rápido ainda não se encontra garantido, bem como nos domínios dos direitos das
minorias e das mulheres, da liberdade de religião e de expressão, da liberdade de imprensa
e também da luta contra a corrupção. A ausência de liberdade religiosa é particularmente
evidente.
A Turquia deve melhorar a coordenação da sua política externa com a política externa da
UE, e mostrar, desta forma, que partilha valores e interesses comuns com a UE. Uma área
específica poderia ser o apoio aos esforços da UE para impedir o Irão de adquirir armas
nucleares, por exemplo, ou a assinatura do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que,
evidentemente, a Turquia continua a adiar. Também espero que a Turquia mostre muito
maior empenho na resolução da questão de Chipre - como dizemos em eslovaco - retirando
as suas forças militares deste território ocupado.
Franz Obermayr (NI). - (DE) Senhora Presidente, muito obrigado por me conceder a
oportunidade de formular mais uma pergunta. Infelizmente, é demasiado tarde. Como
pode verificar, o senhor deputado Cashman já abandonou a Câmara. Tenho algumas
perguntas importantes que gostaria de fazer senhor deputado Cashman. Peço-lhe que
garanta que quando um deputado aproveita a oportunidade de formular uma pergunta
no âmbito do procedimento "cartão azul", lhe seja concedida a palavra de imediato. Caso
contrário, o deputado a quem a pergunta é dirigida pode ter já deixado a Câmara, como
acaba de acontecer. No entanto, talvez eu tenha oportunidade de usar da palavra ao abrigo
do procedimento "catch the eye", o que desde já agradeceria.
Eleni Theocharous (PPE). - (EL) Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Comissário,
tal como a senhora deputada Oomen-Ruijten afirma com toda a razão no seu relatório, a
Turquia não pode aderir à União Europeia até a questão de Chipre estar resolvida, até a
ocupação ter terminado, ou seja, até que o exército turco abandone Chipre. É a própria
Turquia que está a estrangular o seu processo de adesão. Por este motivo, Senhor Comissário,
quem quiser ajudar a Turquia terá de acabar por ouvir os cipriotas turcos, que protestam,
não pelo comércio directo ou por aquilo que traduz, como ouvimos hoje na decisão de
26 de Abril, mas para reivindicar a libertação de Chipre da ocupação e pela sua liberdade
e resgate pessoais. Não considero, Senhor Comissário, que a Turquia possa aderir através
de um processo que destrua Chipre, e penso que quem quiser ajudar a Turquia terá de
deixar de acusar Chipre. Trata-se de um factor essencial que todos devemos reconhecer,
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pois se a questão de Chipre não for resolvida de forma justa, isso será desastroso para a
própria União Europeia.
Mario Mauro (PPE). - (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, tenho
de admitir que o excelente e excepcional trabalho realizado pela senhora deputada
Oomen-Ruijten nos vê empenhados num debate que permanece, todavia, marcado por
uma boa dose de hipocrisia quando tratamos o tema da Turquia.
Não conseguimos ultrapassar essa hipocrisia, mas talvez pudéssemos fazê-lo se
considerássemos alguns aspectos gerais deste contexto. O primeiro é a necessidade de
reconhecer que falhámos completamente - se é que alguma vez o tentámos - o lançamento
de uma verdadeira estratégia relativamente aos países da margem sul do Mediterrâneo. A
questão da Turquia está profundamente associada a esse facto.
Há dias, na nossa missão à Tunísia, o único partido islamita, o al-Nahda, disse-nos
francamente que se inspira no AKP de Recep Tayyip Erdoğan, e portanto, de certo modo,
as pessoas olham para a Turquia como uma forma de terem acesso à Europa, mas não
sabem se o outro lado, a Europa, pretende ter em consideração esse facto.
Temos de nos interrogar sobre aquilo que vale a pena fazer na Turquia: valerá a pena sermos
totalmente sinceros e avançarmos rapidamente para formas de parceria privilegiada que
envolvam toda a área do Mediterrâneo? Ou será melhor continuar a empatar e a adiar
indefinidamente, para que sejam os próprios turcos, com o seu grande orgulho, a acabar
por nos dizer "não" de uma vez por todas, complicando, desse modo, ainda mais a situação
no Mediterrâneo?
Penso que somos nós que temos de decidir, sem esperar que os outros o façam. Temos
responsabilidades específicas e devemos assumi-las plenamente. Precisamos de ter a coragem
de dizer "sim" ou "não", e veremos então a situação evoluir de modo positivo.
Andrey Kovatchev (PPE). - (BG) Senhora Presidente, felicito a senhora deputada
Oomen-Ruijten pelo bom trabalho que levou a cabo. Consideramos a Turquia um
importante parceiro euro-atlântico. É por este motivo que estou convencido de que, apesar
das nossas contradições, todos reconhecemos que precisamos de uma Turquia reformada,
democrática, secular e europeia.
Pessoalmente, estou profundamente preocupado com o risco de a política interna e externa
da Turquia assumir uma inclinação islâmica. Verificamos claramente que parte da classe
política dirigente da Turquia não deseja de modo algum aderir ao princípio da separação
entre religião e política, legado por Atatürk.
A Europa deve ajudar a Turquia a superar a divisão interna na sociedade turca, melhorando,
designadamente, a situação das suas minorias e as suas relações com os países vizinhos.
Não podemos, evidentemente, apontar o dedo apenas à Turquia. Os países vizinhos também
precisam de evoluir no mesmo sentido.
É importante que trabalhemos juntos em todos os domínios de interesse comum,
especialmente no âmbito da cooperação no seio da NATO e na infra-estrutura energética.
Finalmente, espero e anseio que a Turquia assine o mais rapidamente possível com a União
Europeia o previsto acordo de readmissão, sem qualquer atraso nem imposição de condições
adicionais.
Monika Flašíková Beňová (S&D). - (SK) Senhora Presidente, a eventual entrada da
Turquia na UE implicaria importantes consequências económicas, políticas e culturais, as
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quais não têm precedentes em nenhum outro alargamento da UE. Apesar das diferenças
existentes em termos de cultura, tradições e valores europeus, a Turquia não é, apesar de
tudo, um país fundamentalista e a religião de cada indivíduo é uma questão de escolha
pessoal.
Não é possível negar à Turquia a tentativa de cumprir os critérios de adesão à UE, embora
seja evidentemente desejável tomar medidas mais enérgicas para ajudar a resolver os
diferendos entre cipriotas turcos e gregos. A resolução da questão de Chipre traria
certamente maior estabilidade, prosperidade e segurança ao Mediterrâneo oriental, podendo,
até certo ponto, contribuir para acelerar o processo de adesão da Turquia à UE.
Para concluir, gostaria, contudo, de dizer o seguinte: estamos aqui, Senhoras e Senhores
Deputados, tal como os nossos colegas da Comissão e do Conselho, para ser honestos, e
se consideramos que a Turquia está gradualmente a cumprir os critérios, nesse caso não
devemos antecipar uma parceria privilegiada. Seria preferível dizermos directamente à
Turquia que, apesar de cumprir todos os critérios, não conseguirá a adesão plena à UE. Na
minha opinião, isto seria mais honesto da nossa parte.
PRESIDÊNCIA: ROBERTA ANGELILLI
Vice-presidente
Jelko Kacin (ALDE). - (SL) Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício do
Conselho, Senhor Comissário, as mudanças políticas drásticas e profundas a que temos
assistido obrigam-nos a recordar que, a par do processo de democratização em curso no
mundo árabe, temo-nos tornado mais conscientes da nossa vulnerabilidade em termos de
aprovisionamento energético e da nossa dependência neste domínio.
A Turquia constitui para nós o exemplo mais valioso, óbvio e convincente de uma
democracia funcional no mundo árabe e, evidentemente, o exemplo de uma economia em
expansão. No entanto, tanto a União Europeia como a Turquia continuam reféns da questão
não resolvida de Chipre. Alguns capítulos importantes permanecem bloqueados para a
Turquia. Neste momento, importa destacar a urgência de abrir o capítulo energético o mais
rapidamente possível e devemos enviar aos nossos amigos cipriotas em Nicósia a mensagem
firme de que a abertura deste capítulo seria vantajosa, tanto para nós como para Chipre e
para a Turquia. Bloquear este capítulo é prejudicial para Chipre, para a Turquia e para toda
a União Europeia, assim como para a estabilidade na região e nos mercados mundiais.
Além disso, ao abrirmos este ano este capítulo, demonstraríamos pelas nossas acções que
a União Europeia está preparada para agir e é capaz de identificar os riscos e os desafios
do passado e do futuro. Se não conseguirmos desbloquear este capítulo, continuaremos a
ser meros espectadores impotentes e ineficazes.
Charles Tannock (ECR). - (EN) Senhora Presidente, o empenhamento actual da Turquia
na adesão à UE continua a vacilar, designadamente em virtude do seu não cumprimento
dos Protocolos Adicionais de Ancara, do não reconhecimento de Chipre e da sua continuada
ocupação.
A recusa do Governo turco de abrir os seus portos e aeroportos ao comércio da República
de Chipre é inaceitável, mas julgo que também deve ser mencionado o facto de a Turquia
dever assumir uma posição mais construtiva em relação aos seus vizinhos arménios,
reabrindo a fronteira comum com a Arménia e reconhecendo o assassinato em massa
deliberado de arménios em 1915. Além disso, o apoio dissimulado da Turquia ao Irão
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coloca em risco os esforços da UE para impedir a teocracia islâmica em Teerão de construir
uma bomba nuclear, o que é profundamente lamentável.
Também me preocupa a crescente hostilidade turca em relação a Israel, nosso aliado, que
ficou testemunhado pelo episódio da flotilha em Gaza e as conclusões oficialmente
publicadas pela Turquia. A Turquia mantém encerrado o mosteiro ortodoxo grego de Halki
sem qualquer justificação plausível, e continua a negar plenos direitos à sua antiga
comunidade de cristãos siríacos. Não tenho assim qualquer dúvida de que a Turquia precisa
neste momento de redobrar os seus esforços se desejar progredir rumo à UE e aos seus
valores.
Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). - (EL) Senhora Presidente, de todos os problemas
que a Turquia enfrenta no seu caminho para a adesão - como se conclui do relatório da
senhora deputada Oomen-Ruijten, a quem agradeço - tais como a questão curda, o problema
arménio, a liberdade de imprensa e a necessidade de respeitar os direitos das mulheres, o
problema de Chipre é o mais premente.
Um país candidato não pode ocupar um território da União Europeia. Se quiser prosseguir
o seu caminho para a adesão, a Turquia terá de retirar as suas tropas de Chipre e pôr termo
à ocupação dos cipriotas turcos e gregos.
Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Senhora Presidente, gostaria de começar por aplaudir o
esforço do Governo turco no sentido da aproximação das suas estruturas políticas ao
sistema de valores europeus. Não obstante, é impossível ignorar os problemas que persistem
a nível do respeito pelos direitos humanos, em especial, os direitos das minorias e das
mulheres, bem como da repressão da liberdade de religião.
Ainda assim, o problema mais grave parece ser o facto de a Turquia ainda ocupar quase
50% do território de um dos nossos Estados-Membros: Chipre. A UE está, desse modo,
envolvida indirectamente num conflito militar com a Turquia: Este conflito que fez com
que muitos habitantes de Chipre perdessem as suas casas, não existindo, até à data, qualquer
esperança de uma solução para este infundado estado de coisas.
Por isso, penso que o diálogo entre Bruxelas e Istambul exige mais abertura, para que os
nossos amigos turcos consigam entender que o caminho para a UE tem de passar pelo
cumprimento de critérios que não podem ser contornados. Se os nossos amigos turcos
não se sentem preparados para satisfazer os exigentes critérios da UE, será melhor que o
reconheçam com honestidade e apresentem uma alternativa sensata para a nossa
coexistência comum.
Andrew Henry William Brons (NI). – (EN) Senhora Presidente, o relatório peca por
modéstia na apreciação da situação. Passo a citar, "são necessários esforços significativos
em matéria de direitos fundamentais". O escritor Orhan Pamuk só não foi processado pela
sua visão herética da história turca graças à sua fama internacional. A lei ainda se mantém
em vigor. Poderá a UE tolerar a supressão de pareceres académicos heréticos num
Estado-Membro?
Mais adiante, o relatório indica que não se registam progressos na normalização das relações
com Chipre. Mais concretamente, isso significa que a Turquia ainda ocupa, com a força
das armas, a parte Norte daquele país, expropriando os terrenos de cipriotas gregos e
profanando e saqueando os seus lugares de culto e cemitérios. Enquanto a Turquia não
proceder à retirada incondicional das suas tropas, restituir os bens imobiliários e indemnizar
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os lesados, não deverão ser mantidas relações com o país, e muito menos encetadas
negociações com vista à sua adesão à UE.
Štefan Füle, Membro da Comissão. – (EN) Senhora Presidente, foi de facto, um bom e útil
debate, reflectindo uma série de opiniões e pontos de vista.
Mas, como muitos sublinharam, se a Turquia cumprir efectivamente todas as obrigações
de adesão relevantes e mantivermos o nosso compromisso e seriedade, conseguiremos
evitar a maior parte da frustração referida aqui por alguns e seguir em frente.
Também concordo com os que afirmam muito claramente que a realização de progressos
ao nível do Protocolo Adicional, do Acordo de Ancara e das conversações sobre a solução
global para Chipre impulsionará as negociações de adesão.
Também concordo com os que indicaram que as regras do jogo não devem ser alteradas
a meio do jogo. Mas permitam-me que seja absolutamente claro: para mim, isto não é um
jogo, para mim, isto é um processo sério. Acredito firmemente que, no final deste processo,
a União Europeia e a maioria dos cidadãos turcos verão claramente as vantagens de termos
uma Turquia nova e moderna como membro da União Europeia.
A minha segunda observação é que o relatório deste ano é realmente muito equilibrado.
O que muito aprecio e que o relator conseguiu, em grande medida, assim como o debate
de hoje, foi o facto de se ter em conta a necessidade de olhar para o quadro geral e não
apenas apresentar aqui uma lista de incidentes e problemas.
O terceiro aspecto é que também eu concordo com os que dizem claramente que a chave
para vários capítulos está nas mãos dos nossos parceiros turcos.
Sou dos que gostariam de ver abertos capítulos como o Capítulo 15 sobre Energia e,
especialmente, o Capítulo 23, sobre o Sistema Judiciário e os Direitos Fundamentais. Tudo
isto é muito importante, sobretudo o Capítulo 23. Acho que seria do interesse da Turquia
e da União Europeia trabalhar na criação de um histórico sobre estas questões importantes.
Diz-se que 14 capítulos estão congelados por causa do Protocolo de Ancara. Permitam
que teça um comentário pessoal: considero que existe uma diferença entre os capítulos
que estão congelados unilateralmente e os que estão congelados com base na recomendação
da Comissão, acordada posteriormente pelos Estados-Membros por consenso, devido ao
facto de a Turquia não se querer comprometer a criar uma união aduaneira. Os capítulos
23 e 15 fazem parte dos que estão congelados unilateralmente.
Como último aspecto, deixem-me também abordar uma questão, que nos tem apoquentado
muito nestes dias, que é a situação da liberdade de imprensa na Turquia. Na Quinta-feira
passada, proferi uma declaração clara, para haver a certeza de que os nossos colegas turcos
percebem que o direito turco não é suficiente para garantir a liberdade de expressão, em
conformidade com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e o Tribunal Europeu
dos Direitos Humanos, e para deixar absolutamente claro que a Turquia precisa
urgentemente de alterar o seu enquadramento jurídico a fim de melhorar o exercício da
liberdade de imprensa na prática e de forma significativa.
Levantei esta questão na passada Sexta-feira, nos mesmos termos, junto do Ministro turco
dos Negócios Estrangeiros Ahmet Davutoğlu. Mas deixem-me também deixar o seguinte
comentário. Considero importante não deixarmos (que a inibição nos impeça) de comentar
criticamente os problemas que vemos. Mas é também importante ajudar a Turquia a
configurar e estruturar a sua legislação de modo a corresponder à referida convenção.
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Estou a pensar como envolver o Conselho da Europa e a OCDE neste processo, e informarei
o Parlamento sobre os resultados destas consultas e sobre o modo como penso que
devíamos proceder.
Enikő Győri, Presidente em exercício do Conselho. – (HU) Senhora Presidente, Senhor
Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, muito obrigado por este excelente debate.
Foram apresentados numerosos argumentos, a favor e contra, no tocante à preparação da
Turquia e ao processo de adesão. Isto também revela a complexidade da situação e como
foi difícil a tarefa de Oomen-Ruijten. Acredito que fez um excelente trabalho na elaboração
de um relatório que ilustra muito bem como é difícil avaliar a situação e o estado de
preparação da Turquia.
Contudo, há pontos sobre os quais estamos de acordo e, na minha opinião, isso também
ficou patente neste debate. Acredito que não existe apenas acordo entre os partidos, mas
também por parte da Comissão e do Conselho. O primeiro destes pontos é o facto de
precisarmos de uma Turquia europeia e de termos interesse em contribuir para esse
processo. Trata-se, neste caso, de um parceiro estratégico. Nunca será demais salientar a
importância de termos, como amigo, um país que ocupa uma pequena área na Europa.
Também não há dúvida de que este é um processo baseado em condições e que a Turquia
deverá cumprir as suas obrigações, todas aquelas a que se comprometeu e, para garantir
que alcançaremos progressos nas negociações, deverá satisfazer os termos de referência e
as expectativas que formulámos. Também não há dúvida de que a Turquia se deverá esforçar
por manter boas relações de vizinhança. Este é um princípio que não pode ser posto em
causa em quaisquer negociações de adesão.
Pudemos ver que há um debate quanto aos progressos alcançados e às tarefas concluídas
pela Turquia. Estou persuadido que não podemos questionar as conquistas da reforma
constitucional e que também tem havido progressos, ainda que parciais, na protecção das
minorias. Ninguém questionou o facto de ainda existir um caminho muito longo a percorrer.
Faz sentido referir novamente a questão da liberdade de imprensa, a situação das mulheres
ou o funcionamento do sistema judicial. Se procuramos dar um novo ímpeto às negociações
de adesão, temos de examinar o nosso campo de acção. Como mencionado pelo Senhor
Comissário Štefan Füle, há efectivamente 13 capítulos que permanecem abertos e só
conseguimos encerrar um, enquanto 16 foram congelados, uma situação face à qual não
podemos fazer quaisquer progressos de momento. De facto, só podemos trabalhar em três
capítulos, a saber, os relativos à concorrência, aos contratos públicos e à política social e
de emprego. O capítulo mais bem preparado é o da concorrência, e muito foi feito durante
a Presidência belga, também para nos permitir abrir este capítulo, estando a Comissão a
trabalhar arduamente, com todo o nosso apoio, para abrir este capítulo, durante o mandato
da Presidência húngara. Mais uma vez, a Turquia deverá cumprir um grande número de
condições para esse fim. Acredito que haverá progressos nesta matéria e não quero ver,
durante meses a fio, que continuamos incapazes de abrir um outro capítulo.
Muitos interrogaram ou alegaram que o progresso em matéria de vistos seria bem-vindo.
Permitam-me que diga com franqueza. A Presidência húngara poderia ter incentivado a
Comissão a iniciar o diálogo, mas todos sabemos que, na reunião do Conselho, a situação
não era totalmente clara a este respeito e que vários Estados-Membros indicaram ter dúvidas.
Acredito, assim como a Presidência húngara, que seria do nosso interesse iniciar o diálogo.
Houve várias referências à liberdade de religião e à perseguição de cristãos. O Conselho
recebeu a sua quota de críticas por não abordar esta questão. Embora seja da competência
da Senhora Alta Representante Catherine Ashton, na qualidade de presidente do Conselho
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dos Negócios Estrangeiros, há que dizer que a questão foi acrescentada à ordem de trabalhos
do Conselho dos Negócios Estrangeiros, em Janeiro. Naquela altura, não houve acordo,
mas o Conselho dos Negócios Estrangeiros de Fevereiro adoptou uma resolução, na qual
foi condenada a perseguição de todas as minorias religiosas e, especificamente, dos cristãos,
logo o Conselho chegou efectivamente a abordar este assunto.
Por último, permitam-me também colocar a todos uma questão, porque temos vindo a
falar sobre o que a Turquia tem feito, se tem feito o suficiente e se está a trabalhar bem para
a adesão. No entanto, pensemos também em tudo o que depende de nós. Se formos
honestos, veremos que a Europa não está a viver um período de inclusão. Olhamos para
o que está a acontecer no Norte de África, mas se olharmos para o que está a acontecer no
seio da União Europeia ou na nossa vizinhança mais imediata, veremos que a Turquia é
um dos cinco países candidatos, mas também há outros quatro. Em que medida podemos
apoiar estes processos? Até que ponto estamos preparados para concluir as negociações
de adesão com a Croácia? Até que ponto estamos preparados para admitir a Roménia e a
Bulgária no Espaço Schengen? Até que ponto estamos preparados para elevar o estatuto
da tão desventurada comunidade da Europa, os Roma? A inclusão inscreve-se na ordem
do dia numa grande variedade de contextos.
A Europa agora voltou-se um pouco para dentro. Deixem-me dizer isto com grande
abertura. Há um desgaste do alargamento. Temos de lidar com nossas próprias opiniões
públicas e com a nossa abertura em relação a estas questões. Acredito que deveríamos
pensar num prazo mais alargado. Se pensarmos nos interesses a longo prazo da União
Europeia, isto é, em manter a sua atractividade tanto para os cidadãos da UE como para os
nossos vizinhos imediatos, seja eles a Turquia ou todos os países do Norte de África, acredito
que devíamos recuperar uma Europa mais inclusiva para nós próprios, obviamente, com
a ressalva de que isso não pode, de modo algum, ser incondicional e que não devemos
poupar o esforço esperado de todos os países candidatos. Seria, na minha opinião, um
momento muito dramático para a União Europeia, se a Turquia perdesse na sua adesão.
Ria Oomen-Ruijten (PPE). – (EN) Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de
dizer mais uma vez que eu elaborei, ou melhor, nós elaborámos o relatório com todo o
cuidado. O ponto de ordem que eu gostaria de fazer é o seguinte: queria pedir aos colegas
que não proponham mais alterações, porque, se queremos ter um debate não polarizado,
se queremos que toda em plenária se assuma um verdadeiro compromisso ...
(A Presidente interrompe a oradora)
Presidente. - Comunico que recebi uma proposta de resolução
termos do artigo 110.º, n.º 2, do Regimento.

(1)

, apresentada nos

Está encerrado o debate.
A votação terá lugar na quarta-feira, dia 9 de Março de 2011.
Declarações escritas (artigo 149.º)
Cristian Silviu Buşoi (ALDE), por escrito. – (RO) Congratulo-me com as medidas que
tomadas até agora pela Turquia, mas gostaria de realçar que ainda há progressos
consideráveis a fazer. Deverão ser tomadas medidas específicas em domínios como a
liberdade de imprensa, o estatuto das mulheres na sociedade turca, o diálogo entre os
(1)

Ver Acta.
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partidos políticos e, em particular, o reconhecimento de Chipre, que é um Estado-Membro
da UE. Este conflito ensombra as negociações de adesão da Turquia à UE. É por isso que a
Turquia deve demonstrar a devida determinação na resolução do litígio.
No entanto, penso que as negociações de adesão da Turquia devem avançar para impulsionar
as reformas naquele país, tendo em conta o modelo que a Turquia representa para os países
árabes. A Turquia ajudaria a espalhar a estabilidade nas regiões voláteis além das suas
fronteiras leste e sul.
Também importa referir a importância da Turquia para a União Europeia por ser um
actor-chave no sector da energia. A integração da Turquia na União Europeia pode ser
benéfica para ambas as partes, a curto e médio prazo, mas, sobretudo, a longo prazo.
Ioan Enciu (S&D), por escrito. – (RO) Desejo saudar os progressos significativos realizados
pela Turquia no tocante à sua adesão à União Europeia. Estou persuadido que este país
mostrou que está inteiramente decidido a cumprir todos os critérios para se tornar um
membro da UE de pleno direito e a nossa função é apoiá-lo. Muitos dos meus colegas
resolveram discutir hoje a questão dos direitos fundamentais. Ainda assim, gostaria de
perguntar por que razão o presente relatório não convida o Conselho a encetar negociações
sobre o capítulo da justiça e dos direitos fundamentais. Este capítulo encontra-se bloqueado
pelo Conselho, embora seja o mais importante no que se refere ao cumprimento, pela
Turquia, das normas democráticas da UE. Estimados colegas, amanhã temos de votar a
alteração solicitando a abertura deste capítulo. Caso contrário, o Parlamento Europeu
enviará sinais negativos à Turquia, o que afectará a nossa credibilidade.
Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), por escrito. – (CS) Estamos a dois anos de distância de
um aniversário importante. Este ano, faz 48 anos que a Turquia se tornou um país candidato
à adesão à UE. É indiscutível que muita coisa aconteceu desde então. O desenvolvimento
económico do país a par da abertura dos mercados da EU tiveram certamente o seu papel.
No entanto, o país ainda tem um problema em relação a uma série de factores que remontam
à criação do Estado turco moderno. O Tratado de 1924 declara claramente que os cidadãos
que professam a fé islâmica são turcos, enquanto os cidadãos que professam outra fé são
considerados católicos gregos. O Tratado não reconhece outros grupos étnicos. O que era
progressista em 1924, ou seja, o reconhecimento do facto de que alguém poderia ser de
uma religião diferente da muçulmana tem conotações bem diferentes hoje. Declarar uma
origem étnica que não a turca é uma questão complicada na Turquia, seja essa origem
curda, circassiana ou qualquer outra das nacionalidades que claramente existiram na
Turquia durante muitos anos, mas cujo reconhecimento na vida real, incluindo a promoção
dos direitos étnicos, vai levar ainda muito tempo a conseguir. As questões-chave na situação
problemática actual sobre as negociações são o fracasso em resolver a ocupação de Chipre,
a inactividade relativamente à resolução da ONU sobre Famagusta e um fracasso no
cumprimento das tarefas decorrentes de relatórios anteriores. A redução do papel do
exército é positiva, mas apenas se as forças seculares permanecerem no poder. Não sendo
o caso, tal poderá ameaçar a estabilidade de toda a região.
Cristian Dan Preda (PPE), por escrito. – (RO) Saúdo os esforços feitos pela minha colega,
Ria Oomen-Ruijten, na elaboração deste relatório, mas reservo-me o direito de não
concordar com todo o seu conteúdo. Em primeiro lugar, considero que devem ser iniciadas
as negociações de adesão no que se refere aos capítulos nos quais os preparativos técnicos
já foram concluídos. Há uma razão simples para isso. Poderia permitir-nos um diálogo
que forçaria a Turquia a adoptar o acervo comunitário. Embora reconhecendo os progressos
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alcançados pela Turquia no cumprimento dos critérios técnicos para a abertura das
negociações em matéria de concorrência, é também preciso dizer às autoridades de Ancara
que são necessários esforços adicionais neste domínio. Entendo também que a abertura
das negociações sobre o capítulo da justiça e dos direitos fundamentais poderá proporcionar
o contexto ideal para encorajar a Turquia a avançar no caminho da reforma neste domínio,
o que, a meu ver, constitui o nosso objectivo comum. Considero ainda que devemos pedir
ao Conselho que intensifique o diálogo com a Turquia sobre a política externa já que, em
particular no contexto dos últimos acontecimentos no Norte de África, este país pode
actuar como um aliado que encorajará a democratização e o desenvolvimento na região.
Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Todos os anos travamos um debate
sobre a adesão da Turquia à UE. Como regra geral, os problemas suscitados são os mesmos
– a Turquia faz progressos para se alinhar com os requisitos da UE, mas os progressos
nunca são suficientemente satisfatórios para dar uma indicação clara de uma data
aproximada para a adesão, ou para afirmar se o país irá, de facto, algum dia, aderir à UE.
As mudanças já realizadas são benéficas, mas o fracasso da UE na adopção de uma posição
clara sobre a adesão da Turquia é uma fonte de frustração para as autoridades turcas e para
os cidadãos do país. É claro que não podemos exigir aos Estados-Membros uma visão
idêntica da questão, mas a nossa indecisão significa que a UE parece não ter credibilidade.
O apoio à ideia da adesão da Turquia à UE está a diminuir entre os cidadãos turcos. O país
pode começar a procurar novos aliados e afastar-se do Ocidente, o que seria desvantajoso
para a Europa. A Turquia é para nós um parceiro estratégico nos planos económico, regional
e energético, sendo igualmente uma força militar de relevo e um actor-chave no Médio
Oriente. As áreas problemáticas são sempre as mesmas - os direitos humanos e as liberdades
civis, os direitos das mulheres e das minorias nacionais, o Estado de direito, a reforma da
justiça, a corrupção, as liberdades de imprensa e de expressão -, ficando ainda aquém dos
padrões europeus, apesar dos esforços feitos. Para que o processo de negociação seja
acelerado, tudo vai depender da rapidez e eficiência da Turquia no cumprimento das
condições que lhe foram impostas e da forma de adesão que a UE propõe para o país.
Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), por escrito. – (PL) Não restam dúvidas que a
adesão da Turquia à União Europeia é uma questão controversa, com muitos a oporem-se
e muitos a apoiá-la. No entanto, também não restam dúvidas de que se operaram inúmeras
reformas como parte do processo de europeização da Turquia, graças às quais foi acordado,
a 3 de Outubro de 2005, o quadro de negociação para a adesão da Turquia. A abertura das
negociações pode ser considerada um êxito não só para a Turquia, mas também para a
Europa, já que o principal motivo para que a Turquia empreendesse reformas foram as
suas ambições europeias. Apesar de reconhecermos os progressos significativos alcançados
pela Turquia até à data, importa lembrar que são muitos os problemas que dificultam a
sua integração na UE. Acima de tudo, estão em causa a reforma constitucional, a liberdade
de imprensa, os direitos das mulheres e a protecção das minorias nacionais. Um Estado
democrático moderno deve basear-se no princípio da separação de poderes e num equilíbrio
entre as autoridades executivas, legislativas e judiciais, no respeito pelos direitos humanos
e liberdades fundamentais e, em particular, na liberdade de expressão e num quadro jurídico
que garante os direitos das mulheres e igualdade dos géneros. Saudei o anúncio feito pelo
Governo da Turquia e pela oposição, de que estão dispostos a realizar reformas para
transformar a Turquia numa democracia pluralista a todos os níveis e espero que todos os
partidos políticos e a sociedade se envolvam em todo o processo constitucional.
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Zbigniew Ziobro (ECR), por escrito. – (PL) A Turquia possui uma função estratégica
enquanto força estabilizadora na região do Cáucaso e do Médio Oriente. É também uma
componente essencial do plano de diversificação do aprovisionamento em combustível
da Europa. As políticas de Ancara podem servir de modelo para os países árabes da região.
Por conseguinte, a União Europeia deve continuar a assumir uma abordagem activa no
que se refere ao estabelecimento de relações positivas com a Turquia, entre outros, através
do aumento do financiamento de investimentos estratégicos conjuntos no sector energético,
como o gasoduto Nabucco, bem como através de um maior apoio ao desenvolvimento
das relações comerciais. Bruxelas deve demonstrar que reconhece os progressos, feitos por
Ancara nos últimos anos, no sentido da sua interligação com a União Europeia. No entanto,
muitas questões ainda requerem uma pressão da UE sobre a Turquia e está fora de questão
progredir nas negociações enquanto essas questões não forem resolvidas. Basta mencionar
a reconciliação e reunificação de Chipre, a aceitação por Ancara da responsabilidade pelo
massacre dos arménios e um maior desenvolvimento do sistema democrático.
15. Processo de integração europeia do Montenegro (debate)
Presidente. - Seguem-se na ordem do dia as declarações do Conselho e da Comissão
sobre o processo de integração europeia do Montenegro.
Enikő Győri, Presidente em exercício do Conselho. – (HU) Senhora Presidente, Senhor
Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, amanhã votarão a resolução sobre o processo
de integração do Montenegro na União Europeia. Considero muito louvável o compromisso
do Parlamento Europeu no sentido de preservar a abertura da União Europeia. Ao mesmo
tempo, desempenharão igualmente um importante papel na conquista da opinião pública
dos Estados-Membros para a causa do alargamento, de um alargamento baseado na
condicionalidade. A resolução que votarão amanhã confirma igualmente a assunção dessa
responsabilidade.
Permitam-me que diga que existe igualmente um forte empenho da parte do Conselho.
Em consonância com consenso renovado sobre o alargamento aprovado pelo Conselho
Europeu, o Conselho confirmou, nas suas conclusões de 14 de Dezembro de 2010, que a
UE apoia firmemente a prossecução do processo de alargamento aos países dos Balcãs
Ocidentais com base nas regras e conclusões adoptadas.
A Presidência húngara do Conselho Europeu está também seriamente empenhada neste
objectivo. Gostaria de agradecer o excelente trabalho desenvolvido e o vosso contributo,
através desta resolução, para a consolidação das conquistas do Montenegro, que tão
necessária é em todo o processo de adesão.
Confirmámos, em diversas ocasiões, a vocação europeia do Montenegro. A estabilidade
do país e a sua orientação para a Europa, apoiada por todos os partidos políticos, bem
como pela maioria dos cidadãos, bem como o elevado grau de consenso entre os vários
grupos étnicos são características que fazem do Montenegro um agente de estabilização
na região dos Balcãs Ocidentais.
Não esqueçamos que o Montenegro conseguiu a liberalização dos vistos, a celebração do
acordo de estabilização e associação, tendo obtido o estatuto de país candidato em 12
meses. São resultados excepcionais, que provam que a perspectiva europeia actua como
força motriz na preparação de um país. Por conseguinte, a UE deve reconhecer o empenho
e as conquistas dos países que pretendem aderir. Graças aos progressos realizados, podem
ser dados mais passos no programa europeu do país; podem ser assumidos novos
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compromissos e formuladas novas exigências. Para o efeito, decorrem actualmente,
diariamente, diferentes encontros, a diferentes níveis e sobre diferentes temáticas, entre
delegações das Instituições da UE e dos Estados-Membros.
Pelas razões expostas, saudamos as medidas que o Montenegro está a adoptar, em particular,
o plano de acção, que o seu Governo acaba de aprovar e que foi elaborado em resposta às
recomendações formuladas no parecer da Comissão, assim como saudamos o método
utilizado, a saber, a realização, pelo Governo, de amplas consultas junto da sociedade civil
antes da elaboração do plano de acção.
Permitam-me agora que enumere rapidamente as chamadas prioridades-chave, em relação
às quais é necessário fazer progressos e que são igualmente mencionadas no parecer da
Comissão de Novembro de 2010. Estas incluem o reforço do Estado de direito, a
prossecução da reforma da administração pública e o fortalecimento da capacidade da
administração pública, a adopção de uma lei eleitoral compatível com a Constituição e
uma maior liberdade de imprensa. Estes aspectos não são apenas importantes do ponto
de vista jurídico, mas também representam um marco no processo de maturação política
das autoridades. Além disso, é extremamente importante garantir o estatuto legal das
pessoas que foram forçadas a abandonar as suas casas e respeitar os seus direitos, como o
é também a luta com vista à erradicação do crime organizado e da corrupção. Também a
este respeito, confiamos que o Montenegro alcançará progressos consideráveis.
Para se avançar no processo de estabilização e de associação em geral e, especificamente,
para dar início às negociações de adesão, é muito importante que o Montenegro faça
progressos nesses domínios, esforçando-se ainda mais nesse sentido. É essencial que o
Montenegro cumpra os seus compromissos e seja capaz de apresentar resultados tangíveis.
Senhoras e Senhores Deputados, o Montenegro assume uma função importante na
cooperação regional. Implica-se numa estreita cooperação com os seus vizinhos, e
acolhemos sinceramente o papel construtivo que o país tem na estabilização da região e
na promoção de boas relações de vizinhança, nomeadamente, enquanto país que preside
ao Processo de Cooperação do Sudeste Europeu.
Além disso, Montenegro é o país anfitrião do novo grupo de trabalho sobre cultura e
sociedade do Conselho de Cooperação Regional, o Fórum Parlamentar de Cetinje. A
integração é inconcebível sem a cooperação regional e o Montenegro dá um exemplo a
este respeito.
A resolução a adoptar pelo Parlamento Europeu representa um balanço real de realizações.
Constitui um relato preciso da situação actual e uma orientação útil para as tarefas do país
candidato. Felicito o relator, bem como todos os que participaram activamente na criação
do documento.
Por fim, gostaria de encorajar o Montenegro e as autoridades montenegrinas a perseverar
nos seus esforços de reforma e a tudo fazer para irem ao encontro das expectativas dos
seus próprios cidadãos.
Štefan Füle, Membro da Comissão. – (EN) Senhora Presidente, é para mim uma honra
pronunciar-me perante o Parlamento Europeu sobre o processo de integração europeia
do Montenegro. Permitam-me que comece onde a Presidência terminou, felicitando o
relator sobre o Montenegro, Charles Tannock, pelo seu relatório e expressando a minha
gratidão a todos os ilustres deputados que para ele contribuíram. O Parlamento desempenha
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um papel fundamental na política de alargamento. Estou convencido de que, através da
acção concertada de todas as instituições europeias, poderemos alcançar ainda mais.
Os progressos que o Montenegro tem feito para cumprir os critérios de adesão à União
Europeia têm sido notáveis. Existe um consenso político crescente. O país tem progredido
bastante no estabelecimento do seu quadro regulamentar e institucional. Está também
fortemente empenhado na cooperação regional. Constata-se um sólido conjunto de
reformas económicas estruturais e de progresso na maioria dos domínios do acervo.
A decisão do Conselho Europeu de conceder o estatuto de candidato ao Montenegro é um
reconhecimento dessas conquistas e um sinal forte que confirma a credibilidade da política
de alargamento da União Europeia. O país entrou numa fase decisiva. O estatuto de
candidato é uma grande responsabilidade para o Montenegro. São necessários resultados
palpáveis para o Montenegro poder passar à próxima fase da integração europeia. Estou
certo de que a resolução do Parlamento Europeu enviará a mensagem correcta ao
Montenegro, reconhecendo as realizações passadas, mas também a forte expectativa de
que o processo de reforma prossiga com determinação e que todos os principais desafios
no percurso do Montenegro rumo à adesão à União Europeia sejam inteiramente superados.
Na passada semana, conheci o novo Primeiro-Ministro do Montenegro, Igor Lukšić. O seu
empenho na prossecução do processo de reforma e a sua firme determinação em cumprir
as prioridades essenciais estabelecidas no parecer da Comissão são animadores. A 17 de
Fevereiro, depois de consultas públicas à sociedade civil e conversações com os serviços
da Comissão, o Governo adoptou um plano de acção para abordar as prioridades. É agora
crucial que se centre na sua concretização e no estabelecimento de um registo de progressos
sólido.
As principais prioridades definidas no parecer são um desafio considerável mas realizável,
que exige o envolvimento e o empenho de todos os actores no Montenegro. Os
alargamentos anteriores mostraram a importância de abordar, desde muito cedo no processo
de adesão, questões-chave ao abrigo dos critérios políticos, bem como o Capítulo 23. O
facto de o Montenegro ter conseguido desde muito cedo certas conquistas reais neste
domínio, como sejam a politização da administração pública, o reforço da independência
do poder judiciário e a luta eficaz contra a corrupção e contra o crime organizado, irá
garantir, mais tarde, uma fase suave de negociações e de integração na União Europeia.
O Montenegro tem de melhorar o seu quadro eleitoral, de acordo com as recomendações
da OSCE/ODIHR e da Comissão de Veneza. O Parlamento necessita de reforço, o que
constitui uma prioridade importante para a Comissão e para o Parlamento Europeu. É
essencial o cumprimento efectivo das normas europeias no domínio dos direitos humanos,
em particular, no que toca à liberdade de expressão e às relações com a sociedade civil. São
necessários esforços suplementares para reforçar a política de anti-discriminação,
nomeadamente, a igualdade dos géneros e a protecção eficaz dos grupos vulneráveis. São
necessárias soluções sustentáveis para os deslocados.
É igualmente necessário abordar outras fragilidades identificadas no parecer e no projecto
de resolução. O Montenegro deve reforçar a sua capacidade administrativa e melhorar a
sua preparação numa série de domínios do acervo da União Europeia. O futuro do
Montenegro reside inegavelmente na União Europeia, e devemos agir de modo responsável.
A credibilidade da nossa política de alargamento depende do modo como os países do
alargamento respeitam a condicionalidade face à União Europeia e do modo como a União
Europeia respeita os seus compromissos face aos países do alargamento.
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Temos todo o interesse em garantir que os progressos do Montenegro rumo à União
Europeia se baseiam em realizações sólidas e resultados concretos. O desempenho do
Montenegro ao longo do corrente ano será avaliado no pacote de alargamento aguardado
para Outubro de 2011. Só quando a Comissão constatar que o Montenegro atingiu o grau
de cumprimento necessário dos critérios de adesão e, nomeadamente, das sete prioridades
definidas no parecer, é que estará em condições de recomendar a abertura de negociações.
Charles Tannock, em nome do Grupo ECR. – (EN) Senhora Presidente, visitei o Montenegro
duas vezes durante os últimos 18 meses, com a minha colega Anna Ibrisagic do Grupo
PPE, na qualidade de relatora-sombra, a fim de formar a minha própria opinião sobre os
progressos alcançados pelo país, com vista, em primeiro lugar, à obtenção do estatuto de
candidato e, agora, com vista à sua adesão à UE.
Fiquei bastante impressionado com a diligência e dedicação de todo o Governo do
Montenegro. Por muito pequeno que seja o país, é certamente um país que trabalha
arduamente. Gostaria de prestar uma homenagem muito especial ao anterior
Primeiro-Ministro, Milo Ðjukanović e ao seu recente sucessor, Igor Lukšić, que têm sido
pragmáticos e que, ao mesmo tempo, têm tido uma visão única na sua abordagem e no
seu esforço de conduzir o país em direcção à adesão à União Europeia e à OTAN.
Cabe agora ao Montenegro satisfazer as expectativas da UE e, em especial, o Governo do
Montenegro tem de abordar as sete principais prioridades definidas pelo Senhor Comissário
Štefan Füle no parecer da Comissão. Saliento, em particular, a questão da corrupção e do
crime organizado, em relação aos quais existem termos de comparação claros e bem
definidos que permitem medir os progressos alcançados.
Muito me apraz que o Governo tenha adoptado, no mês passado, um plano de acção muito
bem formulado que visa responder a estas prioridades e exigências. Na minha opinião, o
Montenegro está pronto para começar a negociar a adesão à UE como candidato oficial e
é curioso que a Comissão insista na existência de um lapso de tempo significativo entre a
concessão do estatuto de candidato oficial e a abertura das negociações. De acordo com
minha leitura dos Tratados, este compasso de espera não tem justificação real ou
fundamento aparente. Mais importante, não é o sinal mais positivo a enviar a Podgorica,
ou mesmo a outros países naquela região, como a Macedónia, que se esforça duramente
para obter o estatuto de candidato.
Só espero que esta espera imposta, inevitável e frustrante para o Montenegro, não resulte
num enfraquecimento do empenho do país em se associar à União Europeia.
O Montenegro deve ser julgado apenas com base em mérito, factos e realizações. O seu
caso não deve ser avaliado em função dos progressos dos outros países dos Balcãs
Ocidentais. O Montenegro é um país pequeno mas encantador, que tem gozado uma
estabilidade e um crescimento económico notáveis desde que se divorciou pacificamente
da Sérvia. Tem, ao contrário de alguns dos seus vizinhos maiores, poucos ou nenhuns
problemas internos de índole étnica ou religiosa. Tem um diferendo menor com Croácia
por questões do traçado da fronteira, que resolverá de modo pacífico perante o Tribunal
Internacional de Justiça. O país negociou e ratificou recentemente acordos de extradição
com a Sérvia e a Croácia, no contexto da luta contra o crime organizado.
É baseado no euro: acredite-se ou não, usa o euro, sem pertencer à zona do euro.
Infelizmente, a economia permanece pouco diversificada, dependendo principalmente do
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turismo e numa fundição de alumínio. Necessita criar mais empregos na energia
hidroeléctrica para exportação e os serviços financeiros podem muito bem ser outra solução.
Pessoalmente, mantenho-me optimista face àquela que é, no fundo, uma história de grande
êxito nos Balcãs Ocidentais.
Anna Ibrisagic,
em nome do Grupo PPE. – (SV) Senhora Presidente, na qualidade
relatora-sombra para o Montenegro por parte do Grupo do Partido Popular Europeu
(Democratas-Cristãos), gostaria desde logo de agradecer ao senhor deputado Tannock pela
sua excelente cooperação e por um relatório muito válido e equilibrado. Gostaria também
de insistir junto dos meus colegas para que apoiem amanhã o relatório em apreço.
Gostaria, em particular, de realçar o facto de ter uma visão muito positiva da decisão do
Conselho Europeu de Dezembro de 2010, para conceder o estatuto de candidato ao
Montenegro com a perspectiva de adesão à UE. Ao mesmo tempo, é importante que não
fiquemos por aqui, mas sigamos rapidamente rumo à meta, que é a adesão do Montenegro
à UE. É enorme a estabilidade política e económica que o Montenegro tem continuamente
mostrado desde a sua independência. Este país é frequentemente descrito como uma história
de sucesso e foi o que também ouvimos hoje por parte do Conselho.
À semelhança do senhor deputado Charles Tannock, também eu acho lamentável que o
estatuto de candidato tenha sido dissociado do direito de encetar as negociações. Por
conseguinte, estou persuadida de que a Comissão deve iniciar negociações de adesão o
mais rapidamente possível e fixar uma data para iniciar as negociações com o Montenegro.
É claro que o processo de reforma deve continuar, por exemplo, no domínio da justiça e
no combate aos conflitos de interesses na administração pública, devendo ser abordadas
as prioridades recomendadas pela Comissão, mas gostaria, ainda assim, de louvar o Governo
do Montenegro pelas reformas positivas que conseguiu aplicar até agora.
Hoje, temos aqui presente connosco o Senhor Embaixador do Montenegro, e espero com
expectativa o dia em que poderemos acolher não só o Senhor Embaixador, mas todo o
Montenegro na UE e os representantes do Montenegro neste Parlamento.
Göran Färm, em nome do Grupo S&D. – (SV) Senhora Presidente, também eu gostaria de
agradecer ao senhor deputado Charles Tannock pela sua cooperação construtiva em nome
do Grupo da Aliança Progressista de Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu.
Apraz-me que o Montenegro possa agora seguir o caminho da adesão à UE. Concordo que
a Comissão deve iniciar as negociações o mais rapidamente possível, desde que, como é
óbvio, o Montenegro continue a mover-se em direcção às metas da UE.
O facto de já ter sido concedido ao Montenegro o estatuto de candidato envia um sinal
forte sobre o empenho da UE face ao futuro de toda a antiga Jugoslávia na União Europeia.
Tal como a Croácia, o Montenegro pode mostrar aos restantes países o caminho para a
adesão à UE. A aproximação à UE é um factor chave para a prosperidade e estabilidade na
região. Isso é sobejamente claro.
O Montenegro é um país pequeno, novo e pacífico que está fortemente decidido a cooperar
a nível regional. Tem boas relações com os países vizinhos e, desse modo, reúne boas
condições prévias para o sucesso nas negociações de adesão que se avizinham. No entanto,
existem áreas que carecem reformas radicais. Foi reforçada a capacidade jurídica e
administrativa para constituição de uma sociedade plenamente viável baseada no Estado
de direito, mas é preciso mais. A corrupção e o crime organizado abundam e o sistema
legal precisa de ser mais aperfeiçoado para responder às exigências da UE.
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Apresentei uma série de alterações, a fim de salientar que o Montenegro também deve
reforçar a posição das mulheres, garantir a liberdade de imprensa, salvaguardar os direitos
fundamentais dos trabalhadores e das minorias e em particular, desenvolver a sociedade
civil. Não podemos esquecer que estas também são áreas cruciais nas próximas negociações
da UE. Saúdo a adesão do Montenegro à União Europeia o mais rapidamente possível.
Ivo Vajgl, em nome do Grupo ALDE. – (SL) Senhora Presidente, gostaria de felicitar o
senhor deputado Charles Tannock pelo seu relatório e pela cooperação que de que deu
provas na sua elaboração. Se, ao adoptarmos a resolução sobre o Montenegro, desejamos
renovar, em princípio, o compromisso de continuarmos o processo de alargamento da
União Europeia, permitindo a todos os estados do nosso continente que se desenvolvam
sob a égide da adesão à União, então primeiro precisamos de assegurar o cumprimento
das etapas seguintes, em primeiro lugar para o Montenegro e depois também para a Sérvia,
Macedónia, Bósnia e Herzegovina e a Albânia, não esquecendo, claro está, a Turquia.
Para o Montenegro, isso significaria que a atribuição do estatuto de candidato e a decisão,
em princípio, de iniciar as negociações devem ser seguidas pela real abertura de negociações.
Entretanto, muito trabalho tem ainda de ser feito pelo Governo do Montenegro, em termos
de harmonização dos sistemas jurídicos e de viabilização das capacidades administrativas.
A luta contra a corrupção, em todas as suas diversas formas, deve continuar e deve resultar
na condenação dos que se envolveram em práticas corruptas.
Garantir a igualdade e o respeito pelas mulheres não é uma tarefa que apenas mereça ser
realçada hoje. A liberdade de expressão, a independência dos meios da comunicação social
e a protecção das minorias são valores que qualquer país candidato à adesão à União
Europeia deve respeitar incondicionalmente.
A jovem democracia montenegrina deve proporcionar às ONG um espaço apropriado e
visível na sua sociedade. Senhor Comissário, gostaria de chamar a sua atenção para um
desejo particular que ouvi quando me encontrava no Montenegro e em conversas com
políticos locais. É importante que as relações entre o Montenegro e a Sérvia evoluam sem
que esta tente interferir no desenvolvimento do seu vizinho através de partidos sérvios
étnicos. Essa doutrina já causou grandes estragos na história do Sudeste europeu.
Ulrike Lunacek, em nome do Grupo Verts/ALE. – Senhora Presidente, Senhor Comissário,
também eu gostaria de agradecer ao nosso colega, o Senhor Deputado Charles Tannock,
pelo muito bom e bem equilibrado relatório e agrada-me que tenhamos chegado a um
consenso, na medida em que lamentamos que a obtenção do estatuto de candidato por
parte do Montenegro não tenha conduzido automaticamente à abertura das negociações.
Como os oradores anteriores, também eu gostaria de ver o Montenegro avançar com as
negociações e espero que o atraso não seja muito longo. Estou também feliz por ouvir da
Presidência húngara que são fortes defensores do processo de alargamento. Espero então
que haja progressos este ano, o mais tardar, na sequência do relatório intercalar. O
Montenegro conseguiu muito no passado e nos últimos anos, mas ainda há algumas áreas
que suscitam preocupação. Gostaria de citar três: o combate à corrupção, a discriminação
e as questões ecológicas.
Na luta contra a corrupção e o crime organizado, agrada-me que, neste relatório, também
exijamos às autoridades estatais que se abstenham de pressionar as ONG e as organizações
da sociedade civil que investigam casos de corrupção e de crime organizado. Essas entidades
deverão poder realizar livremente o seu trabalho, ajudando o Estado a pôr cobro à corrupção
e ao crime organizado.
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O segundo aspecto é anti-discriminação. Ainda há muitos grupos para os quais, apesar de
uma boa legislação, a anti-discriminação não funciona: Roma, Ashkali e egípcios, as pessoas
LGBT. Devemos também mencionar a igualdade dos géneros no Dia Internacional da
Mulher.
Por fim, quanto a questões ecológicas, o Montenegro define-se na sua constituição como
um estado ecológico, o que é óptimo. O problema é que, apesar do litoral e das montanhas
de grande beleza, se não alcançar progressos bons e transparentes através de auditorias
ambientais, o seu belo espaço campestre corre o risco de ser destruído. Assim, faço votos
que este país avance, envolva a sociedade civil, e desenvolva processos transparentes nos
seus domínios ecológicos, especialmente nas centrais hidroeléctricas.
György Schöpflin (PPE). – (EN) Senhora Presidente, concordo com a maioria dos
oradores até agora que o Montenegro tem feito progressos consideráveis no sentido da
integração europeia, apesar da sua má posição de partida. Em comum com as outras antigas
Repúblicas jugoslavas, teve de lidar com o colapso do comunismo, junto com o colapso
do Estado, a guerra que se seguiu, tendo depois de construir um sistema novo sobre os
escombros do velho.
Esta não é tarefa fácil, e algumas das características negativas do sistema anterior subsistem
em novas roupagens. Porém, importante mesmo é o surgimento de uma elite jovem, que
se comprometeu a construir um futuro europeu, no que foi certamente ajudada pelo
insucesso da união com a Sérvia. Muitos problemas subsistem, é certo. Temos ouvido falar
dalguns deles, os mesmos de sempre com os quais têm de lidar os ex-Estados comunistas:
corrupção, criminalidade, abusos na administração da justiça, um serviço público
particularmente ineficiente e outros desse género.
A reparação dessas e outras falhas nos sistemas político, económico, jurídico e
administrativo exigirá um grande esforço por parte dos dirigentes políticos, que devem
estar preparados para uma resistência activa e passiva por parte dos beneficiários do sistema
existente. Todos os países ex-comunistas enfrentam dificuldades semelhantes. A
determinação das elites e da opinião pública em oferecer um futuro europeu é
provavelmente o único factor decisivo para garantir a eventual adesão do Montenegro à
União Europeia.
Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Senhora Presidente, progredir no processo de
integração europeia é um dos factores fundamentais para um maior desenvolvimento do
Montenegro. Numa perspectiva económica, o país alcançou um certo nível de estabilidade
macroeconómica e também avançou com sucesso no sentido do cumprimento dos critérios
políticos estabelecidos na Cimeira de Copenhaga, ou sessão do Conselho em Copenhaga.
No entanto, devemos exercer mais pressão, especialmente na área do reforço do Estado
de direito - incluindo as reformas do sistema judicial - sendo também essencial não
abandonar os esforços em curso na luta contra a corrupção e o crime organizado. Também
é desejável que se avance na reforma da administração pública e do processo eleitoral, bem
como na atribuição de mais poderes ao Parlamento.
Importa colocar a tónica na aplicação da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa.
Seria igualmente adequado cooperar com a sociedade civil e tentar abordar a discriminação
e a integração social e económica de grupos minoritários na população, incluindo os Roma.
A cooperação regional e relações de vizinhança correctas são, sem dúvida, condições
prévias adicionais para um processo de integração europeia bem-sucedido.
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Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o Montenegro envidou esforços
consideráveis para tentar cumprir os critérios estabelecidos para uma boa integração na
União Europeia e, por isso, é chegada a hora de pensar em conceder-lhe o estatuto de país
candidato. Acredito que isso acontecerá.
Eduard Kukan (PPE). – (EN) Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de manifestar
os meus agradecimentos e felicitações ao relator, o senhor deputado Charles Tannock,
pelo excelente relatório e pela óptima preparação da resolução em apreço.
O Montenegro avançou bem no processo de integração. O país desempenha igualmente
um papel construtivo na manutenção da estabilidade regional. Está no caminho certo, o
que foi confirmado no ano passado pela Comissão e pelo Conselho ao concederem ao
Montenegro o estatuto de país candidato. Espero que isso garanta que os demais critérios
para a abertura de negociações de adesão serão satisfeitos em breve, de modo a dar início
às negociações.
Até que isso aconteça, o Governo do Montenegro precisa de se concentrar nos progressos
em áreas-chave, que tenham sido claramente indicadas. Permitam que os resuma da seguinte
forma: o Estado de direito, a luta contra a corrupção e o crime organizado, a legislação
eleitoral, o fortalecimento do papel de supervisão do Parlamento face ao governo e um
maior envolvimento da sociedade civil na interacção com o governo, a reforma da justiça,
com o fortalecimento contínuo da independência do poder dos tribunais e do ministério
público e combate à corrupção, que afecta as instituições do Estado, o desenvolvimento
económico e social e o funcionamento da administração pública.
Finalmente, congratulo-me por ver o Montenegro avançar continuamente no processo de
integração. É por isso que espero que o Conselho decida encetar as negociações com o país
muito em breve.
Zoran Thaler (S&D). – (SL) Senhora Presidente, Senhora Presidente em exercício Enikő
Győri, Senhor Comissário Štefan Füle, gostaria de felicitar o relator, o senhor deputado
Charles Tannock, pelo feito que constitui a resolução sobre o Montenegro, que votaremos
amanhã. O Montenegro é uma esperança importante para o processo de alargamento da
União Europeia aos Balcãs Ocidentais. O Montenegro é um Estado e uma sociedade sem
quaisquer problemas objectivos que possam impedir o país de fazer o que é necessário
para conseguir a adesão à União Europeia. No entanto, as vizinhas Bósnia e Herzegovina
e Macedónia não tiveram tanta sorte.
As sete prioridades da Comissão Europeia são claras e gostaria de sugerir ao Governo do
Senhor Primeiro-Ministro Igor Lukšić que as aborde com determinação e, assim, abra as
negociações para a adesão plena do Montenegro. Ao fazê-lo, o governo deverá contar com
a sociedade civil do Montenegro, com os intelectuais livres-pensadores e as organizações
não-governamentais. Os críticos não são inimigos do Montenegro, os meios da
comunicação social independentes não são inimigos, mas um activo valioso para o
Montenegro. Obviamente, o combate à corrupção e ao crime organizado continua a ser
fundamental. Nas palavras de uma canção popular do Montenegro: “O Montenegro pode
ser pequeno, mas é honrado e justo”.
Elena Băsescu (PPE). – (RO) Senhora Presidente, a estabilidade na região dos Balcãs
Ocidentais será reforçada ainda mais com a recomendação do Montenegro, como país
candidato, pela Comissão Europeia. Ao mesmo tempo, gostaria de referir a enorme
importância do cumprimento rigoroso dos critérios de Copenhaga, que são fundamentais
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para o progresso da integração na UE. Embora tenham sido feitos grandes progressos, as
autoridades do Montenegro têm ainda de realizar reformas em sectores-chave. Por exemplo,
sinto-me obrigada a mencionar o relatório da Comissão sobre a disseminação da corrupção
e operações fiscais ilegais. Com isto em mente, a medida mais importante é criar uma
estrutura especializada para combater estes problemas.
Por outro lado, os direitos das minorias, e refiro-me aqui, em particular, aos Roma, ainda
não têm a base legislativa necessária. A referência ao estatuto das minorias na lei
fundamental, juntamente com os seus direitos, será um sinal positivo para a integração
europeia. Congratulo-me com a promoção do Montenegro como um Estado defensor do
movimento verde. Um dos principais objectivos da UE é a protecção ambiental. Em relação
a esse aspecto, gostaria de chamar a atenção para o impacto negativo que tem o turismo
em excesso e mal gerido. Uma das consequências poderia ser o prolongamento das futuras
negociações de adesão.
Por último, apraz-me constatar que o facto de o Montenegro poder vir a fazer parte da UE
ajuda a Europa a resolver o seu passado na região dos Balcãs de um modo geral.
Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Senhora Presidente, Senhora Presidente em exercício
Enikő Győri, Senhor Comissário Štefan Füle, agrada-me que a Presidência húngara considere
o alargamento na região dos Balcãs Ocidentais uma das suas tarefas prioritárias e confio
que isso irá contribuir substancialmente para que o Montenegro passe de país candidato
para a fase de negociação da adesão. Os meus colegas já mencionaram a enorme importância
da luta contra a corrupção para a adesão de um país dos Balcãs Ocidentais, mas há duas
outras áreas-chave. Uma delas é a qualidade das relações de vizinhança. A este respeito, o
Montenegro teve uma óptima prestação através da assinatura de acordos com a Croácia e
a Sérvia.
Outro aspecto problemático prende-se com a situação das minorias. O Montenegro possui
uma lei sobre as minorias exemplar, que, em muitos aspectos, se baseia na experiência
adquirida com o modelo governamental de tratamento das minorias locais do meu país,
a Hungria. No entanto, constato com pesar que a lei eleitoral não está a funcionar muito
simplesmente porque a representação das minorias permanece por resolver. Espero que
nossos amigos montenegrinos também resolvam esse problema.
Jan Kozłowski (PPE). – (PL) Senhora Presidente, gostaria de começar por felicitar o
Montenegro por ter alcançado o estatuto de país candidato à adesão à União Europeia em
Dezembro de 2010. O diálogo político entre este país e as Instituições da UE está num
estado muito avançado, apesar de ter começado há pouco tempo. Provas do elevado grau
de empenho e da forte vontade política do Montenegro para operar mudanças são
observáveis, por exemplo, no modo como aplicou reformas no âmbito do processo de
Bolonha, ou nas melhorias que introduziu no funcionamento do mercado de trabalho.
Contudo, como se depreende da comunicação da Comissão sobre a candidatura do
Montenegro, os elevados índices de desemprego persistentes revelam uma discrepância
entre as competências disponíveis e as que são necessárias, evidenciando fragilidades no
sistema educativo. Por conseguinte, o Montenegro deverá esforçar-se para assegurar que
todos os grupos sociais, incluindo os que correm risco de exclusão social, têm a possibilidade
de receber ensino geral e formação de elevada qualidade, de modo a dotar os seus cidadãos
de aptidões que potenciem as suas hipóteses de emprego.
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Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Senhora Presidente, este debate mostrou que
o Montenegro está cada vez mais bem preparado para a adesão às estruturas da União
Europeia. Escusado será dizer que este facto é importante para o Montenegro, mas gostaria
de chamar a atenção para a existência de duas outras dimensões para neste processo. A
primeira é uma dimensão europeia, demonstrando que os princípios e valores que regem
as acções da União Europeia ainda são atraentes para o resto da Europa. A segunda dimensão
diz respeito aos Balcãs, já que este processo mostra aos outros estados dos Balcãs o caminho
que podem e certamente devem seguir. É um caminho difícil, mas não impossível.
Gostaria de deixar uma pergunta muito breve: será que o Senhor Comissário Štefan Füle
nos pode indicar um calendário para a futura adesão do Montenegro à União Europeia?
Muito obrigado.
László Tőkés (PPE). – (EN) Senhora Presidente, na qualidade de cidadão romeno, com
uma forte crença nos benefícios de uma sociedade multi-étnica próspera, baseada na
coexistência pacífica e reconciliação entre as nações, congratulo-me com os esforços do
Montenegro para cumprir os critérios de Copenhaga, no que diz respeito à estabilidade
das instituições que garantem a democracia e para corresponder às normas europeias e
internacionais.
O Montenegro é uma democracia parlamentar assente num quadro constitucional e
legislativo em prol do Estado de Direito, dos direitos humanos e do respeito e protecção
das minorias.
No entanto, existem lacunas graves na aplicação da legislação. A corrupção continua a
prevalecer, o crime organizado continua a ser um problema grave e há preocupações
quanto à eficiência dos tribunais.
Encorajo o Montenegro a manter a sua participação construtiva na cooperação regional e
no reforço das relações bilaterais com os países vizinhos.
Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Senhora Presidente, a visita da semana passada do
Senhor Comissário Štefan Füle mostra que o interesse do Governo do Montenegro pela
integração europeia é genuíno, sendo o melhor caminho para um país que deseja aderir à
União Europeia.
As mudanças sociais e políticas que ocorreram no Montenegro nos últimos anos são um
sinal positivo não só para a UE, mas também para países vizinhos. O Governo do
Montenegro recebeu também elogios da ONU sobre o amplo espectro de problemas que
tem conseguido resolver. De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento, o Montenegro será capaz de cumprir, até 2015, os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio, incluindo a erradicação da pobreza, o ensino primário
universal e a redução da mortalidade infantil.
Na sua recente visita a Bruxelas, o Primeiro-Ministro montenegrino, Igor Luksic, afirmou
que as prioridades do Montenegro são a adesão à UE e à OTAN. Por isso, pessoalmente,
considero extremamente importantes os esforços do Montenegro e apoio totalmente a
assistência e ajuda que a UE tem prestado ao país e estou certa que o Montenegro irá em
breve aderir à UE.
Raffaele Baldassarre (PPE). - (IT) Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e
Senhores Deputados, embora tenham sido já alcançados alguns resultados excelentes no
processo conducente à integração europeia, persistem lacunas em sectores fundamentais
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para o desenvolvimento de um sistema democrático e para a plena afirmação do Estado
de direito.
Apesar dos progressos conseguidos com as alterações à legislação em matéria de processos
penais e outras normas de direito primário, registam-se ainda atrasos substanciais em
algumas matérias. Refiro-me, em particular, à urgência de garantir a responsabilidade e a
eficiência da magistratura, bem como a sua transparência, e o mesmo se pode dizer para
o Ministério Público, assegurando a sua independência face ao poder político.
Para isso são imprescindíveis mudanças substanciais no sistema de nomeação de juízes e
de magistrados do Ministério Público, acabando com a prática que leva a que essas
nomeações se processem unicamente no parlamento e no seio do governo.
Finalmente, (...) para melhorar o acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita.
Corina Creţu (S&D). - (RO) Senhora Presidente, a ascensão do Montenegro ao estatuto
de país candidato à adesão é o resultado final da política de porta aberta promovida pela
União Europeia, que tem tido um impacto benéfico não apenas na Europa Oriental mas
também nos Balcãs Ocidentais, como se verifica no caso vertente. O Montenegro está
prestes a iniciar uma viagem que não será nem fácil nem simples, mas lhe proporciona
uma perspectiva de adesão e um roteiro, podendo beneficiar da experiência dos países da
região que completaram o caminho da adesão ainda há não muito tempo. É importante
que o próximo relatório sobre o país seja positivo e permita que as negociações de adesão
tenham realmente início.
Acredito que a União Europeia deu, com êxito, um contributo crucial para o processo de
reconciliação da antiga Jugoslávia. Quando todos os Estados surgidos com a desintegração
da Federação Jugoslava tiverem aderido à União Europeia irão também sarar as últimas
feridas de um passado violento, que constitui ainda um problema para toda a comunidade
de povos europeus. Desejo à nação montenegrina todo o sucesso nos seus esforços para
modernizar o país, de forma a poder cumprir as condições de adesão.
Andreas Mölzer (NI). - (DE) Senhora Presidente, havia a expectativa de que a liberalização
de vistos para a Sérvia, o Montenegro e a Macedónia encorajasse os turistas e empresários
a utilizarem mais esta oportunidade, mas em vez disso assistimos a um aumento dos
migrantes por motivos económicos. Neste contexto, as campanhas de informação nestes
países são, sem dúvida, importantes para deixarmos claro que um visto de visitante não
equivale a um pedido de asilo ou a um emprego na UE. O facto de a UE ter tido de exercer
pressão para encerrar as chamadas agências de viagens especializadas em emigração para
a UE demonstra a falta de sensibilização para este problema, e teremos de esperar e ver
quão eficaz será o sistema de alerta precoce projectado para movimentos em massa
relacionados com o problema dos ciganos.
Muitas pessoas parecem acreditar que o seu futuro não está nos seus países de origem nos
Balcãs, como acontece no Montenegro, e pretendem, em vez disso, utilizar a sua
recém-adquirida liberdade de viajar para entrarem ilegalmente na UE. No entanto, não têm
o direito de aceder aos sistemas de segurança social da Europa.
É importante que o Montenegro desenvolva mais esforços para introduzir os padrões da
UE em áreas como a justiça, o combate à corrupção e a protecção das minorias, para
introduzir uma perspectiva europeia.
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Štefan Füle, Membro da Comissão. - (EN) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, o nosso debate revelou-se produtivo ao reconfirmar os próximos passos
necessários para o Montenegro realizar mais progressos no seu caminho para a União
Europeia. Tal como reconhecido na proposta de resolução que debatemos hoje e no parecer
emitido pela Comissão em Novembro último, o Montenegro conseguiu muito mas tem
ainda de alcançar resultados mais substanciais.
Este país entrou agora numa fase decisiva e são necessários resultados tangíveis para
conseguir avançar para a fase seguinte da integração europeia. Não se deve perder o impulso
obtido com o estatuto de país candidato e as reformas devem ser prosseguidas com
determinação. Os objectivos são bem conhecidos e cabe ao Montenegro cumprir as
prioridades estabelecidas e, quando estiver pronto, iniciar o processo de negociação. O
ritmo dos progressos do Montenegro na via da adesão à União Europeia depende dos seus
próprios resultados, e isso explicaria a minha hesitação em avaliar um calendário de
alargamento como muitos de vós me convidaram a fazer, mas tenho a certeza que, com
o nosso apoio, e sobretudo com a determinação do seu povo, o Montenegro poderá fazer
progressos palpáveis na via para a União Europeia.
Enikő Győri, Presidente em exercício do Conselho. - (HU) Senhora Presidente, Senhor
Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar gostaria de vos agradecer
este debate extremamente frutuoso. É encorajador ver que o Parlamento Europeu continua
a apoiar de todo o coração os esforços do Montenegro na via da integração europeia, e
gostaria de vos tranquilizar dizendo que as preocupações e tarefas mencionadas neste
debate figuram na agenda do diálogo em curso entre as instituições da UE sobre a perspectiva
europeia do Montenegro, e estamos a envidar todos os esforços para tratar devidamente
delas.
Têm surgido múltiplas alusões e perguntas sobre o que acontecerá no período entre a
concessão do estatuto de candidato e o início das negociações de adesão, ou seja, as pessoas
querem saber porque é que não iniciamos as negociações imediatamente e sem demora.
Talvez os senhores deputados estejam também cientes de que, tal como o Senhor Comissário
e eu próprio referimos, agora que o Montenegro obteve o estatuto de país candidato, a
Comissão fixou condições que este país deve cumprir. Estas condições são sete e incluem
o Estado de Direito, a actuação contra o crime organizado, a luta contra a corrupção, etc.,
e a Comissão irá avaliar os progressos efectuados nestas áreas, que irão depois ser
apresentados ao Conselho no Outono, após o que poderemos decidir se já alcançámos
uma fase em que possamos encetar as negociações.
Agradeço-vos mais uma vez este debate e creio que ele também prova que o Parlamento
Europeu está pronto para dar um sinal positivo à região dos Balcãs Ocidentais, um sinal
que prove que o processo de alargamento está em curso, existe ainda e necessita de ser
credível. Isto significa que os progressos realizados por cada país na região se baseiam
numa abordagem personalizada e estão relacionados com o respectivo desempenho. No
caso do Montenegro, isto está relacionado com o que aqui foi dito. No caso da Sérvia, tal
implica que as respostas recebidas ao questionário foram preparadas e irão agora ser
avaliadas pela Comissão, e no caso da Croácia significa que o país deve concluir os seus
trabalhos de casa e preparar-se, de todas as formas que puder, para garantir que as
negociações possam ser concluídas durante a Presidência húngara. Desta forma, o processo
permanece credível e podemos garantir que os nossos vizinhos imediatos, estes países
genuinamente europeus, permanecem no rumo certo e poderão aderir à UE quando tiverem
alcançado o grau adequado de preparação.
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Presidente. - Comunico que recebi uma proposta de resolução (2) apresentada nos termos
do artigo 110.º, n.º 2, do Regimento.
Está encerrado o debate.
A votação terá lugar na quarta-feira, 9 de Março de 2011.
16. Estratégia da UE para a inclusão dos ciganos (debate)
Presidente. - Segue-se na ordem do dia o relatório (A7-0043/2011) da deputada Lívia
Járóka, em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos,
sobre a estratégia da UE a favor da integração dos ciganos (2010/2276(INI)).
Lívia Járóka, relatora. - (EN) Senhora Presidente, gostaria de agradecer a todos os meus
colegas do Parlamento Europeu e também a todas as organizações civis o seu apoio e
valioso contributo para a elaboração deste trabalhoso relatório.
Se me permitem uma observação pessoal, é agora e neste local que devo agradecer aos
meus colegas de gabinete, ao meu conselheiro político na comissão LIBE, que há anos está
por detrás desta estratégia, e também ao meu chefe de gabinete nos últimos anos, que
travou este combate ao meu lado.
Tenho também uma dívida de gratidão para com a minha família, que me permitiu ocupar
a linha da frente neste combate, um combate que acabou por dar frutos no final. Alcançámos
um acordo que reúne seis grupos políticos, 27 Estados-Membros e cinco comissões
parlamentares muito importantes. Penso que, deste modo, conseguiremos enviar uma
mensagem à Comissão, ao Conselho e aos Estados-Membros que terá de ser levada em
conta e demos, assim, um grande passo para um esforço ao nível da UE no sentido de se
minorar a pobreza e a exclusão social da maior minoria ética do nosso continente.
Uma proporção significativa dos ciganos europeus enfrenta condições tão abaixo dos
padrões normais - quase totalmente desligados da economia, provocando a sua exclusão
do âmbito de aplicação de direitos humanos fundamentais - que a promoção da inclusão
social não pode ser encarada no quadro da ratificação desta política geral mas deve ser
tratada como forma de colmatar uma das maiores lacunas na implementação de direitos
constitucionais e humanos na Europa.
O esforço ao nível da UE para minorar a pobreza e a exclusão social dos ciganos europeus
deve, por isso, colocar o seu enfoque primordial na implementação e promoção dos direitos
fundamentais ao emprego, habitação, cuidados de saúde e educação.
Deixem-me delinear brevemente os princípios e recomendações mais importantes do meu
relatório. Esta estratégia deve, sobretudo, ser uma estratégia interna da UE, e por isso deve
existir uma panorâmica geral das áreas e objectivos prioritários no âmbito das estruturas
comunitárias, e isso não deve, de modo nenhum, servir para gerar divisões na UE, criando
fracturas entre os seus Estados-Membros. Pelo contrário, seria desnecessário estabelecer
um novo organismo para coordenar e supervisionar a estratégia, porque iria criar uma
entidade de supervisão que seria um desperdício.

(2)

Ver Acta.
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As funções de supervisão, coordenação e monitorização devem, por conseguinte, ser
desempenhadas pela Comissão e, para tal, valeria a pena ponderar manter o grupo de
trabalho sobre os ciganos como órgão permanente.
A Comissão devia reportar anualmente os progressos registados por esta estratégia, avaliar
os resultados e apresentar as suas propostas de melhoria ao Conselho. Poderia
desenvolver-se neste domínio um painel de avaliação da estratégia europeia para os ciganos,
um mecanismo similar ao painel de avaliação do mercado único.
A designação de um órgão administrativo ou de um funcionário governamental como
ponto de contacto nacional para a implementação dos objectivos desta estratégia, e também
para agir como fonte de consultoria e reflexão para a estratégia de supervisão da Comissão,
traria também vantagens práticas significativas.
A estratégia deveria ainda tomar em conta a territorialidade da exclusão, uma vez que a
distribuição geográfica das desvantagens sociais não é uniforme em todos os
Estados-Membros, encontrando-se a pobreza e a exclusão social concentradas em
microrregiões subdesenvolvidas que, em muitos dos novos Estados-Membros, são
predominantemente habitadas pela comunidade cigana.
È essencial dispor de indicadores comuns, comparáveis e fidedignos se se pretende
apresentar uma análise realista dos progressos e cumprir os requisitos para uma
monitorização eficaz. Recomendo que se adoptem os indicadores de Laeken e as suas
componentes complementares para medir a exclusão social e territorial, assim como para
avaliar os progressos.
É necessário um mapa europeu da crise para medir e identificar as micro-regiões pelos seus
atributos diferenciadores.
Parte do orçamento de coesão do próximo quadro financeiro plurianual deve ser posto de
lado numa reserva de desempenho para esta estratégia, que poderá proporcionar recursos
vitais e permitir a criação de incentivos à implementação, mediante a atribuição de verbas
numa base competitiva, definida pelo critério do modo como o projecto ou intervenção
proposta apoia e permite executar os objectivos da estratégia.
Deste modo, podemos por um lado afastar-nos da prática geralmente seguida de as grandes
contribuições maximizarem os respectivos retornos das verbas não absorvidas e, por outro
lado, poder-se-ia criar uma ligação directa entre a atribuição de financiamentos e a replicação
de resultados.
São estes os princípios e as prioridades que entendo que a estratégia para os ciganos
europeus deve apoiar e aguardo com entusiasmo as vossas observações ao meu relatório.
(Aplausos)
Zoltán Balog, Presidente em exercício do Conselho. - (HU) Senhora Presidente, Senhores
Comissários, Senhoras e Senhores Deputados, a Presidência húngara atribui grande
importância à questão da integração dos ciganos e agradece o apoio activo do Parlamento
Europeu neste domínio.
Não nos esqueçamos do que está aqui em causa: estamos a falar das oportunidades de vida
de milhões de cidadãos europeus como nós, que têm o direito de ter as mesmas
oportunidades que os outros, e as nossas sociedades não podem dar-se ao luxo de ignorarem
o seu potencial. É por isso que peço que me deixem dar-vos os parabéns pela excelente
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proposta de resolução que estão prestes a aprovar, e que apoio energicamente. Partilhamos
a vossa ambição de garantir que às promessas se sigam os actos.
No dia 8 de Abril celebra-se em todo o mundo o Dia Internacional dos Ciganos. Nesse dia,
a Presidência húngara irá organizar a quinta reunião da Plataforma Integrada Europeia
para a Inclusão dos Ciganos em Budapeste, e tenho a certeza que muitos de vós também
lá estarão. Um acontecimento central deste evento será a apresentação, pela Comissão, da
sua comunicação estratégica sobre o tema, e pedimos à deputada Járóka que apresente lá
os principais pontos da resolução.
Depois disso, a Presidência húngara irá elaborar o projecto de conclusões do Conselho,
que esperamos que o Conselho "Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores" aprove
na sua reunião de 19 de Maio. Estas conclusões irão lidar exclusivamente com a questão
da integração dos ciganos, e esforçar-nos-emos por reforçar a cooperação entre a UE e os
seus Estados-Membros na integração económica e social dos ciganos.
Estamos ainda a planear organizar trocas de pontos de vista sobre as ideias da Comissão
também em Conselhos com outras configurações, e em finais de Maio o Conselho "Assuntos
Gerais" irá realizar um debate sobre esta política como preparação para a reunião de Junho
do Conselho Europeu.
Para podermos fazer progressos temos de pôr de parte todos os estereótipos, generalizações
e preconceitos e estar cientes de que as condições de vida dos ciganos estão longe de ser
homogéneas em todo o lado. Mais ainda, temos de ter presentes as razões históricas da sua
exclusão social. As vantagens da mudança política e a transição para uma economia de
mercado que teve lugar na Europa Central e Oriental não são desfrutadas em igual grau
por todos os cidadãos, e um grande número de ciganos foi relegado para as margens da
sociedade precisamente nestes últimos vinte anos.
Hoje é especialmente importante condenarmos com firmeza actos de agressão inspirados
por motivações racistas, seja quem for que os perpetre. Numa situação de dificuldades
económicas, quem é vulnerável fica ainda mais fragilizado, e com frequência procura as
razões da sua miséria nos outros. Temos, no entanto, valores comuns e formas de os
defender, uma vez que já há mais de dez anos que o Conselho adoptou directivas que
proíbem a discriminação racial.
Congratulo-me especialmente com o facto de se ter dado uma ênfase especial à eliminação
da segregação. A segregação forma um círculo vicioso e cria linhas de fractura nas
sociedades. Estou também muito satisfeito por a resolução abranger igualmente igualdade
dos géneros. Deixem que vos recorde uma anterior resolução adoptada pelo Parlamento
em 2006 que aborda a situação das mulheres ciganas. Todas as mulheres devem poder
usar devidamente as suas capacidades, e também precisamos de mais mulheres ciganas na
tomada de decisões. Senhoras e Senhores Deputados, a relatora sobre este assunto, a
deputada Livia Járóka, pode também servir-nos de inspiração nesta matéria, sobretudo às
mulheres, mas também aos homens.
Gostaria de agradecer mais uma vez à deputada Járóka e a todos vós pela vossa participação
neste processo vital, e de vos recordar mais uma vez que a Presidência húngara está
determinada a obter resultados substanciais nesta área e peço a todos vós que contribuam
para este esforço.
Viviane Reding, Vice-Presidente da Comissão. - (EN) Senhora Presidente, a União Europeia,
como sabem, assenta em direitos e valores, dos quais fazem parte a protecção das minorias,
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o princípio da livre circulação e a proibição da discriminação, tudo questões inteiramente
válidas no caso dos ciganos.
A integração social e económica dos ciganos constitui, em meu entender, um imperativo
moral mas também, e tal como o relatório do Parlamento correctamente salientou,
reveste-se de interesse económico para as nossas sociedades europeias. Trata-se de uma
prioridade para a UE que requer o empenho e os esforços conjuntos das autoridades
nacionais e locais, da sociedade civil e das instituições da UE.
Gostaria de dar os parabéns à deputada Lívia Járóka pelo maravilhoso trabalho que tem
feito, tentando integrar todo o Hemiciclo e conseguir um documento com uma proposta
que conta com um expressivo contributo de deputados de todos os partidos políticos, o
que acho um verdadeiro feito. Isso ajudar-nos-á, Senhora Deputada Járóka, a manter a
inclusão dos ciganos no topo da agenda política e a tomar as medidas necessárias para
melhorar a situação desta etnia e a sua integração social e económica na sociedade.
Permitam-me que vos informe sobre qual é a situação actual. Talvez se recordem que no
dia 7 de Abril de 2010 a Comissão aprovou uma comunicação sobre a integração social
e económica dos ciganos na Europa que foi o primeiro documento político especificamente
dedicado aos ciganos.
A comunicação incluía uma lista concreta de acções para ajudar os Estados-Membros a
tornarem as suas políticas para a integração dos ciganos mais eficazes e definir os principais
desafios no futuro: discriminação, pobreza, baixo nível de escolaridade, barreiras no
mercado laboral, habitação, segregação, etc. Foi depois divulgada a avaliação do grupo de
trabalho interno da Comissão sobre os ciganos, criado em 7 de Setembro de 2010 e que
mostrou, de uma forma muito clara, que não existem quaisquer provas de que os
Estados-Membros disponham de medidas enérgicas e proporcionais para enfrentarem os
problemas sociais e económicos de uma grande parte da população cigana da UE.
Esta situação não é nem aceitável nem sustentável, e por isso a Comissão está a trabalhar
num quadro da UE para a definição de estratégias nacionais de integração dos ciganos, que
apresentará no início de Abril. Este Hemiciclo pediu uma estratégia da UE a Comissão está
a dar-lhe resposta. Penso que todos concordamos que precisamos de um planeamento e
uma implementação eficazes desta política, que precisamos de uma abordagem estratégica,
e também todos concordamos, julgo eu, que a responsabilidade principal pelas populações
ciganas cabe aos Estados-Membros onde estas populações se movimentam, e é por essa
razão que a Comissão está a criar este quadro da UE, em conjunto com estratégias nacionais
de integração dos ciganos, porque necessitamos de ambos: precisamos de saber para onde
estamos todos a avançar e qual o rumo que cada Estado-Membro irá tomar para adaptar
as políticas específicas aos problemas dos ciganos em cada um desses Estados-Membros.
O quadro da UE a apresentar em Abril apoiar-se-á na sua resolução, Senhora Deputada
Járóka, no trabalho do grupo de trabalho da Comissão sobre os ciganos e, claro, numa
vasta gama de contributos recebidos dos Estados-Membros e da sociedade civil. Existe uma
necessidade de acções concretas, de compromissos claros, para utilizar melhor a panóplia
de instrumentos jurídicos e financeiros disponíveis de modo a conseguir-se um avanço.
Não me vou alongar sobre isto porque o meu colega, o Comissário Andor, é responsável
por este dossiê, mas a Estratégia Europa 2020 conduz a uma nova via de persistentes acções
económicas e sociais para os que são marginalizados, e sabemos que a pobreza é um
problema muito grande para a maior minoria da Europa. É necessária neste domínio uma
acção determinada, tanto a nível nacional como da União Europeia.
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A Comissão considera também muito importante aprender com os ensinamentos do
passado e assegurar-se de que os esforços de todos os intervenientes, a todos os níveis,
desde a UE até ao nível local, são muito bem coordenados. Para este trabalho de coordenação
dispomos da Plataforma Integrada Europeia para a Inclusão dos Ciganos, que é um
mecanismo único para envolver os interessados, e julgo que seria importante reforçar o
papel desta plataforma no futuro.
Também ouvi com grande interesse a proposta do Parlamento para se criar um ponto de
contacto nacional, e iremos analisá-la quando prepararmos o quadro comunitário. Gostaria
ainda de garantir que, na elaboração deste quadro, a Comissão irá prestar uma especial
atenção à necessidade de monitorizar os acontecimentos e acompanhar o processo e os
progressos no terreno, e apelo aqui ao Parlamento. Não devemos ter um relatório muito
bom elaborado pelo Parlamento e depois um quadro interessante da União Europeia, mas
sim um trabalho em curso e um trabalho ponderado em curso, um trabalho monitorizado
em curso, de modo a que possamos ver o nosso rumo no futuro, e a este propósito iremos
continuar a trabalhar estreitamente com os Estados-Membros e com este Parlamento, bem
como com todos os interessados.
(Aplausos)
László Andor, Membro da Comissão . - (EN) Senhora Presidente, gostaria ainda de
agradecer à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos pelo seu
excelente trabalho sobre a estratégia da UE para a inclusão dos ciganos e felicitar a relatora,
a deputada Lívia Járóka, pelo impressionante apoio que este relatório recebeu no Hemiciclo.
Trata-se de um relatório simultaneamente útil e encorajador. É útil porque contribui para
o debate em curso sobre a forma de aprofundar a integração dos ciganos na economia e
na sociedade, e é encorajador porque mostra que a Comissão e o Parlamento avançaram
na mesma direcção e os nossos pontos de vista sobre a forma de se avançar são, em grande
medida, coincidentes.
Em primeiro lugar, a Comissão concorda que a questão dos ciganos é um dos desafios
estratégicos mais importantes que a Europa enfrenta e, ao mesmo tempo, constitui uma
das oportunidades mais promissoras para o continente. Quando falamos de oportunidades
também queremos dizer oportunidades económicas. Existe, na realidade, aqui uma
necessidade social e económica associada a um imperativo moral.
Em segundo lugar, o relatório do Parlamento é um argumento convincente para a
necessidade de se adoptar uma abordagem holística para enfrentar a situação
socioeconómica dos ciganos, sugerindo um enfoque numa série de áreas prioritárias, como
a educação, o emprego, a habitação e os cuidados de saúde. São estas, na realidade, as áreas
de importância crítica para a integração com êxito dos ciganos.
Em terceiro lugar, congratulo-me com o enfoque dado pelo relatório à importância de se
usarem verbas da UE da forma que for mais adequada. É essencial que as políticas se baseiem
num nível suficiente de recursos financeiros e, embora tenhamos feitos progressos nesta
área, ainda é preciso fazer mais.
Em quarto lugar, concordo com o Parlamento de que precisamos de criar um mecanismo
forte para supervisionar as estratégias nacionais para a integração dos ciganos.
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Por último, tomei devida nota de que o relatório defende o enfoque na dimensão territorial
da pobreza e, em especial, em micro-regiões que estão subdesenvolvidas, e a Comissão irá
examinar cuidadosamente esta interessante proposta.
É evidente que vários Estados-Membros não estarão aptos a fazer suficientes progressos
no que respeita aos objectivos da Europa 2020, a não ser que tomem medidas concretas
para melhorar a integração dos ciganos. Por isso, é mais do que tempo para uma acção
determinada, tanto a nível nacional como da UE. Embora os Estados-Membros sejam os
principais responsáveis pela concepção e implementação das estratégias de integração dos
ciganos, é um facto que a UE os pode apoiar, e precisamos de garantir que os esforços a
todos os níveis fazem parte de um quadro político coerente e consistente.
Estou confiante que o quadro da UE para as estratégias nacionais em prol dos ciganos que, como o Senhor Vice-Presidente já afirmou, a Comissão irá apresentar em Abril - irá
dar a oportunidade às instituições da UE e a todos os interessados de unirem forças e
introduzirem uma diferença tangível na vida dos ciganos na Europa.
Kinga Göncz, relatora de parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais. - (HU)
Senhora Presidente, permitam-me que comece por voltar a contar uma história. Em 2009,
o Senhor József B. e a sua esposa foram condenados por um tribunal húngaro a 10 meses
de reclusão por terem posto menores em risco. O seu crime foi não terem mandado os
seus dois filhos à escola. No entanto, quando iam à escola, os seus filhos eram regularmente
mandados para casa porque apareciam com sapatos enlameados e cobertos de sujidade.
No acampamento cigano onde vivem não existem estradas asfaltadas e, por isso, todos os
dias as crianças tinham de atravessar um terreno de pasto e, quando chegavam à escola,
os seus pés estavam cobertos de lama. Suportaram a humilhação de serem repreendidos
e enviados para casa enquanto puderam, mas acabaram por evitar a escola cada vez com
mais frequência, tendo os seus pais por esse facto sido condenados a uma pena de prisão.
Os filhos de József B. e da sua esposa não faltaram à escola por não quererem aprender.
Pelo contrário, foram as circunstâncias que não lhes permitiram aprender. Sem vestuário
e calçado adequados, sem água e electricidade em casa e sem material escolar, não tiveram
a oportunidade de terminar sequer a escola primária. Ajudar as comunidades com
desvantagens múltiplas a recuperarem o atraso é um processo complexo, que apenas pode
ser realizado passo a passo, de acordo com as necessidades locais e numa perspectiva de
longo prazo.
A Europa pode ajudar neste processo estabelecendo objectivos baseados em dados reais,
fornecendo os instrumentos necessários, pedindo aos Estados-Membros para prestarem
contas sobre o cumprimento dos objectivos estipulados e acompanhando as mudanças
na situação dos ciganos. Pode ainda ajudar criando métodos menos burocráticos, mais
rápidos e mais transparentes do que antes, para apoiar deste modo as diferentes
comunidades a longo prazo até que estas possam verdadeiramente prover as suas próprias
necessidades.
Não é suficiente construir uma escola para as crianças de József B., porque elas também
precisam de trabalho para ganhar a vida, e os pais precisam de estar aptos a alimentar,
vestir e educar os seus filhos. São necessárias condições de habitação adequadas, que
permitam às crianças prepararem-se para as aulas e onde exista electricidade e aquecimento.
São necessárias estradas transitáveis, que possibilitem o acesso à escola e ao local de trabalho,
e é também necessária uma palavra de compaixão, que possa apagar as humilhações.
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A estratégia para os ciganos europeus não irá produzir alterações imediatas, mas irá
proporcionar uma oportunidade de mudança. A verdadeira questão é se podemos criar
regras e condições que possam ajudar os que são incapazes de competir por recursos e que
mal têm capacidade para defender os seus próprios interesses. A não discriminação deve
estar garantida, não apenas no mercado de trabalho mas também em todas as áreas da vida
social. A segregação em cidades e escolas deve ser eliminada, devem ser criadas verdadeiras
oportunidades e as comunidades ciganas devem estar envolvidas a nível europeu, ao nível
do Estado-Membro e a nível local, e sobretudo é necessário empenho político por parte
de todos os que puderem contribuir para a melhoria da actual situação também a nível
europeu.
Não é suficiente criar um quadro para as estratégias dos Estados-Membros no que respeita
aos ciganos. É necessária uma estratégia europeia adequada para os ciganos, com uma
responsabilidade a nível europeu, não pondo, obviamente, em causa a responsabilidade
dos Estados-Membros. Exorto a Comissão e o Conselho a incorporarem plenamente o
conteúdo da resolução do Parlamento nos seus documentos e a reportarem regularmente
quaisquer progressos ao Parlamento.
Andrey Kovatchev, relator de parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional. - (BG)
Senhora Presidente, felicito a deputada Járóka pela sua excelente cooperação. A integração
dos cerca de 12 milhões de ciganos existentes na União Europeia não pode ser alcançada
sem haver um desejo de que tal aconteça, tanto da parte dos ciganos como da maioria da
população no Estado-Membro em questão.
A responsabilidade pela integração dos ciganos compete simultaneamente aos
Estados-Membros e à União Europeia. Devem ser utilizados recursos europeus para
melhorar a infra-estrutura técnica, construir novas casas ou reparar as existentes,
providenciar uma melhor educação e melhorar o acesso ao mercado de trabalho.
Não existe uma solução geral que possa ser aplicada do mesmo modo em todo o lado, e
poderão ser necessárias diferentes abordagens, mesmo nas diferentes regiões de um mesmo
Estado-Membro. Acredito que os beneficiários das verbas europeias deviam ser envolvidos
na construção da sua própria casa ou ambiente, para que sintam um certo empenho face
à solidariedade que lhes foi demonstrada e, obviamente, se tornem então bons zeladores
por aquilo que têm à sua disposição.
O aparelho político e a comunidade empresarial devem redescobrir os ciganos e
garantir-lhes um melhor acesso ao mercado de trabalho, para que eles possam contribuir
para o desenvolvimento económico e a prosperidade da União Europeia. Espero
sinceramente que este relatório seja devidamente posto em prática e contribua para a
integração social e económica dos ciganos no nosso continente.
Hannu Takkula,
relator de parecer da Comissão da Cultura e da Educação . - (FI)
Senhora Presidente, é muito difícil preparar tudo em apenas um minuto, mas aqui ficam
algumas ideias da Comissão da Cultura e da Educação sobre a questão dos ciganos, tema
sobre o qual a deputada Járóka fez um excelente trabalho. Quando eu próprio era relator
desta comissão concordámos algumas vezes de uma forma muito veemente que esta
questão tinha a ver com direitos humanos.
Temos 10 a 12 milhões de ciganos numa União Europeia da qual eles são cidadãos de
pleno direito. Ora eles devem também usufruir plenamente dos seus direitos, dos direitos
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humanos no verdadeiro sentido da palavra, e isso significa também que podem participar
nas deliberações das sociedades e no processo deliberativo europeu.
Quando olhamos para o futuro temos noção de que a educação é a questão fundamental,
e por isso a educação é a forma correcta de integrar a minoria cigana na sociedade e de a
encorajar a ser activa. Há aspectos que precisam de ser melhorados rapidamente, como
por exemplo a habitação e as infra-estruturas, e é sobretudo extremamente relevante
salientar a necessidade de uma mudança de atitudes entre nós, os outros europeus. A
segregação e a discriminação devem ser eliminadas. Temos de criar oportunidades adequadas
e entender que cada criança e cada jovem cigano é um indivíduo único, um cidadão único
da União Europeia, tal como todos nós.
PRESIDÊNCIA: DIANA WALLIS
Vice-presidente
Marian-Jean Marinescu, em nome do Grupo PPE . - (RO) Senhora Presidente, estamos
hoje a debater uma estratégia da UE para a minoria cigana que constitui um importante
passo para a integração da maior minoria da União Europeia. A União Europeia deve
enfrentar a realidade do problema cigano, ditado pela situação económica dos ciganos em
geral, mas em especial por aspectos relacionados com a sua própria tradição: o seu estilo
de vida nómada e o baixo nível de instrução, e, por extensão, uma falta de qualificações
profissionais. A instrução representa uma oportunidade de obter uma qualificação, uma
profissão e um emprego, o que é um passo absolutamente essencial para a integração social
dos ciganos.
A responsabilidade pela integração não cabe totalmente às autoridades. A comunidade
cigana precisa de compreender que tem de fazer os esforços necessários e querer
verdadeiramente integrar-se na sociedade, independentemente do país de origem ou
residência. Entre as áreas prioritárias abrangidas pela estratégia devem figurar o aumento
do nível de educação cívica, a adaptação da cultura e tradições ciganas à sociedade moderna
e a promoção da formação e reciclagem profissionais. Julgo que estas áreas, para além da
instrução, devem ser objectivos fundamentais.
Os Estados-Membros de origem devem dar o maior contributo para o processo de
integração, mas uma abordagem da UE tem também um papel extremamente importante
a desempenhar. A futura estratégia concebida pela Comissão deve propor programas-quadro
adaptados ao estilo de vida nómada de alguns membros da comunidade cigana, que serão
desenvolvidos e implementados de uma forma idêntica em todos os Estados-Membros.
Hannes Swoboda, em nome do Grupo S&D. - (DE) Senhora Presidente, o meu grupo
visitou várias comunidades ciganas na Europa e observou as horríveis condições aí
existentes. É difícil imaginar a forma como estas pessoas vivem em algumas capitais
europeias, num ciclo vicioso a que é muito difícil escapar.
Estou grato a ambos os Comissários por mencionarem a questão da pobreza. Acredito que
a luta em nome dos ciganos é, sobretudo, uma luta contra a pobreza, e esta não se limita
aos ciganos. Devemos certificar-nos de que não criamos uma nova divisão, em que as
pessoas pobres não pertencentes às comunidades ciganas critiquem o facto de os ciganos
estarem subitamente a receber grandes quantidades de dinheiro ou muita atenção. Temos
de nos assegurar que se trata aqui de um combate comum, que evidentemente visa também
lutar contra todas as formas de discriminação.
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Os esforços a nível local são igualmente importantes. Muitas vezes as comunidades ou
regiões desenvolvem esforços intensos, que infelizmente nem sempre são apoiados pelos
governos nacionais. Temos de encontrar uma forma de usar financiamentos europeus a
nível local, e por isso elaborámos uma resolução alternativa, sobre a qual falarei daqui a
pouco. Esta resolução foi apresentada sobretudo por sugestão do senhor deputado Enciu,
que irá também explicar a sua posição sobre esta questão, para esclarecer o problema.
Espero que a Comissão possa encontrar uma boa estratégia para os ciganos. Como disseram
correctamente ambos os Comissários, trata-se de encontrar um processo para monitorizar
a situação e dar apoio, e eles afirmaram que este trabalho está em curso. Temos de descobrir
o que está realmente a acontecer com os financiamentos, porque estivemos demasiado
tempo sentados a observar e à espera enquanto muito pouco era feito. Não quero com isto
dizer que não aconteceu nada, mas de certeza que foi demasiado pouco e que as verbas
não foram usadas da melhor forma possível.
Desejamos todo o êxito à Presidência húngara. Iremos dar-lhe o nosso apoio total nesta
questão, para podermos elaborar uma nova estratégia e, deste modo, poderem dizer que
este foi um dos êxitos da vossa Presidência. Contem, por isso, com o nosso apoio.
Por último, gostaria de agradecer à deputada Járóka o seu excelente relatório. Dado que
queremos apoiar este relatório iremos retirar a nossa resolução alternativa, e apenas
desejávamos realçar o problema relacionado com as autoridades e comunidades locais.
Queremos, no entanto, apoiar também o relatório da deputada Járóka como tomada clara
de posição por parte do Parlamento Europeu.
(Aplausos)
Renate Weber, em nome do Grupo ALDE . - (EN) Senhora Presidente, chegámos finalmente
ao momento em que teremos de votar este relatório. Em meu entender, não se trata
necessariamente de um momento para celebrar: prefiro vê-lo como um momento em que
temos de ser sensatos e ver aquilo que alcançámos até aqui e o que queremos alcançar no
futuro. Contudo, e uma vez que estou ciente do tremendo trabalho que este relatório
implicou, permitam-me que vos dê os parabéns e agradeça não apenas à relatora e aos
outros deputados que nele estiveram envolvidos mas também aos funcionários da Comissão
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e aos nossos consultores nesta
política.
Quando começámos a debater este tema esperávamos todos que a UE avançasse realmente
para uma estratégia da União Europeia para a inclusão dos ciganos, mas em vez disso temos
um quadro, e depois os Estados-Membros irão decidir se criam ou não as suas próprias
estratégias. Dada a minha experiência no passado, tenho receio - e permitam que vos
manifeste o meu pessimismo nesta matéria - de que tenhamos aqui um processo muito
impulsionado pelo dinheiro e pelos financiamentos. Em meu entender, as pessoas que
vivem nos países desenvolvidos "descobriram" os ciganos não necessariamente por
reconhecerem as más condições em que eles viviam nos seus países de origem mas porque
estavam incomodadas com a sua presença nas ruas e nos arredores das cidades.
Esta questão é mais do que uma questão de financiamento, é um tema que toca
profundamente os direitos humanos fundamentais desta etnia. O Senhor Comissário falou
do trabalho em curso e eu espero que vejamos não apenas trabalho mas alguns progressos
reais.
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Hélène Flautre, em nome do Grupo Verts/ALE. - (FR) Senhora Presidente, infelizmente,
todos os dias podemos ler na imprensa notícias que dão conta de actos discriminatórios
ou racistas contra os Roma. Essa a razão por que esta comunicação da Comissão foi
ansiosamente aguardada pela própria comunidade cigana, naturalmente, e por todos
aqueles que a apoiam e todos aqueles que atribuem importância aos valores fundamentais
da União Europeia.
A Comissão Europeia terá, portanto, de desenvolver um quadro, uma estratégia europeia,
para os planos de acção nacionais. A responsabilidade da Comissão irá contudo muito
para além da elaboração deste quadro europeu para os planos de acção nacionais, uma vez
que os Estados-Membros só avançarão nesta matéria se receberem um forte incentivo da
Comissão Europeia para se comprometerem com esta iniciativa. Isso requer - como o
relatório muito bem explica - uma avaliação extremamente precisa dos resultados obtidos,
a utilização de critérios de referência e de indicadores. Requer também o envolvimento de
todas as partes interessadas e, em primeira instância, o das próprias comunidades Roma.
Creio que é muito importante estabelecer a ligação com o programa do Conselho da Europa
relativo à formação dos mediadores ciganos. Esta é uma condição essencial para que os
projectos de inclusão sejam coroados de êxito a nível regional.
Seguidamente, é necessário que a Comissão se envolva também através dos seus próprios
projectos, geridos por ela própria, de projectos-piloto - é isso que o relatório propõe - que
poderiam ser geridos, por exemplo, nas micro-regiões de que falámos, de modo a que
projectos exemplares e dignos de nota possam persuadir todas as partes interessadas a
envolverem-se neste processo de inclusão.
Creio, portanto, que a Comissão Europeia deveria poder também exercer o seu direito de
reclamar oficialmente quando os valores, o direito comunitário e os planos de acção
nacionais não são devidamente observados, tendo em mente a igualdade de acesso a todos
os direitos, a não discriminação e a livre circulação.
Cornelia Ernst, em nome do Grupo GUE/NGL . - (DE) Senhora Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, para ir directamente ao cerne da questão, trata-se aqui de introduzir
uma estratégia uniforme e obrigatória da UE em vez de 27 estratégias individuais e diferentes
nos Estados-Membros. Só quando executarmos uma estratégia uniforme deste tipo é que
será possível que os ciganos e Sinti que vivem na UE sejam tratados em pé de igualdade
com os restantes cidadãos da União.
O intuito desta estratégia é garantir a liberdade de circulação a todos, abolir imediatamente
as escolas especiais para ciganos e, se é que o posso dizer, acabar com este sistema de
apartheid para os ciganos na Europa. Ela visa garantir a igualdade no acesso à educação,
aos cuidados de saúde e aos serviços sociais, e não estamos a fazer-lhes um favor, mas a
conceder-lhes direitos que são direitos legais deles.
O Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde rejeita
veementemente a ideia de uma política separada para os ciganos e Sinti. Precisamos de
uma política que adopte uma abordagem integrada logo de início e que compense as
desvantagens de que sofrem os ciganos e Sinti, por exemplo no acesso ao trabalho, no
direito de estabelecimento ou na utilização de verbas da UE. Há, contudo, algo que eu
queria acrescentar: nada disto surtirá efeito se não resolvermos um problema que envolve
o combate ao racismo e a estigmatização dos ciganos e dos Sinti em toda a Europa. Temos
de ver isto como uma das tarefas centrais da Europa e tomar medidas impiedosas de combate
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à discriminação. Não devemos tolerar uma abordagem com duas faces nos
Estados-Membros e na globalidade da UE e temos de falar a uma só voz.
Mario Borghezio, em nome do Grupo EFD. - (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, não concordo com o relatório quando afirma que deve ser a Comissão a ditar
aos Estados-Membros a política a seguir relativamente aos Roma. Essa perspectiva não
respeita o princípio da subsidiariedade, sendo um facto que tais medidas devem ser pensadas
e realizadas aos níveis local, regional e nacional, visto que terão impacto sobre os territórios
e as populações autóctones.
Concordo inteiramente com a ideia de integração, e não de discriminação, mas continuo
sem ouvir a Senhora Comissária Reding dizer quando é que serão finalmente admitidos
acampamentos de ciganos no seu país, o Grão-Ducado do Luxemburgo, pois, se não me
engano, continuam a não ser permitidos lá. Este relatório revela-se um tanto ou quanto
desequilibrado, pois contém muitos parágrafos que pedem apoio para os Roma, sejam eles
homens, mulheres, crianças, pessoas idosas, etc., mas nenhum deles refere medidas para
punir seriamente os Roma que, por exemplo, tenham comportamentos anti-sociais. Quem
é que impede as crianças ciganas de irem à escola, a não ser os seus próprios pais?
Penso que estes são temas que temos de ter a coragem de tratar com clareza, desafiando o
politicamente correcto. Não é com idealismos ingénuos, mas com medidas sérias, cirúrgicas,
que poderemos acabar com o cancro da extorsão, da exploração infantil e do tráfico de
órgãos.
Andrew Henry William Brons (NI). - (EN) Senhora Presidente, a palavra que está nas
bocas de toda a gente, seja qual for o tema a debater, é "ciganos", e deixem-me culpar o
Presidente Sarkozy por fingir que os expulsa.
Estava seguro de que eles iriam surgir no debate relativo à taxa sobre as transacções
financeiras. De cada vez que um negociante de cavalos cigano tentasse cobrar alguns euros
a mais por uma perna saltaria um cobrador de impostos e pecador de chapéu de coco que
reclamaria uma das patas do pobre animal como tributo ao Presidente Barroso.
Quando chegou a altura do debate sobre a estratégia atlântica da UE fiquei convencido que
alguém iria propor que uma faixa daquele oceano ficasse reservada ao ramo marítimo
daquela nobre tribo. Podiam vender anzóis aos barcos de passagem e prometer cobrir os
cascos com uma quantidade de asfalto betuminoso do tipo daquele que tinham acabado
de deixar para trás.
Acho que devíamos procurar um membro especial da comunidade cigana, de preferência
com deficiências e conflitos sexuais. Poderíamos então transformar esta pessoa em
Presidente da Comissão, e ele começaria por vender o seu lugar e ninguém ousaria
queixar-se.
Edit Bauer (PPE). - (HU) Senhora Presidente, em primeiro lugar gostaria de felicitar a
deputada Járóka. Os seus muitos anos de trabalho levaram-na hoje a alcançar um importante
marco. Depois de uma dura luta, é agora óbvio que a questão dos ciganos é uma questão
europeia e isto é válido ainda que - como salientou o meu colega, o deputado Borghezio tenhamos de procurar soluções ao nível dos Estados-Membros. No entanto, um espaço
único europeu requer, de facto, também uma estratégia única. Não podemos encarar a
estratégia em prol dos ciganos apenas numa perspectiva cultural. Não se trata meramente
de uma questão relativa a uma minoria, e que não pode igualmente ser resolvida apenas
através da política social. É, por isso, importante que a estratégia inclua medidas abrangentes
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e direccionadas, permitindo formular objectivos com enfoques específicos. Das áreas
fulcrais da estratégia merecem destaque a educação e o acesso à educação, porque a educação
é um aspecto fundamental da empregabilidade. Em vários Estados-Membros existe um
grande número de grupos de ciganos apanhados na armadilha da pobreza, e nunca haverá
um número suficiente de empregos para eles porque sem qualificações não podem ser
essencialmente empregáveis. A formação das raparigas ciganas merece uma atenção especial
porque parecem apresentar uma tendência para abandonar com maior frequência a escola
de uma forma precoce, e também porque as raparigas são muito mais exploradas nos
trabalhos domésticos.
Monika Flašíková Beňová (S&D). - (SK) Senhora Presidente, estamos aqui a tratar outro
assunto extremamente sensível e, a meu ver, o Parlamento Europeu, a Comissão e o
Conselho têm de o resolver, porque neste momento já deixou de ser possível fazer a
integração dos ciganos apenas ao nível de cada Estado-Membro da UE.
O Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas tem estado envolvido nesta
questão desde há muito tempo. Só nos últimos oito meses, o nosso grupo de trabalho
visitou quase todos os Estados-Membros onde a situação dos ciganos surge, com frequência,
como realmente muito complicada. Pudemos visitar não só acampamentos onde os ciganos
vivem em condições de extrema pobreza mas também ver alguns bons exemplos. Entre
estes exemplos estão casos em que tem havido uma cooperação muito boa ao nível das
autoridades locais com os ciganos que vivem nestes acampamentos, e também vimos bons
exemplos em que os políticos locais tinham feito um esforço genuíno para resolver a
situação de uma forma vantajosa para os ciganos.
O nosso problema é que deparamos também com enormes níveis de preconceitos nas
nossas sociedades, e estou agora a referir-me àqueles Estados-Membros em que os problemas
com os ciganos são talvez mais graves do que em outros Estados-Membros. Estes
preconceitos são acolhidos por uma grande parte da população e penso, por isso, que
qualquer plano de acção que a Senhora Comissária nos queira apresentar terá de contemplar
uma forma de enfrentar este enorme preconceito da maioria da população, permitindo
explicar à maioria dos membros da sociedade que a ajuda aos ciganos e a sua inclusão na
sociedade beneficiam não apenas os ciganos mas toda a sociedade, e portanto beneficiam
também a maioria dos cidadãos.
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). - (EN) Senhora Presidente, é com grande satisfação
que me congratulo com o relatório Járóka porque nos dá uma oportunidade de falarmos
de algumas questões específicas.
A estratégia para a inclusão dos ciganos deve orientar-se por uma abordagem interna
concebida por ciganos para ciganos, o que implica a capacitação dos ciganos, a sua inclusão
no processo deliberativo e a contratação de pessoal pertencente à comunidade cigana e de
mediadores em posições fulcrais a nível local, nacional e da UE. As práticas ilegais que
continuam a não ser punidas nos Estados-Membros da UE têm de parar, e designadamente
a violência contra os ciganos, as violações do seu direito à liberdade de circulação, as
actividades crescentes de políticos e de partidos políticos extremistas, a segregação
sistemática de crianças ciganas no ensino, a segregação habitacional generalizada dos
ciganos, o tráfico de seres humanos, a recusa de acesso aos cuidados de saúde e serviços
sociais e a esterilização coerciva de mulheres ciganas.
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São, por isso, muitas as razões que justificam este relatório e muito mais as que justificam
esta estratégia, e por isso congratulo-me bastante com o relatório, a estratégia e, como diz
a Senhora Comissária, continuemos o trabalho.
Franz Obermayr (NI). - (DE) Senhora Presidente, ao passo que a sociedade dominante
na UE está a envelhecer rapidamente, a população cigana cresce de uma forma acelerada.
Na Hungria, os ciganos constituem actualmente cerca de 6 a 8% da população, e irão
representar mais de 50% da população activa por volta de 2050. É claro que isto levará a
que se agravem as condições que caracterizam e sempre caracterizaram a vida dos ciganos
na UE, uma vida marcada pelo desemprego, um nível de escolaridade inferior à média, o
crime organizado e a prostituição, bem como pela procura de refúgio numa sociedade
paralela.
Este relatório aborda alguns destes problemas, mas de uma forma unilateral. A integração
não é uma via de sentido único e os ciganos têm de contribuir para tudo isto, têm de mandar
as suas crianças à escola e de se integrarem no mercado de trabalho. As mulheres das
comunidades ciganas, que dispõem de estruturas antiquadas, encontram-se frequentemente
numa situação especialmente negativa.
A sua falta de escolarização e a sua exclusão do mercado de trabalho, que só se irá agravar
mais se não agirmos já, irá exacerbar ainda mais os problemas de integração provocados
pelas mudanças demográficas.
Marco Scurria (PPE). - (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é com
grande prazer e orgulho que estamos aqui esta noite a debater esta estratégia: prazer porque
a senhora deputada Lívia Járóka fez um excelente trabalho, pelo qual lhe agradeço, e orgulho
porque se trata de uma iniciativa por nós, Grupo do Partido Popular Europeu
(Democratas-Cristãos), muito desejada.
É um excelente relatório porque, obviamente, condena todas as formas de discriminação
e de racismo contra os Roma, e agrada-nos porque promove uma verdadeira integração,
assumindo uma admirável abordagem cultural. Agrada-nos porque não só estabelece
direitos como salienta algumas necessidades.
Debruçámo-nos também sobre o relatório no contexto do parecer que emitimos na
Comissão da Cultura e da Educação. Refiro-me, em particular, às passagens respeitantes à
escolarização das crianças Roma, onde recordamos que a escolarização é um direito, mas
também um dever, e nela devem ser igualmente envolvidas as famílias das crianças.
Gostaria ainda de salientar que a futura estratégia para a minoria Roma deverá concentrar-se
na educação como instrumento principal para promover a inclusão social. A par da
promoção da cultura Roma, é igualmente importante reconhecer que os Roma devem
também fazer um esforço para aprender os costumes e a cultura dos povos com quem
vivem, com vista a uma real integração.
A única coisa em falta neste relatório é, talvez, uma referência à Directiva 2004/38/CE
relativa ao direito de livre circulação dos cidadãos da União. Deste ponto de vista,
aguardamos há muito tempo que a Comissão nos comunique a sua interpretação sobre o
modo de a pôr em prática, e precisamos agora de saber o que é correcto e justo esperar que
os Estados-Membros façam. Quanto ao resto, reitero os meus agradecimentos à relatora
por tudo o que conseguiu fazer.
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Ioan Enciu (S&D). – (RO) Senhora Presidente, apreciei o trabalho de especial qualidade
da Senhora Deputada Járóka na elaboração do presente relatório, e felicito-a sinceramente
por isso. Contudo, gostaria de salientar que a razão do fracasso das políticas de integração
dos Roma não tem sido, até agora, por falta de estratégias, planos publicados ou mesmo
fundos.
Uma integração adequada só pode ser alcançada através do envolvimento da comunidade
Roma, dos próprios Roma, por outras palavras, daqueles que, juntamente com as
autoridades locais, têm a capacidade e, em especial, o desejo de implementar os programas.
Quem melhor do que a própria comunidade tem verdadeira percepção dos seus problemas
de fundo? Para não falar da administração local que lida diariamente com os problemas.
A implementação da futura estratégia tem de assentar num diálogo estruturado e na
cooperação entre as comunidades Roma, as autoridades locais e o sector
não-governamental. Os Roma têm de mudar do papel de espectadores para o papel de
actores empenhados em tornar realidade as medidas que lhes são destinadas. Chegou a
hora de passar das palavras à acção.
Lambert van Nistelrooij (PPE). - (NL) Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhora
Deputada Járóka, aprecio muito o seu relatório. V. Exa. trabalhou arduamente na sua
elaboração e levou-nos também diversas vezes consigo a visitar a região da Hungria de
onde é oriunda. Posteriormente, a Comissão da Política Regional deslocou-se à Roménia
a fim de se inteirar da situação no próprio terreno. Isso permite observar realmente o estado
das coisas. Somos recebidos calorosamente e as pessoas tocam música, mas depois há
também a outra face da moeda: o atraso e a falta de integração. Foi por estas razões que,
enquanto relatora, eu abordei essa mudança no Fundo Regional no início do ano passado.
Neste momento é possível afectar 4% dos fundos regionais à habitação para grupos
vulneráveis, neste caso os ciganos. Temos de reconhecer que esse financiamento fica aquém
das necessidades e que os programas não provêem em primeira instância as necessidades
de habitação dos ciganos. Ora, esta é uma situação totalmente absurda! A Europa oferece
oportunidades, mas depois, ninguém faz uso delas. O mesmo acontece com o Fundo Social.
Temos sem dúvida de realizar esse debate em conjunto.
Na próxima reunião da Comissão da Política Regional, a Ministra romena Elena Udrea virá
discutir este assunto connosco. O quadro da comissão oferece a possibilidade de uma
maior intervenção governativa quando os países não apoiam a regiões e as autoridades
regionais. Eu tenho, de facto, muitas expectativas nessa matéria. Quando os argumentos
normais não funcionam, por vezes torna-se mesmo necessário recorrer à coerção. Os seus
projectos-piloto poderiam constituir um excelente ponto de partida.
Corina Creţu (S&D). – (RO) Senhora Presidente, também eu me associo a todos os que
apreciaram o esforço e o trabalho daqueles que elaboraram o relatório que hoje debatemos.
Todavia, há que ser, simultaneamente, realista e ter a noção da quantidade de documentos
que existem sobre a situação dos Roma e que nem sempre se reflectem em resultados
concretos visíveis no terreno.
Oficialmente, nenhum dos Estados Membros tem qualquer obstáculo legislativo ou pratica
políticas discriminatórias que, implícita ou explicitamente, afectem os Roma. Contudo,
existem de facto formas de discriminação, e elas têm sido referidas nesta Assembleia, se
tivermos como referência os valores afirmados e adoptados pela União Europeia. Temos
também de compreender que existem diferenças culturais que, por vezes, parecem
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irreconciliáveis. Creio que, mais do que qualquer outra política visando a integração social,
a educação é o instrumento mais poderoso para melhorar a situação desta comunidade.
Ao mesmo tempo, devemos ter em mente as características específicas deste grupo étnico,
as quais, em várias ocasiões, são a causa dos seus problemas. Por exemplo, a Roménia
implementou mecanismos de discriminação positiva, que incluem a reserva de lugares nas
escolas secundárias e nas universidades. Contudo, muitos destes lugares, financiados por
dinheiros públicos, não têm, infelizmente, sido ocupados.
O relatório propõe medidas importantes e necessárias. Espero que sejam implementadas
por todos os governos dos Estados-Membros. Impõe-se ainda a cooperação da comunidade
Roma, que terá necessariamente de assumir a sua responsabilidade e mudar a sua situação
para melhor.
Sari Essayah (PPE). – (FI) Senhora Presidente, Senhores Comissários, para começar,
gostaria de agradecer, em especial, à relatora, a Senhora Járóka, e aos outros
relatores-sombra, o excelente relatório, que apresenta firmes linhas de orientação do
Parlamento com vista ao desenvolvimento de uma estratégia comum da UE a favor da
integração dos Roma. A Comissão deveria traçar uma estratégia com base nas mesmas,
uma estratégia que complementasse e apoiasse as próprias acções dos Estados-Membros,
pois são os Estados-Membros que têm, e continuarão a ter no futuro, a principal
responsabilidade pelos seus cidadãos.
Qualquer estratégia futura terá de assentar numa abordagem abrangente e concreta e na
cooperação entre Comissão, Estados Membros e, em particular, organizações dos Roma.
O meu próprio país, a Finlândia, mostrou-se favorável a disponibilizar, para uso comum,
a sua própria estratégia nacional para os Roma. É também de extrema importância que os
Roma sejam capazes de participar e, na verdade, influenciar, o planeamento de medidas
que se destinam a melhorar a sua posição. Não devem tornar-se objecto de uma política
praticada a partir do topo.
Nem haverá qualquer projecto de curto prazo para melhorar o estatuto socioeconómico
dos Roma que produza quaisquer mudanças estruturais, pelo que a implementação de
políticas destinadas aos Roma tem de estar intimamente ligada ao desenvolvimento nacional
nas diferentes áreas da vida. Do mesmo modo, os sistemas financeiros da UE têm de estar
intimamente ligados a processos de avaliação pelos pares. Gostaria, por fim, de propor à
Comissão a ideia de que a monitorização da política relativa aos Roma deveria, ela própria,
dispor de um sistema de monitorização permanente. Necessitamos de desenvolver um
sistema de monitorização da implementação das medidas relativas aos Roma nos
Estados-Membros que tenha uma estrutura permanente.
Kinga Gál (PPE). – (HU) Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhora Comissária Reding,
Senhor Comissário Andor, permitam-me antes de mais que felicite a senhora deputada
Járóka pelo seu excelente relatório e por todo o trabalho que tem realizado, desde 2004,
de forma consistente, a favor da protecção das Comunidades Roma da Europa.
Gostaria de abordar o debate de hoje da perspectiva das crianças, porque, hoje, todas as
crianças na Europa devem ter a garantia de acesso, na prática também, a oportunidades e
a uma mobilidade ascendente, quer pertençam a uma comunidade maioritária quer
pertençam a uma comunidade minoritária. Isto significa que todas as crianças devem ter
hipótese de se desenvolveram física e mentalmente, o que tanto abrange refeições quentes
diárias como o direito à educação.
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Tudo isto, que deve, claro, existir hoje em termos dos direitos das crianças, incluindo as
crianças Roma, deve, por outro lado, existir em termos de obrigações e responsabilidades
do Estado e, sublinho, dos pais. Actualmente, a percentagem de crianças desfavorecidas a
vários níveis, vivendo em pobreza extrema, é de 19% na UE, sendo que uma parte
considerável destas crianças pertence à comunidade Roma. Utilizando o relatório Járóka
como base, uma estratégia da UE para os Roma deve, por conseguinte, fortalecer as dos
Estados Membros e a solidariedade social, por exemplo através de um mapa de zonas
críticas, e deve também encorajar as iniciativas locais. É, afinal, no interesse de todos nós
provar que é possível mudar a nossa atitude em relação ao que nos rodeia. Apraz-me que
a Presidência Húngara considere o desenvolvimento desta estratégia para os Roma como
uma das suas principais prioridades e estabeleça uma estreita colaboração com a
Senhora Járóka nesta matéria.
Csaba Sógor (PPE). – (HU) Senhora Presidente, a questão da exclusão social e da situação
económica e social dos Roma tem sido objecto de debate desde a adesão de países da Europa
Central e Oriental. Contudo, isto não significa que este fenómeno não fosse bem conhecido
antes. Eu próprio vivo num Estado-Membro, a Roménia, onde a dita comunidade da etnia
Roma tem vivido, há décadas, lado a lado com Romenos e Húngaros. Apesar de estas
relações não terem sido inteiramente livres de fricções, as tensões aumentaram ao longo
das duas décadas que se seguiram à queda do comunismo. Nos antigos países comunistas,
os Roma foram, de facto, quem mais perdeu na transição para uma economia de mercado,
porque o tipo de actividades que tradicionalmente constituíam a sua forma de subsistência
desapareceu ou está em declínio. Temos uma responsabilidade comum; todos nós somos
responsáveis, mas a verdade é que as comunidades Roma são também responsáveis pelo
seu próprio destino, como é a Europa por não ter reconhecido o problema até agora. A
mensagem principal do relatório da Senhora Járóka é que a proibição e completa eliminação
da discriminação está longe de ser suficiente para resolver este, repito, problema Europeu.
Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - (FR) Senhora Presidente, eu gostaria de elogiar o
compromisso muito honesto da Presidência húngara e dos Comissários László Andor e
Viviane Reding. No entanto, Senhora Comissária Reding, precisamos de clarificar os
princípios fundamentais relativos à protecção dos direitos das minorias nacionais na
Europa.
Em primeiro lugar, o estatuto de qualquer minoria nacional não é uma questão puramente
nacional; é uma questão europeia. Em segundo lugar, as minorias nacionais poderiam ser
eficazmente integradas com base na responsabilidade compartilhada, mas assimétrica, da
maioria e da minoria. A maioria tem mais responsabilidade, mas a minoria também a tem
alguma. As minorias nacionais deveriam ser integradas sem necessidade de assimilação
forçada. Por último, a proibição da discriminação não é suficiente. Só um tratamento
preferencial das acções positivas pode contribuir para a verdadeira integração das minorias
nacionais.
Iosif Matula (PPE). – (RO) Senhora Presidente, a integração socioeconómica da população
Roma representa um desafio para a maioria dos Estados da UE. Esta é uma população
diferente, grande em número, mas que precisa de ser tratada como um todo. O destino
desta comunidade tornou-se um tema de campanha eleitoral em diversas ocasiões.
Para contribuir adequadamente para o bem-estar dos cidadãos Roma, a prioridade principal
é recorrer e aplicar correctamente os Fundos Estruturais. Construir novas casas e renovar
as existentes, melhorar o acesso aos serviços, bem como à educação, saúde e emprego,
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constituem soluções viáveis para a consecução do nosso objectivo. Ao mesmo tempo,
temos de utilizar as qualidades específicas da população Roma, os seus costumes, cultura
e artesanato tradicional.
Designar um Ano Europeu para a Integração dos Roma, ajudaria a uma maior sensibilização
para os problemas desta comunidade. O desporto de rua e de competição são também
formas concretas de integrar a população Roma.
Rovana Plumb (S&D). – (EN) Senhora Presidente, com cerca de 1,5 milhões dos membros
desta minoria, a Roménia tem a maior comunidade Roma da Europa. A integração europeia
dos Roma vai ficando para trás, considerada por muitos como utópica, quer em termos
administrativos quer em termos de comunidade. Presentemente, o Governo Romeno está
totalmente empenhado na integração desta minoria. Precisamos, por conseguinte, de uma
estratégia Europeia que enquadre os esforços nacionais apostados em proporcionar aos
Roma inclusão socioeconómica, educação, oportunidades de formação e assistência no
emprego, especialmente no caso das mulheres.
É fundamental apoiar os esforços que os ajudem a preparar-se para o emprego continuado
de modo a evitar a exclusão social e a pobreza. Apoio fortemente a ideia de que a Comissão
deveria apresentar anualmente um relatório de acompanhamento sobre a estratégia da UE
para a inclusão dos Roma. Gostaria de felicitar as senhoras deputadas Járóka e Kinga Göncz
e congratular-me com o compromisso do Conselho e da Comissão.
Elena Băsescu (PPE). – (RO) Senhora Presidente, o facto de estarmos hoje a discutir a
elaboração de uma estratégia Europeia para os cidadãos Roma representa, finalmente, o
reconhecimento de que este problema diz respeito à UE e não é apenas uma competência
nacional. Com vista a garantir uma melhor implementação desta estratégia, apoio a ideia
de criar uma agência Europeia para os Roma. Isso permitir-nos-á pôr cobro, com êxito, à
discriminação com base na etnia, com todas as consequências que isso implica.
No caso de se instituir um sistema de monitorização da implementação da estratégia, este
tem de ser aplicado a todos os Estados Membros e não apenas àqueles que possuem uma
numerosa população desta comunidade. Existe o risco de os fundos da UE geridos por
ONG não produzirem resultados concretos. As autoridades públicas devem actuar como
organizações beneficiárias no que respeita aos projectos. Apoio também a ideia, expressa
no relatório, da criação de um mapa europeu de zonas críticas, destacando as microrregiões
da UE mais duramente atingidas pela pobreza, a exclusão social e a discriminação.
László Andor, Membro da Comissão. – (EN) Senhora Presidente, estou grato pela realização
deste debate no Parlamento. Creio que será muito benéfico para Comissão no período que
antecede a execução do quadro Europeu e isso tem um grande significado para mim,
pessoalmente, quando definirmos a futura política de coesão, particularmente, o futuro
do Fundo Social Europeu.
Fico com ideia, a partir desta discussão, de que temos de apostar numa maior simplificação.
Temos de avançar com a ideia de integrar mais a inclusão social no FSE. Há que desenvolver
uma abordagem territorial que se adapte às condições sociais específicas das regiões onde
vivem a maior parte dos Roma, e ainda envidar mais esforços para criar emprego destinado
a pessoas sem qualificações ou com baixas qualificações.
Gostaria, todavia, de clarificar muito brevemente dois aspectos. Em primeiro lugar, a
pobreza tem um papel importante, mas não devemos entender que a situação dos Roma,
enquanto grupo, é idêntica à dos pobres em geral, porque a pobreza e o desemprego são
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muito mais elevados entre os Roma do que na sociedade em geral. Essa é a razão pela qual
considero que a Europa 2020 constitui um bom enquadramento e ajudará a desenvolver
as estratégias, políticas e apoio financeiro adequados.
Por fim, chegamos à questão de saber por que razão a Comissão está a trabalhar num
quadro Europeu e não numa estratégia Europeia enquanto tal. Não tenho tempo para
desenvolver este tema, mas deve-se simplesmente à diversidade da realidade no terreno.
Existe um problema Europeu comum, mas o modo como este surge nos vários
Estados-Membros, e o modo como deve ser transposto para as estratégias nacionais, difere
da Roménia para a França, ou da Eslováquia para Portugal, e temos de estar conscientes
disso.
Viviane Reding, Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhora Presidente, apenas para
reforçar o que o meu colega disse, a discussão de hoje foi muito útil, tal como a maior parte
do que foi escrito na vossa apresentação. Será tomado em consideração na elaboração do
trabalho que a Comissão está neste momento a desenvolver.
O quadro da UE para as estratégias nacionais relativas aos Roma será, em primeiro lugar,
apresentado na Plataforma Europeia para a Inclusão dos Roma na medida em que
precisamos – como muitos deputados disseram – de incluir a população Roma no nosso
trabalho e de que esta assuma as suas responsabilidades. É também muito importante – e
neste caso deixo um apelo à Presidência – que haja um acompanhamento do trabalho que
produziremos nos meses que se seguem de modo a podermos avaliar a implementação na
prática dos projectos em causa. Estou de acordo com os deputados que afirmam que os
fundos regionais, infelizmente, não estão a ser utilizados como podiam e concordo também
com a ideia de que as autoridades locais são por vezes as que estão em melhores condições
de encontrar uma solução. Temos de as ajudar a progredir.
A Directiva relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União tem
sido questionada por alguns deputados. A análise da transposição realizada por parte de
todos os Estados-Membros está concluída. Em 2010, visitámos 21 Estados-Membros e
estão planeadas mais seis visitas. Um número significativo de Estados-Membros corrigiu
as suas regras ou está em vias de as corrigir, pelo que a Directiva relativa à Livre Circulação
será muito mais bem aplicada do que no passado.
Zoltán Balog, Presidente do Conselho em exercício. – (HU) Senhora Presidente, Senhores
Comissários, sinceramente, o momento para a realização do debate de hoje não poderia
ter sido mais bem escolhido. Este é o melhor momento possível, pois em Abril a Comissão
publicará a sua Comunicação e esperamos, depois, incorporar essa Comunicação no
trabalho do Conselho. Isto significa que, depois dos debates realizados nas competentes
formações do Conselho, pediremos também o apoio do Conselho Europeu na aprovação
das conclusões. O mesmo é dizer que terá de existir um empenho, ao mais alto nível, nas
questões relativas aos Roma – ao nível dos Chefes de Estado ou de Governo, por parte da
União Europeia.
Gostaria de acrescentar algumas reflexões sobre a questão de saber se estamos perante um
problema étnico ou se se trata de uma espécie de desafio social e económico. Não quero,
nem posso, resolver esta questão. Creio que estamos perante os dois e que é importante
que mantenhamos ambas as abordagens. Como disse o Senhor Comissário Andor, é uma
questão económica e social na medida em que a pobreza extrema ainda representa um
problema geral em muitos pontos dos Estados-Membros da UE. Ao mesmo tempo, existe
uma espécie de discriminação étnica dentro da pobreza extrema, pelo que temos de prestar
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uma atenção especial aos Roma quando proporcionamos oportunidades. Todavia, se não
as providenciarmos, não há razão para exigirmos o acesso, com base nos direitos humanos,
às mesmas – sejam elas poucas ou nenhumas -, pois nesse caso não há nada a que aceder.
Contudo, se as proporcionarmos, teremos então, no processo da sua criação, de ter em
atenção a possibilidade de os Roma terem também acesso e de não serem deixados de fora.
Creio que todos precisamos de adoptar uma nova abordagem. Seria bom que pudéssemos
identificar as oportunidades inerentes a este problema; que conseguíssemos fazer com que
a nossa percepção das questões relativas aos Roma passasse de problema a oportunidade.
Imaginem só que tremenda força de trabalho, que bem, no que respeita a mão-de-obra,
constitui e que potencial tem este povo, esta multidão, em termos de oferta de trabalho
interna.
Como tem sido dito em diversas ocasiões, os progressos em matéria de educação constituem
o melhor investimento. Na verdade, a educação é investimento no futuro e isso é uma
questão-chave quando estamos a falar de pessoas inactivas, não apenas porque não têm
emprego nem oportunidade de estudar, mas inactivas num sentido mais profundo da
palavra, porque desistiram de ter esperança. Eles não acreditam que, de qualquer modo,
tenham qualquer hipótese e, por conseguinte, já não esperam nada da vida. Talvez tenham
chegado a um ponto em que a única coisa que esperam do Estado é que este lhes preste
ajuda. É muito importante fazer com que estas pessoas sejam capazes de deixar de ser
apenas objecto de medidas e passar a ser sujeitos das mesmas, e de participarem elas próprias
neste processo como parceiros.
Pouca se disse sobre boas práticas. Considero importante que mantenhamos um registo
das boas práticas e creio que é igualmente importante que façamos o mesmo com as más
práticas, pois, muitas vezes, podemos aprender mais com os defeitos das más práticas do
que com as boas práticas. Creio também que a análise aos fundos, a análise da aplicação
dos fundos, e aqui refiro-me aos fundos da União Europeia, indica a presença tanto de boas
como de más práticas.
E, por último, talvez a nossa maior tarefa seja a de convencer a maioria; convencer a maioria
não Roma da Europa de que a integração não representa exclusivamente uma espécie de
ditame humanitário, mas que é também fundamental do ponto de vista do seu interesse.
Afinal, a Europa pertence-nos a todos e a maioria só pode sentir-se bem se as minorias
também se sentirem bem. Muito obrigado por este debate e confio que podemos continuar
a contar com o vosso apoio.
Lívia Járóka, relatora. – (EN) Senhora Presidente, serei muito breve. Gostaria de agradecer
muito os vossos valiosos comentários. Eles reforçam a minha visão e a dos meus
relatores-sombra de que os slogans políticos nunca se tornarão realidade sem uma base
jurídica, apoio e incentivos financeiros adequados, bem como um mecanismo da UE para
coordenar as acções das partes interessadas, desde os governos locais até ao Conselho, e
aproveitar as vantagens de uma governação a vários níveis. Isso colocará toda a situação
sob um novo prisma. Creio firmemente que, com base nas tarefas, objectivos, princípios
e instrumentos definidos por todos os Tratados e pela Carta de Direitos Fundamentais, e
para além disso assente nas competências partilhadas bem como no apoio, coordenação
e acções complementares da União, surgirá uma estratégia muito forte para os Roma.
Para concluir, gostaria de exprimir a esperança que acalentei, ao longo dos últimos seis
anos, de que a Comunicação da Comissão seja capaz de subscrever estes pontos e fornecer
uma excelente base sobre a qual a Presidência Húngara poderá cumprir o seu compromisso
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de lançar esta estratégia Europeia relativa aos Roma. Estou muito grata por isso. Tenho
consciência de que esta estratégia Europeia não resolve o problema; sei que uma imensa
parte depende de nós, os Roma. Palavras e promessas nada significam sem acções fora de
Bruxelas e nos aglomerados habitacionais dos Roma.
Os governos e os Roma têm de fazer o que assinaram: tomar medidas determinadas para
produzir resultados tangíveis. Compreendemos a nossa responsabilidade nisto e somos
totalmente favoráveis à nossa parceria comum. Para nós, Roma, e creio que para toda a
União Europeia, este processo prende-se muito mais com uma questão de confiança mútua.
Trata-se também de construir uma comunidade de valores que todos podemos partilhar,
e que todos podemos desfrutar, que seja realmente capaz de fazer face às dificuldades que
temos debatido neste hemiciclo ao longo dos últimos seis anos. Agradeço-vos muito o
vosso apoio e gostaria de me associar a Renate Weber e aos outros relatores-sombra nos
agradecimentos que dirigiram ao secretariado da Comissão das Liberdades Cívicas, da
Justiça e dos Assuntos Internos e a todos os consultores que, connosco, têm lutado muito
arduamente por esta causa.
Presidente. – Está encerrado o debate.
Lamento ter sido tão exigente na limitação dos tempos de intervenção, mas fui obrigado
a fazê-lo, pois estamos, como podem ver, extremamente atrasados para iniciar o próximo
ponto da ordem do dia, a saber, o Período de Perguntas.
Declarações escritas (Artigo 149º)
Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) Os acontecimentos do ano passado que
envolvem a expulsão dos Roma de um país para outro e a discriminação deste grupo étnico
e a sua segregação da sociedade levaram a União Europeia a tomar medidas concretas. Isso
inclui a estratégia da União Europeia para a inclusão dos Roma, iniciada pelo Parlamento
Europeu. A inclusão deste grupo étnico não é apenas uma obrigação em termos de direitos
humanos, mas também uma necessidade económica, e além de ser um imperativo moral,
é também do estrito interesse financeiro de todos os Estados Membros. Acresce ainda que,
dada a dimensão da exclusão, a inclusão global dos Roma é essencialmente uma questão
que se prende com os direitos humanos. Gostaria de sublinhar que, ao adoptar uma
estratégia comum para a inclusão dos Roma em toda a Europa, nós, no Parlamento Europeu,
estamos a demonstrar que a União Europeia não está pura e simplesmente a pôr nas mãos
dos Estados-Membros a solução dos problemas da integração dos Roma. Como vimos
pelos acontecimentos recentes, não é possível resolver estes problemas apenas a nível
nacional e, por consequência, existe necessidade de uma estreita cooperação entre a União
Europeia e os Estados-Membros. É também muito importante que a Comissão Europeia e
os Estados-Membros mobilizem as actuais estratégias e medidas da UE, a par da coordenação
de medidas e da identificação de bases comuns, a fim de garantir a inclusão social e
económica dos Roma. A estratégia só será activamente implementada quando for
encontrada uma abordagem Europeia comum relativamente às questões da integração dos
Roma. Além disso, devemos envolver, tanto quanto possível, representantes da comunidade
Roma no processo de elaboração de políticas da UE para as questões dos Roma.
Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) O relatório sobre a estratégia da UE para a
inclusão dos ciganos enumera os problemas e dificuldades que as comunidades Roma
enfrentam na UE. A natureza da pobreza mudou substancialmente ao longo das duas
últimas décadas na Europa Central e de Sudeste. As mudanças políticas e económicas
conduziram à dispersão das comunidades tradicionais e os Roma perderam assim a opção
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de mobilidade e tornaram-se o subgrupo da sociedade mais excluído e menos educado.
Além disso, a população Roma revelou a trajectória típica do crescimento demográfico.
Enquanto a maioria da sociedade está a envelhecer, a percentagem dos Roma na sociedade
está a aumentar através do elevado crescimento demográfico. Tudo isto torna claro que,
a menos que os níveis de emprego aumentem entre os Roma, e a menos que estes sejam
mais bem integrados na maioria da sociedade, os custos de manter a situação num nível
comportável aumentarão constantemente, incluindo os custos com assistência e benefícios
sociais, custos básicos com educação, custos adicionais com segurança, custos
administrativos para supervisionar os gastos sociais e também custos mais elevados com
os cuidados de saúde. A integração dos Roma é, por conseguinte, não apenas um dever
moral e um dever em termos de protecção dos direitos humanos, mas, acima de tudo, é
também uma necessidade económica. A maior parte das medidas implementadas até agora
são as chamadas normas não vinculativas juridicamente. Contudo, se quisermos que haja
progressos nesta matéria, a estratégia da UE para a inclusão dos Roma tem de ir além dos
chamados instrumentos jurídicos não vinculativos e tem de ser incluída nos instrumentos
estabelecidos através da direito primário.
Katarína Neveďalová (S&D), por escrito. – (SK) Creio que sabemos todos agora que a
questão dos Roma não é apenas um problema de alguns Estados-Membros ou de potenciais
países candidatos. É um problema pan-Europeu, que tem de ser resolvido sem demora.
O maior obstáculo à inclusão dos Roma na sociedade é a pobreza e os baixos níveis de
educação. A educação é a chave para elevar o nível de vida e para a formação, tão
constantemente procurada, da sociedade civil. A criação de emprego é extremamente difícil
e, como membro de numerosas organizações de juventude, conheço a situação actual dos
jovens no mercado de trabalho. A situação é muitas vezes pior entre a população Roma,
resultando na marginalização destes e crescente criminalidade, a qual apenas serve para
exacerbar mais a situação.
Não foi há muito tempo que França deportou Roma de origem búlgara e romena. Essas
medidas foram objecto de grande atenção, não só pela suspeita de violação de direitos
humanos básicos, mas também de regulamentação da UE. Concordo, por conseguinte,
com a declaração da Comissão sobre a necessidade de contribuir para uma maior
cooperação entre as partes interessadas ao nível nacional, internacional e, especialmente,
Europeu.
Algirdas Saudargas (PPE), por escrito. – (LT) Apesar de constituir a minoria étnica de
maior dimensão, a comunidade Roma dos Estados-Membros da União Europeia continua
a ser objecto de discriminação e segregação. Estou de acordo com alguns dos meus colegas
deputados que afirmaram que é muito importante criar uma estratégia para a inclusão dos
Roma a nível Europeu. Em todos os Estados-Membros temos excelentes exemplos de como
devemos reduzir a exclusão dos Roma em diversas áreas: educação, cultura, emprego,
cuidados de saúde ou mesmo na participação dos Roma na vida política e cívica. Contudo,
tais iniciativas não têm suficiente visibilidade. Em minha opinião, a União Europeia seria,
por conseguinte, uma plataforma adequada para melhorar a cooperação entre os Estados
Membros, para conjugar e disseminar as boas práticas, bem como experiências, e para
providenciar financiamento. Embora a dimensão europeia seja muito importante, creio
que os resultados mais eficazes se podem conseguir actuando a nível local e regional.
Apenas nas próprias localidades e cidades conseguiremos uma melhor compreensão dos
problemas, necessidades e contextos sociais dessas áreas e, em resultado disso, os projectos
implementados estarão mais próximos daqueles a quem são dirigidos.
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Monika Smolková (S&D), por escrito. – (SK) Sigo de muito perto a questão dos Roma
porque vivo no leste da Eslováquia, onde existe uma grande comunidade Roma. Apoio a
proposta de resolução sobre a estratégia da UE a favor da integração dos ciganos.
Hoje, dia 8 de Março, celebramos o centenário da defesa dos direitos das mulheres. Hoje
estamos também a debater a discriminação contra as mulheres, pois, quando debatemos
esta estratégia, também é necessário falar sobre discriminação contra as mulheres dos
grupos minoritário, em particular. Os Roma estão entre os grupos populacionais mais
desfavorecidos de toda a Europa. Li a declaração da senhora deputada Járóka: “A pobreza
ameaça as novas gerações – não em razão das suas origens Roma, mas devido ao
desemprego dos seus pais”. Gostaria de acrescentar que isso acontece também em razão
da exclusão social. O desemprego irá continuar, em particular entre a população Roma,
mas sabemos como integrar de imediato os Roma nas actividades culturais e na vida cívica.
O problema da igualdade de género é pior nos grupos minoritários. Em relação à inclusão
dos Roma, não podemos, por conseguinte, esquecer o diálogo com as mulheres Roma,
que têm uma enorme influência emocional sobre os seus filhos e sobre a geração futura.
László Tőkés (PPE), por escrito. – (HU) Em primeiro lugar, gostaria de dizer que registo
com grande agrado o facto de a Presidência Húngara da UE ter inscrito a questão da inclusão
dos Roma entre as suas prioridades. Constitui uma prova convincente do empenho do
Governo Húngaro a esse respeito o facto de a relatora, a Senhora Deputada Lívia Járóka,
único deputado Roma ao Parlamento Europeu, ser um dos delegados húngaros do Partido
Popular Europeu, e de o Senhor Presidente em exercício do Conselho, Zoltán Balog, que
foi quem apresentou o caso, Presidente da recém-criada Secretaria de Estado para a Inclusão,
estar empenhado no apoio à criação de melhores condições para a população Roma que
é alvo de vários desfavorecimentos. Com base nestes factos, podemos concluir, e bem, que
a Presidência Húngara da UE está a liderar a Europa, dando o bom exemplo na resolução
das questões relativas aos Roma. No que diz respeito à estratégia para os Roma, creio que
é importante sublinhar que a integração dos 12 milhões de ciganos Roma que vivem na
UE é uma questão comum a toda a Europa, cuja resolução deverá exigir o contributo tanto
dos Estados-Membros individualmente como das instituições da UE. O primeiro-ministro
Húngaro, Viktor Orbán, salientou, apropriadamente, que se não quisermos “exportar” os
problemas dos Roma – que vivem em pobreza extrema e exclusão social e étnica – através
da “nomadização”, isto é, da emigração para os países desenvolvidos da UE, temos então
de encontrar uma solução para a sua actual situação insustentável, através de uma acção
conjunta e esforços conjugados. Faço votos para que o Parlamento Europeu, a Comissão
Europeia, o Conselho Europeu e, por último, mas não menos importante, a Presidência
Húngara da UE consigam com êxito desenvolver e concluir até Junho deste ano esta
importante estratégia de integração dos Roma.
17. Período de perguntas (perguntas à Comissão)
Presidente. – Segue-se na ordem do dia o Período de Perguntas (B7-0019/2011).
Antes de dar início ao Período de Perguntas, uma vez que é tão tarde, gostaria de dizer algo
sobre o modo como vou dirigir este período de perguntas. Ficaria muito grato que todos
estivessem atentos, incluindo, se me permitem, os Senhores Comissários que irão responder.
Darei a palavra, nas perguntas complementares, apenas ao autor da pergunta porque não
dispomos de tempo suficientemente para mais se quisermos ouvir um número significativo
de perguntas. Solicito aos Senhores Comissários que estão a responder ou a dar a primeira
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resposta que, por favor, não leiam um longo discurso. Gostaríamos de ter boas respostas,
e informativas, para que se possa estabelecer algum diálogo com o autor da pergunta.
As perguntas seguintes são dirigidas à Comissão.
Jörg Leichtfried (S&D). - (DE) Senhora Presidente, devo admitir que apoio os seus
argumentos sobre o tempo disponível. Contudo, gostaria de lhe pedir que tivesse em conta
um aspecto. Os deputados que pretendem colocar perguntas não são os responsáveis pelo
facto de estarmos tão atrasados. O meu problema é que questionei o Conselho sobre uma
matéria que agora vai ser tratada como Pergunta n.º 2. A minha pergunta ao Conselho era
idêntica a esta, mas o período de perguntas ao Conselho foi agora cancelado, sem
substituição. Claro que isto é bastante lamentável. Gostaria de lhe pedir que revisse a sua
abordagem, que é de resto completamente lógica e compreensível, em relação a este aspecto.
Presidente. - Não tenho alternativa nas circunstâncias em que nos encontramos esta
noite. Lamento muito por todos os autores de perguntas, mas o melhor que posso fazer é
fazer avançar o maior número de perguntas possível e permitir aos seus autores que tenham
o seu momento de intervenção. Esta não é uma situação que me agrade; como penso que
saberão, estamos a dar alguns passos para avançar para uma forma real do Período de
perguntas que reflicta a nova situação em que nos encontramos após a entrada em vigor
do Tratado de Lisboa. Sinceramente, penso que quanto mais depressa isso acontecer,
melhor; mas agora vamos prosseguir.
Pergunta n.º 15, da deputada Vilija Blinkeviciute (H-000075/11)
Assunto: Directiva-quadro sobre o rendimento mínimo na União Europeia
No ano transacto, o Parlamento Europeu aprovou um relatório sobre o papel do rendimento
mínimo no combate à pobreza e na promoção de uma sociedade inclusiva na Europa, no
qual precisava que seria necessário criar uma directiva-quadro sobre a garantia de um
rendimento mínimo na União Europeia.
Dado que existem já na Europa mais de 85 milhões de pessoas que vivem abaixo do limiar
de pobreza, não considera a Comissão que seria necessário criar uma directiva-quadro
sobre um sistema que garanta um rendimento mínimo adequado em toda a Europa?
László Andor, Membro da Comissão . - (EN) Há muitas pessoas que dizem que as
sociedades deviam ser julgadas pela forma como tratam os seus elementos mais frágeis. É
óbvio que, se não conseguirmos prestar apoio adequado às pessoas carenciadas, poderemos
excluí-las ainda mais e, portanto, dificultar a sua integração na sociedade e no mercado de
trabalho.
A Comissão considera que, para além de funcionarem como estabilizadores automáticos,
os regimes de rendimento mínimo podem desempenhar um papel importante na protecção
dos mais vulneráveis dos piores efeitos da crise proporcionando-lhes redes de segurança.
A Recomendação da Comissão sobre a inclusão activa das pessoas excluídas do mercado
de trabalho e as Conclusões do Conselho EPSCO, de 16 e 17 de Dezembro de 2008, sobre
princípios comuns de inclusão activa por uma luta mais eficaz contra a pobreza salientam
ambos a importância do acesso a recursos adequados, a par de serviços de qualidade e
mercados de trabalho inclusivos.
A recomendação exorta especialmente os Estados-Membros a "reconhecer[em] o direito
fundamental dos indivíduos a recursos e prestações suficientes para viver de acordo com
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a dignidade humana, no âmbito de um dispositivo global e coerente de luta contra a exclusão
social".
A abordagem definida na recomendação constitui um passo na direcção certa, em especial
durante a crise económica. Mas é preciso fazer mais para aplicar cabalmente as reformas
em matéria de inclusão activa.
Conforme anunciado na sua comunicação sobre a Plataforma Europeia contra a Pobreza
e a Exclusão Social, em 2012, a Comissão apresentará uma comunicação sobre a aplicação
dos princípios comuns de inclusão activa, salientando, designadamente, a eficácia das
medidas de rendimento.
Com base nessa avaliação, proporá medidas, incluindo a forma como os instrumentos
financeiros da UE podem ser usados para apoiar a inclusão activa.
Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - (LT) Senhora Presidente, Senhor Comissário, muito obrigado
pela sua resposta, mas não respondeu à minha pergunta. A minha pergunta foi redigida
nestes termos: a Comissão Europeia tenciona lançar uma directiva quadro sobre a garantia
de rendimentos mínimos suficientes? É que, de outra forma, não conseguiremos, com toda
a certeza, combater a pobreza. Ainda no ano passado, durante o Ano Europeu do Combate
à Pobreza e à Exclusão Social, a pobreza aumentou em Estados-Membros individuais.
Senhor Comissário, uma outra questão - uma vez que um número realmente elevado de
pessoas idosas são vítimas da pobreza, o que pensa do lançamento pela Comissão de
critérios uniformes relativos a uma pensão mínima a nível da União Europeia?
László Andor, Membro da Comissão . - (EN) A Comissão tem defendido um rendimento
mínimo e também um salário mínimo, mas estamos aqui a falar de competências e de
responsabilidades dos Estados-Membros, e o princípio da subsidiariedade entra aqui em
discussão com toda a força.
Em período de crise, concordo que temos de prestar especial atenção aos elementos dos
grupos vulneráveis da sociedade, em especial os que se vêm sem rendimentos porque
também não têm trabalho, mas temos de encorajar os Estados-Membros a utilizarem
diversos meios - e isto é só uma opção - para evitar que as pessoas caiam na pobreza.
Portanto, a margem para iniciativas legislativas é aqui extremamente reduzida, embora,
em certas épocas, a sua procura política seja muito significativa.
No que diz respeito à pobreza das pessoas mais idosas, este é um assunto muito complexo,
para o qual teremos de trabalhar nos domínios do emprego, serviços sociais e protecção
social; e isto leva-me à campanha no próximo ano sobre o envelhecimento activo, que será
apoiado por políticas nas áreas dos cuidados de saúde e da preservação da saúde, e da
aprendizagem ao longo da vida, porque acreditamos que onde poderemos conseguir maior
progresso, em termos de condições de vida e de inclusão social das pessoas mais idosas,
será no reforço da participação no mercado de trabalho. Poderemos depois adicionar novas
políticas.
Presidente. - Pergunta n.º 16, da deputada Silvana Koch-Mehrin (H-000084/11)
Assunto: Lâmpadas de baixo consumo
Terá a Comissão conhecimento do estudo da Agência Federal do Ambiente alemã, segundo
o qual em virtude do mercúrio que contêm, as lâmpadas de baixo consumo implicam um
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risco de intoxicação caso se partam em casa? Que conclusões retira a Comissão deste
estudo?
Estará a Comissão disposta a reconsiderar a sua decisão sobre a retirada do mercado das
lâmpadas convencionais?
Estará a Comissão disposta a anular a proibição de comercializar lâmpadas tradicionais,
quanto mais não seja para os consumidores privados?
Günther Oettinger,
Membro da Comissão - (DE) Senhora Presidente, Senhora
Deputada Koch-Mehrin, Senhoras e Senhores Deputados, a Comissão tem conhecimento
do relatório da Agência Federal do Ambiente alemã e, como é natural, investigou, mais
uma vez, cuidadosamente os factos. Os antecedentes da situação são os seguintes. Como
resultado de uma decisão do Conselho Europeu de 2007, e subsequentes resoluções do
Parlamento Europeu e do Conselho Energético - por outras palavras, após uma consulta
alargada com o Parlamento e os Estados-Membros - a Comissão apresentou a sua proposta
de uma regulamento de concepção ecológica in 2009. Este incluía a substituição gradual
das lâmpadas convencionais por lâmpadas de baixo consumo que fazem um uso mais
eficiente da electricidade. Acreditamos que, no mercado europeu da iluminação e das
lâmpadas, será possível alcançar uma poupança total de 40 mil milhões de quilowatt/hora,
o que corresponde a custos de electricidade situados entre 5 e 10 mil milhões de euros. A
directiva inclui várias medidas de segurança, centrando-se no mercúrio e nos limites
máximos. Estes sofreram uma nova redução significativa, em Setembro do ano passado,
para reduzir ainda mais os potenciais riscos para o público.
As conclusões do estudo encomendado pela Agência Federal do Ambiente alemã
levaram-nos a pedir ao Comité Científico dos Riscos para a Saúde e o Ambiente que emitisse
uma nova declaração. Após o exame do conjunto das referências científicas, o comité
chegou à conclusão de que as lâmpadas fluorescentes compactas partidas apresentam uma
probabilidade muito reduzida de constituírem qualquer risco para a saúde humana.
No entanto, há um problema nesta área. Os estudos baseiam-se em ensaios realizados com
adultos. Como é óbvio, as crianças devem ser consideradas separadamente, e é por isso
que estamos a trabalhar conjuntamente com a Agência Federal do Ambiente alemã para
apresentar resultados adequados para crianças o mais rapidamente possível. Estamos a
monitorizar a situação muito cuidadosamente. Estou em contacto com a referida agência,
pelo que poderemos realizar uma rápida avaliação conjunta de quaisquer ensaios adicionais
que esta organize.
A nossa conclusão global é a de que, devido à necessidade de confiança por parte de todas
as pessoas envolvidas, continuaremos a introduzir gradualmente o regulamento. Todavia,
teremos o maior prazer em apresentar novamente um relatório ao Parlamento se surgirem
conclusões que possam dar origem a uma avaliação diferente. Esta é a situação presente.
Silvana Koch-Mehrin (ALDE). - (DE) Senhora Presidente, Senhor Comissário Oettinger,
é positivo que tenha mandatado o Comité Científico dos Riscos para a Saúde e o Ambiente
para analisar novamente esta questão. Fico contente com isso Contudo, a pergunta
mantém-se: Como poderemos explicar aos cidadãos da Europa que têm de permitir algo
nas suas casas, ao abrigo dos Regulamentos da UE, que representa um risco para a saúde
dos seus filhos? Os senhores deputados têm filhos e sabem como é. É normal que se partam
coisas. O senhor deputado Leichtfried, da Áustria, e eu estamos muito preocupados com
esta questão. Como podemos deixar claro que isto é algo perigoso? Parece que não somos
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capazes de aprender com os erros do passado. No entanto, o Senhor Comissário não foi
o responsável pela decisão original, por isso poderá mostrar-se disposto a aprender sem
"dar o braço a torcer". Poder-se-ia dizer que vamos eliminar esta proibição, quanto mais
não seja para os consumidores privados. Estaria disposto a reconsiderar a sua decisão?
Günther Oettinger, Membro da Comissão. - (DE) Senhora Presidente, em resposta à
pergunta, gostaria de salientar que as lâmpadas que estarão disponíveis no mercado,
imediatamente após a substituição, não apresentam qualquer risco potencial. A pergunta
refere-se às CFL, ou compact fluorescent lamps. Por este motivo, necessitamos de pensar em
aumentar as nossas actividades de relações públicas na directiva "concepção ecológica"
para que possamos informar os cidadãos sobre as lâmpadas LED e as lâmpadas de halogéneo
de nova geração. Isto permitir-nos-á alcançar duas coisas: os nossos objectivos ambientais
e de poupança de energia, nos termos do Regulamento, por um lado, e a prevenção de
quaisquer eventuais riscos, por outro. Terei todo o prazer em analisar novamente estas
questões com maior profundidade.
Presidente. - Pergunta n.º 17, do deputado Claude Moraes (H-000079/11)
Assunto: Pacotes "Direitos das vítimas"
Uma parte importante do programa de Estocolmo consiste em melhorar o apoio às vítimas
de crimes. Em especial, as questões relacionadas com a assistência às vítimas de crimes
transfronteiras são uma verdadeira preocupação para os cidadãos da UE. Há poucos
procedimentos práticos em vigor que ofereçam apoio ou conselhos às vítimas e famílias
que hajam sido apanhadas em crimes e danos corporais graves no estrangeiro. Estou a
ajudar um eleitor cujo filho foi vítima de um ataque violento durante as férias em Creta. É
verdadeiramente necessário que a UE tome medidas neste domínio, para cumprir a promessa
de uma Europa dos cidadãos.
A Comissária Reding anunciou um pacote de medidas relacionadas com a protecção das
vítimas de infracções penais. Assim sendo, quando pretende a Comissão propor esse pacote
destinado às vítimas de crimes? Poderá a Comissão dar mais informações quanto ao que
estará incluído nessa proposta legislativa? Poderá a Comissão fornecer alguns pormenores
sobre as medidas não legislativas a incluir no pacote?
Viviane Reding, Vice-Presidente da Comissão . - (EN) Senhora Presidente, mais de
30 milhões de pessoas em toda a Europa serão vítimas de crimes todos os anos. É importante
garantirmos que as vítimas tenham acesso aos seus direitos e que recebam o apoio e a
protecção de que necessitam. Esta é uma prioridade estratégica da Comissão.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para destacar a coragem do senhor deputado
Stephen Hughes, que está a fazer campanha a favor de direitos das vítimas mais fortes em
toda a Europa. Penso que a sua determinação deve servir de inspiração a todos nós para
reforçarmos os direitos das vítimas e a confiança dos cidadãos nos nossos sistemas judiciais.
Necessitamos desta confiança mútua mais forte para garantir o reconhecimento e a
protecção das necessidades das vítimas não só em casa, mas também transfronteiras.
Também necessitamos de garantir que as vítimas não sejam esquecidas pelos nossos
sistemas jurídico e judicial.
É por isso que a Comissão vai propor, em Maio, um pacote extensivo de medidas a favor
das vítimas. Este pacote abordará a qualidade de tratamento que as vítimas recebem na
sequência de um crime e durante o processo criminal. Deverá garantir que as vítimas
recebam os mesmos padrões mínimos de tratamento em todos os Estados-Membros da
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UE, independentemente da sua nacionalidade ou país de origem. As nossas propostas
destinam-se a promover uma mudança nas atitudes para com as vítimas, a fazer mais para
garantir a sua recuperação, e a minimizar o risco de estas continuarem a ser agredidas
através da repetida vitimização durante o processo.
Em termos muito concretos, em que consistirá o pacote? Em primeiro lugar, uma directiva
horizontal sobre o estatuto da vítima em processo penal, o que estabelecerá, por exemplo,
de forma clara, os seguintes direitos de aplicação efectiva: serviços de apoio à vítima
facilmente acessíveis em todos os Estados-Membros; o direito a interpretação durante as
inquirições; a minimização do contacto entre o ofensor e a vítima durante o processo,
devendo os eventuais novos tribunais prever zonas de espera separadas; e o direito em
todos os Estados-Membros a pedir uma revisão do processo penal.
Em segundo lugar, também vou propor um regulamento sobre o reconhecimento mútuo
das medidas de protecção de direito civil para garantir que qualquer vítima em situação de
risco, e que beneficie de uma medida de protecção tomada contra um potencial ofensor
num Estado-Membro, possa continuar a beneficiar de uma tal medida quando se deslocar
ou viajar para outro Estado-Membro. Esse instrumento será complementado por outro
instrumento relativo ao reconhecimento mútuo das medidas de protecção em matéria de
direito criminal.
Também tencionamos introduzir uma vasta gama de medidas não legislativas para garantir
que a nova legislação funcione de forma eficaz, e vamos propor um roteiro sobre o reforço
dos direitos das vítimas para garantir que estes direitos permaneçam no topo da agenda
política nos próximos anos.
Claude Moraes (S&D). - (EN) Como sabe, visitámos o seu gabinete na semana passada,
com Maggie Hughes, uma de muitos milhares de vítimas corajosas do crime.
Devo dizer que, falando com os seus funcionários, ficámos muito entusiasmados porque
este é potencialmente um pacote de medidas que restaura a confiança e o valor acrescentado
para os cidadãos que necessitam de ajuda quando são vítimas do crime.
O que a Maggie Hughes e muitas outras vítimas de crime nos disseram foi que gostam das
medidas que propôs mas que desejam ver uma concentração da ajuda. Por exemplo, se há
um gabinete de apoio à vítima, deve ser facilmente acessível e devemos ter indivíduos que
ajudam no hospital, na célula da esquadra da polícia e no sistema judicial.
Isto é o que os nossos cidadãos estão a pedir e, até agora, ainda não receberam. Portanto,
na verdade isto é um apelo que lhe faço para tornar esta proposta tão grandiosa quanto
poderá ser.
Viviane Reding, Vice-Presidente da Comissão . - (EN) Estou absolutamente de acordo.
Também acho que as vítimas têm estado algo ausentes.
No que diz respeito aos direitos processuais, concentrámo-nos fortemente nas pessoas
que se encontram numa situação difícil porque podem ter cometido um crime: temo-nos
preocupado em assegurar a protecção dos seus direitos, como é normal que o façamos na
nossa sociedade baseada nos direitos. Contudo, muito frequentemente as vítimas são
agredidas uma segunda vez quando vão a Tribunal, e ninguém quer saber. É uma situação
muito injusta, que se traduz numa negação de direitos. É por isso que espero que este pacote
de protecção da vítima mude não só as leis, mas também as mentalidades, e que em todo
o lado nos nossos tribunais, nas nossas esquadras de polícia e nos nossos hospitais - tal
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como insistiu com razão o Senhor Deputado - as pessoas tenham uma especial atenção
para com as vítimas e saibam que estas não podem ser tratadas como qualquer outra pessoa.
É da maior importância que isto também se aplique transfronteiras, às pessoas que se
encontram num Estado-Membro diferente do respectivo país de origem.
Por isso, conto com o Parlamento para ajudar a Comissão a produzir a melhor legislação
possível, e também - no que diz respeito aos aspectos da co-decisão do pacote - a ser rápida
para que este possa ser apresentado para acordo com o Conselho.
Segunda parte
Presidente. - Pergunta n.º 18, da deputada Marian Harkin (H-000063/11)
Assunto: Propostas da Comissão sobre uma matéria colectável comum numa base
consolidada para as empresas
Pode a Comissão explicar qual é a situação actual no que diz respeito às suas propostas
sobre uma matéria colectável comum numa base consolidada para as empresas?
Algirdas Šemeta, Membro da Comissão . - (EN) A matéria colectável comum numa base
consolidada para as empresas (MCCCIS) é uma iniciativa importante para a remoção de
obstáculos ao mercado único e foi identificada na Análise Anual do Crescimento como
uma iniciativa de reforço do crescimento que deve ser antecipada. De facto, vai resolver
alguns constrangimentos fiscais importantes à competitividade das empresas.
Actualmente, a falta de normas comuns em matéria de imposto sobre as sociedades e a
divergência dos regimes fiscais nacionais conduzem frequentemente a uma tributação
excessiva e à dupla tributação. Além disso, as empresas deparam-se com encargos
administrativos pesados e elevados custos relativos ao cumprimento fiscal. Esta situação
cria desincentivos ao investimento na UE e viola as prioridades definidas na Estratégia
"Europa 2020".
Até agora foram alcançados progressos significativos na preparação técnica da proposta
da MCCCIS. É chegado o momento de oferecer às empresas um único conjunto de regras
que torne mais fácil e mais económico fazer negócios no mercado único.
A MCCCIS deverá ser adoptada pelo Colégio dos Comissários em 16 de Março de 2011.
Estou convencido de que a proposta final vai contribuir consideravelmente para um melhor
ambiente para os negócios, o crescimento e o emprego na UE.
Marian Harkin (ALDE). - (EN) Muito obrigada, Senhor Comissário, pelas suas respostas.
Apenas três perguntas breves que espero que possa responder.
Está a prever a MCCCIS como sendo voluntária?
Em segundo lugar, prevê quaisquer circunstâncias em que os tribunais nacionais poderiam
perder a sua jurisdição em questões fiscais se uma qualquer decisão que eles tomassem
afectasse os rendimentos noutro Estado-Membro?
Finalmente, penso que nesta fase já terá chegado alguma fórmula relativa à repartição do
imposto que é pagável nos diferentes Estados-Membros. A Comissão já realizou alguma
análise do impacto nos vencedores e perdedores, refiro-me aos vencedores e perdedores
em termos financeiros? Sob que fórmula?
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Algirdas Šemeta, Membro da Comissão . - (EN) Serei muito breve quanto à questão de
saber se a MCCCIS será voluntária ou obrigatória. A resposta é afirmativa, será voluntária:
a proposta prevê a opção voluntária das empresas de aplicarem as regras da MCCCIS.
No que diz respeito ao papel dos tribunais nacionais, a proposta da MCCCIS prevê regras
de resolução de litígios, e o papel dos tribunais nacionais não será afectado em consequência
da proposta.
A proposta prevê uma fórmula de repartição com uma divisão igual entre vendas,
mão-de-obra e activos, e o factor da mão-de-obra será dividido em duas componentes:
salários e número de funcionários.
Sim, fizemos uma avaliação do impacto e esta avaliação será publicada juntamente com
a nossa proposta. Estou plenamente convencido de que a proposta será benéfica para as
empresas europeias incluindo, penso, as empresas irlandesas.
Presidente. - Caros colegas, sei que alguns deputados chegaram a esta Câmara depois de
iniciado o período de perguntas e não têm conhecimento da enorme limitação de tempo
a que temos estado sujeitos. O objectivo é responder ao maior número possível de questões.
Portanto, declarei no início que não aceitarei quaisquer perguntas complementares para
além das dos senhores deputados que colocaram as perguntas.
Gostaria de lhes dizer, neste momento, que o meu objectivo é - e isto depende, em certa
medida, da extensão das respostas da Comissão - aceitar as seguintes perguntas antes das
20h45, ou seja, as perguntas da senhora deputada Jensen, do senhor deputado Papanikolaou,
do senhor deputado Posselt e da senhora deputada Ţicău. É este o plano.
Pergunta n.º 19, da deputada Anne E. Jensen (H-000086/11)
Assunto: Produtos agrícolas isentos de IVA na Roménia
As empresas dinamarquesas que investiram no sector agrícola na Roménia foram
informadas de que, no futuro, não devem aplicar IVA aos produtos vendidos a
intermediários. Contudo, os agricultores devem continuar a aplicar IVA aos produtos
vendidos aos utilizadores finais (como os fabricantes de pão, outros agricultores, etc.). O
Governo romeno terá enviado à DG TAXUD a proposta que visa isentar de IVA as vendas
a intermediários.
Aceitou a Comissão que os produtos agrícolas vendidos a intermediários sejam isentos de
IVA? Em caso afirmativo, por que razão? Considera a Comissão que este mecanismo pode
alterar os fluxos comerciais dos produtos agrícolas na Roménia? Considera a Comissão
que a concessão de incentivos financeiros aos agricultores que vendem os seus produtos
a certos compradores pode causar distorções da concorrência no mercado interno? Tenciona
a Comissão velar por que seja aplicado um regime comum de IVA a todos os produtores
agrícolas romenos?
Algirdas Šemeta, Membro da Comissão . - (EN) Devido à situação de fraude do IVA em
relação a certos produtos agrícolas, a Comissão está em contacto com a Roménia para
determinar o caminho mais adequado a seguir na resolução deste problema.
Uma das possíveis soluções para lidar com a denominada "fraude em carrossel" neste sector
seria aplicar o mecanismo da inversão do sujeito passivo. Ao abrigo deste mecanismo, que
não é um regime de isenção, os fornecimentos continuam a ser tributados, mas a pessoa
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responsável pelo pagamento do IVA à administração fiscal já não é o fornecedor, mas o
destinatário sujeito passivo.
O facto de o destinatário ser o devedor do imposto, em lugar do fornecedor é a única
modificação ao regime normal, segundo o qual um sujeito passivo que forneça bens a
outro sujeito passivo cobra o IVA e paga-o ao Estado, enquanto que o destinatário sujeito
passivo pode deduzir este montante através da sua declaração de IVA.
Tanto no regime normal, como no mecanismo da inversão do sujeito passivo, se o
destinatário for um consumidor final, não poderá deduzir o IVA e suportá-lo-á na íntegra.
Portanto, o IVA continua a ser neutro para os sujeitos passivos e não há distorções da
concorrência. Como o destinatário pode simultaneamente pagar e deduzir exactamente
o mesmo montante na sua declaração de IVA, esta modificação tem a vantagem de remover
a necessidade de um pagamento efectivo do IVA à administração fiscal. Portanto, evita os
esquemas de fraude baseados no não pagamento do IVA pelo fornecedor seguido da
dedução do IVA pelo cliente, que está na posse de uma factura válida.
Uma desvantagem deste sistema é o facto de puder criar outros riscos de fraude, uma vez
que todo o IVA seria cobrado na última fase da cadeia de fornecimento.
Portanto, um tal sistema devia, na opinião da Comissão, limitar-se de preferência a produtos
agrícolas que são normalmente vendidos a intermediários - sujeitos passivos - e não se
destinam a abastecer consumidores finais.
Em todo o caso, como este mecanismo constituiria um desvio às regras normais de IVA
estabelecidas na Directiva IVA, o Conselho teria de conceder uma derrogação à Roménia
com base nessa directiva; a Comissão ainda está a examinar a questão.
Anne E. Jensen (ALDE). - (DA) Muito obrigado Senhor Comissário. Não tenho a certeza
de ter compreendido todos os pormenores, mas poderei, naturalmente, analisá-los mais
tarde. Contudo, este novo sistema que, segundo compreendo, foi estabelecido para impedir
a fraude, pode colocar um problema especial para os produtores de outro país que
investiram na Roménia e que, portanto, realizaram despesa de IVA num país diferente que
não pode ser compensada com a receita de IVA na Roménia porque não a têm. A Comissão
já pensou como podíamos resolver este problema dos produtores de outro país da UE que
têm empresas na Roménia e noutros países da UE, de modo a não serem impedidos de
compensarem o respectivo IVA a montante com a sua receita de IVA? Muito obrigado.
Algirdas Šemeta, Membro da Comissão . - (EN) Gostaria apenas de dizer que o mecanismo
da inversão do sujeito passivo não é um mecanismo novo e é aplicável em diversos
Estados-Membros. Por exemplo, também é aplicável no sistema do comércio de licenças
de emissão em alguns Estados-Membros. É verdade que o mecanismo da inversão implica,
de facto, a cobrança do IVA no fim da cadeia de abastecimento, em vez de ser cobrado ao
longo de toda a cadeia de abastecimento.
Quando analisamos os pedidos dos Estados-Membros de aplicação do mecanismo da
inversão do sujeito passivo, consideramos, é claro, todos os pormenores, e a questão da
distorção do mercado interno também é tida em conta. É por isso que as propostas da
Comissão não são feitas automaticamente, mas através de um estudo, com base no qual
apresentamos uma proposta ao Conselho.
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No que diz respeito à Roménia, já estamos a trabalhar há mais de meio ano - ou mesmo
há mais tempo - para encontrar uma solução sobre o modo como combater a fraude do
IVA na agricultura neste país concreto.
Gay Mitchell (PPE). - (EN) Tenho estado aqui desde o início do período de perguntas,
que deveria ter iniciado às 19h30. Há muitas pessoas no meu país, que vai ter um novo
governo amanhã, que estão interessadas na pergunta que coloquei ao Senhor Comissário
Rehn. Peço-lhe, por favor, mesmo que tenhamos de estar aqui sentados mais alguns minutos,
que a minha pergunta seja permitida e que seja permitido ao Senhor Comissário respondê-la.
Presidente. - Há deputados que já abandonaram a Câmara porque eu lhes disse que não
poderia tratar as suas perguntas ou porque lhes disse que não aceitava perguntas
complementares. Esta foi uma tarde difícil e. continua a ser uma noite difícil. Indiquei as
questões que queria tratar até às 20h45. Vamos ver o que conseguimos fazer, mas estou
mesmo a fazer o meu melhor para ser correcta com todas as pessoas envolvidas e, de facto,
com os Senhores Comissários que estão a aguardar a sua participação.
Pergunta n.º 22, do deputado Georgios Papanikolaou (H-000061/11)
Assunto: Declaração do secretário-geral da OCDE sobre a possível reestruturação da dívida
dos Estados-Membros da zona do euro e posição da Comissão
Na quinta-feira, 28 Janeiro de 2011, no âmbito dos trabalhos do Fórum Económico Mundial
em Davos, o secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, afirmou que, se havia um país a
precisar de reestruturação, esse pais era a Grécia. Note-se que esta é a primeira posição
pública sobre o problema da reestruturação da dívida de um membro da zona do euro
pelo Secretário-geral de uma organização internacional autorizada a cooperar estreitamente
com a União em diversas questões políticas, económicas e sociais.
O que pensa a Comissão sobre este assunto específico, em particular no que diz respeito
à posição do secretário-geral da OCDE?
Olli Rehn, Membro da Comissão . - (EN) Senhora Presidente, a Comissão, juntamente
com o BCE e o FMI, concluiu recentemente a terceira revisão do Programa de Avaliação
Económica para a Grécia. A nossa avaliação global conjunta é dupla; passarei a descrevê-la
brevemente.
Em primeiro lugar, o programa continua a avançar no sentido dos seus objectivos; e em
segundo lugar, continua a haver desafios consideráveis que devem ser ultrapassados para
garantir a sustentabilidade, restaurar a competitividade e assegurar um sector bancário
viável.
Embora tenha havido atrasos em algumas áreas, a reforma fiscal subjacente e outras reformas
necessárias para atingir os objectivos a médio prazo do programa estão actualmente em
curso. No entanto, é necessário ainda conceber e implementar reformas importantes para
construir a massa crítica necessária para garantir a sustentabilidade fiscal e a recuperação
económica.
Os esforços complexos de consolidação serão apoiados por um programa de privatização
arrojado, conforme indicado pelo Primeiro-Ministro Papandreou. O governo assumiu o
compromisso de reforçar substancialmente o seu programa de privatização tendo em vista
a realização de EUR 50 mil milhões em resultados da privatização até 2015. Isto tem o
potencial de cortar a rácio de solvabilidade em mais de 20 pontos percentuais do GDP nos
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próximos cinco anos. Além disso, a determinação na aplicação do programa de privatização
aumentará a eficiência económica e apoiará maiores investimentos e exportações
Por todos estes motivos, o compromisso total do governo para com este processo de
privatização, e não menos importante, a sua determinação em combater os privilégios e
interesses estabelecidos, serão, de facto, essenciais para realizar os objectivos ambiciosos
e, assim, assim utilizar-se o potencial de melhoria substancial do sentimento do mercado
em relação à Grécia. A Comissão encoraja, portanto, a Grécia a mostrar determinação no
seu programa de privatização.
Isto refere-se a um comentário efectuado pelo Secretário-Geral da OECD: este ano, 2011,
é o ano decisivo para a Grécia em termos de recuperação da credibilidade das suas políticas
económicas e que isso é um pré-requisito se quiser recuperar o acesso ao mercado no
decurso do próximo ano.
Para este efeito, as autoridades devem atingir, ou mesmo ultrapassar, o objectivo fiscal para
este ano e articular uma estratégia orçamental robusta a médio prazo.
Além disso, a Grécia deve conseguir um avanço decisivo nas reformas estruturais nas
próximas semanas e meses. A aplicação determinada do programa deverá reforçar a
credibilidade e a confiança tanto dos cidadãos e como dos investidores.
Em conclusão, através da combinação destas medidas políticas - ou seja atingir os objectivos
fiscais e introduzir o programa de privatização - e das medidas da UE de alargamento do
vencimento dos empréstimos e de revisão da política de preços à luz da sustentabilidade
da dívida, as preocupações sobre a reestruturação da dívida podem e serão tratadas.
Georgios Papanikolaou (PPE). - (EL) Senhora Presidente, Senhor Comissário, no ano
passado, assinámos conjuntamente com a Grécia um memorando que previa o reembolso
do empréstimo concedido, ao longo de três anos e meio. Hoje, o Senhor Comissário propôs,
pessoalmente, nas suas declarações, que este fosse alargado a sete anos, o que, como é
óbvio, significa que foi cometido um erro informático. Simultaneamente, a agência de
notação Moody degradou a notação da Grécia para o mesmo nível de Angola; isto foi
injustificado e é inaceitável.
No final do dia, Senhor Comissário, estamos todos a pensar no que bastará, em última
análise para que a Grécia volte a erguer-se: uma simples extensão? Uma redução nas taxas
de juros, como também referiu? A renegociação dos termos do memorando? Eurobonds?
O título de crescimento europeu? Tudo o acima referido? Ou talvez outra coisa? Talvez
medidas de austeridade na Grécia? Quais, Senhor Comissário?
Olli Rehn, Membro da Comissão . - (EN) Senhora Presidente, o fundamental e a condição
necessária é manter-se fiel aos objectivos de consolidação fiscal e introduzir as reformas
estruturais com total determinação, em linha com o memorando.
Além disso, como disse na minha resposta anterior, é essencial que a Grécia inicie um
programa muito ambicioso de privatização, que ajudará a reduzir o peso da dívida. Também
é muito importante, no contexto da estratégia abrangente que se decida neste mês de Março,
na União Europeia, que os Estados-Membros vão analisar a questão da sustentabilidade da
dívida. Não posso deixar de encorajar os Estados-Membros a decidir alargar os vencimentos
dos empréstimos concedidos à Grécia assim como a rever a política de preços destes
empréstimos.
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Jim Higgins (PPE). - (EN) Isto é uma verdadeira farsa. Intervenho para um ponto de
ordem. Fomos informados de que o período de perguntas deveria desenrolar-se no período
das 19h30 às 20h30. A Senhora Presidente, ou alguém, decidiu que o debate anterior
poderia ocupar o período de perguntas. Esta é uma das poucas oportunidades para as
pessoas colocarem perguntas a um Comissário. Temos uma crise na Irlanda; os meus
colegas Gay Mitchell, Pat the Cope Gallagher e eu próprio apresentámos perguntas. Quem
decidiu? Desejo saber -e isto é uma questão legítima - quem decidiu que o que deveria ser
uma sessão de vinte minutos, e nós só começamos há oito minutos, devia ser reduzido
para uma sessão de oito ou nove minutos. Quem decidiu isto, Senhora Presidente?
Presidente. - Senhor Deputado Higgins, na realidade estava prestes a fazer uma declaração
antes de dar a palavra ao Senhor Comissário para aquela que será a última pergunta porque,
acreditem, estou tão zangada como os senhores deputados. Não me agrada estar aqui
sentada nestas circunstâncias, tendo de desapontar um grande número de deputados e de
manter à espera vários Senhores Comissários. As pessoas que eu gostaria que fossem visadas
são os presidentes dos vossos grupos políticos e, digo isto, mais uma vez, em alto e bom
som: são os presidentes dos grupos políticos que estabelecem a ordem do dia e nos deixam
numa situação, praticamente em todas as semanas de plenário, em que não temos tempo
suficiente para tratar adequadamente o Período de perguntas dirigidas à Comissão ou, de
facto, quando este se verificou, ao Conselho. Não é satisfatório; já manifestei a minha
opinião em ocasiões anteriores. Gostaria de pedir a todos os deputados que se interessam
que contactassem os presidentes dos respectivos grupos políticos e lhes dissessem o que
pensam, porque estou presa à ordem do dia tal com a encontro quando assumo a Presidência
e isso não me agrada.
Gay Mitchell (PPE). - (EN) Mas quem decidiu que o Senhor Comissário Šemeta poderia
ter três perguntas e o Senhor Comissário Rehn só podia ter uma? A pergunta do senhor
deputado Higgins foi a segunda pergunta ao Senhor Comissário Rehn e a minha era a
terceira. Porque é que um Comissário recebe um número de perguntas e outro apenas
uma? Não compreendo isso.
Presidente. – Fizemos duas perguntas e agora estou a dirigir ao Senhor Comissário Šemeta
uma pergunta que, realmente, era dirigida ao Senhor Comissário De Gucht. É este o motivo.
Tenho de seguir uma certa ordem e lamento que assim seja. Lamento muito em relação
aos senhores três deputados, mas sugiro que, sendo o Senhor Comissário Rehn um
Comissário muito simpático, tenho a certeza de que, depois de deixar esta sala, estará
disposto a falar com os senhores três deputados. Esta á a única solução que eu posso oferecer
e sei que não é satisfatória.
Pat the Cope Gallagher (ALDE). - (EN) Tendo lido as três perguntas, a n.º 23 de Higgins,
a n.º 24 de Mitchell e a n.º 25 de Gallagher, não posso deixar de presumir que o Senhor
Comissário teria agrupado estas três perguntas e, portanto, não podemos ou não tem a
Senhora Presidente o direito de utilizar o tempo do próximo debate? Porque é sempre o
período de perguntas que sofre. Portanto, se pudermos fazê-lo, talvez o Senhor Comissário
tenha a bondade de nos dar um pouco mais do seu tempo depois das 21 horas.
Presidente. - Senhor Deputado Gallagher, não posso invadir o início da próxima sessão.
Já indiquei ao Senhor Deputado Posselt que apresentaria a sua pergunta e também à Senhora
Deputada Ţicău e, de facto, a pergunta dos senhores três deputados teria sido a última se
tivéssemos avançado mais rapidamente, mas não o fizemos. Já me é difícil agora apresentar
a pergunta do Senhor Deputado Posselt. Esta é a realidade. Lamento muito e, como disse,
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estou zangada, mas esta é a situação em que fomos colocados. Os senhores deputados
viram o que aconteceu durante todo o dia com a ordem do dia e isto não é satisfatório.
Portanto, gostaria de avançar, se me permitem, como disse, para a pergunta dirigida ao
Senhor Comissário De Gucht e que deverá ser respondida pelo Senhor Comissário Šemeta,
e digo isto com muita pena, esta será a última pergunta desta noite.
Pergunta n.º 31, do deputado Bernd Posselt (H-000068/11)
Assunto: Comércio externo e Parceria Oriental
Como avalia a Comissão o desenvolvimento do comércio entre a UE e os Estados da Parceria
Oriental e que papel desempenham, nesse contexto, a Estratégia para o Mar Negro e os
Estados do Sul do Cáucaso?
Algirdas Šemeta, Membro da Comissão . - (EN) A crise financeira e económica mundial
afectou negativamente o comércio bilateral entre a UE e os países da Parceria Oriental. Em
termos globais, o comércio entre a UE e os seis países da Parceria Oriental sofreu um
declínio, entre 2008 e 2010, de 20%.
Importa recordar que a Parceria Oriental começou a ser criada quando a crise financeira
estava no seu auge. A cimeira de lançamento realizou-se em 7 de Maio de 2009. Nesse
período inicial, foram criadas estruturas de trabalho e realizadas algumas primeiras reuniões
das plataformas multilaterais. A Parceria Oriental era, muito simplesmente, demasiado
jovem para amortecer os efeitos negativos da crise financeira e económica.
Quanto ao papel da Sinergia do Mar Negro no comércio com a UE, pode-se dizer que tem
sido insignificante, uma vez que a iniciativa da Sinergia do Mar Negro é uma estrutura de
cooperação regional, e não um acordo comercial.
Os países do Cáucaso Meridional, individualmente ou no seu conjunto, não desempenharam
qualquer papel especial no desenvolvimento do comércio entre a UE e os países da Parceria
Oriental.
Estão em curso preparativos para futuras negociações de uma zona de comércio livre
bilateral aprofundada e abrangente com a Geórgia e a Arménia, enquanto que as disposições
comerciais do acordo de parceria e cooperação com o Azerbaijão estão a ser presentemente
melhoradas.
Bernd Posselt (PPE). - (DE) Muito obrigado, Senhor Comissário Šemeta, pela sua resposta
tão precisa. Serei muito breve. Acha que existem possibilidades de aumentar o comércio
com os países do Cáucaso Meridional, nomeadamente, reduzindo a tensão entre eles e, em
especial, no que diz respeito à política energética externa?
Algirdas Šemeta, Membro da Comissão. - (EN) Senhora Presidente, como disse na minha
resposta, estamos a trabalhar na questão de uma zona de comércio livre aprofundada e
abrangente. Apresentámos a esses países recomendações essenciais sobre o que tinham
de fazer para iniciarem negociações sobre esses acordos.
Claro que tais acordos constituem um progresso considerável, e se esses países fizerem o
respectivo trabalho de casa - e pelo menos alguns deles estão mesmo a tentar fazê-lo com
seriedade -, as perspectivas de intensificação do comércio serão muito melhores.
Brian Crowley (ALDE). - (EN) Senhora Presidente, esperei que tivesse terminado as
perguntas antes de fazer uma interrupção porque sabia que estava pressionada pelo tempo,
mas, tal como os demais colegas, gostaria de deixar registado que esta é mais uma
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diminuição de um recurso essencial dos deputados -sobretudo para os membros desta
Assembleia que não ocupam um cargo especial. Parece-me incorrecto que tenha sido
colocada na posição de se ver obrigada a reduzir a nossa intervenção, mas também não
penso a culpa seja toda dos presidentes dos grupos políticos, porque quem tem de cumprir
a programação do dia é a pessoa que exerce a Presidência. Como é óbvio, seja quem for
que a precedeu na Presidência permitiu que as coisas se descontrolassem um pouco, o que
a deixou numa posição embaraçosa.
Talvez pudéssemos chegar a um acordo e talvez a Senhora Presidente, a Mesa e os Senhores
Vice-Presidentes pudessem aceitar que esta secção do Período de perguntas é inviolável e
que isso não deve ser alterado. Se um debate deve ser interrompido e reiniciado depois de
terminar o Período de perguntas, que assim seja. Vou suscitar esta questão junto do
presidente do meu próprio grupo político, e espero que outros façam o mesmo, mas
também gostaria de pedir à Senhora Presidente que levantasse esta questão na Mesa.
Presidente. - Vou suscitar esta questão junto dos presidentes dos grupos políticos porque,
lamento ter de o dizer, é aí que reside o problema: na Conferência dos Presidentes quando
esta estabelece a ordem do dia. O problema está no excesso de assuntos previstos na ordem
do dia antes de chegarmos ao Período de perguntas. Os senhores deputados têm razão. É
necessário pôr um qualquer limite para garantir que seja respeitado este período de tempo
em que os senhores deputados podem pedir contas à Comissão ou ao Conselho. Concordo
com os senhores deputados e garanto-vos que a primeira coisa que farei amanhã de manhã
será pôr isto por escrito no meu computador.
Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - (RO) A Senhora Presidente disse anteriormente que
chegaríamos à pergunta que submeti ao Senhor Comissário De Gucht. Infelizmente, vejo
que o Senhor Comissário já saiu e eu fiquei aqui na sala à espera de receber uma resposta.
Penso que não foi seguido qualquer procedimento. Não compreendo o que se passou.
Presidente. - Senhora Deputada Ţicău, eu queria colocar a sua pergunta, mas também
disse que tínhamos uma limitação de tempo que era o facto de termos de interromper 15
minutos antes da hora e esse momento foi atingido antes de chegarmos à sua pergunta.
Esta é a resposta simples. Lamento.
Como disse, não estou satisfeita com a situação em que fomos colocados, mas não há nada
que eu pudesse ter feito esta noite para tentar chegar a mais perguntas. Não permiti
perguntas complementares, numa tentativa de lhe ser mais favorável, mas infelizmente
não consegui chegar à sua pergunta.
As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta, obtê-la-ão ulteriormente
por escrito (ver Anexo).
Está encerrado o período de perguntas.
(A sessão, suspensa às 20h50, é retomada às 21h05)
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PRESIDÊNCIA: ISABELLE DURANT
Vice-presidente
18. Política industrial para a era da globalização (debate)
Presidente. – Segue-se na ordem do dia o relatório do deputado Bernd Lange, em nome
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, sobre uma política industrial para
a era da globalização (2010/2095(INI)) (A7-0022/2011).
Bernd Lange, relator. – (DE) Senhora Presidente, Senhor Comissário Tajani, Senhoras e
Senhores Deputados, este relatório expõe, com muita clareza, a posição do Parlamento
Europeu. Gostaria de agradecer aos relatores-sombra que contribuíram para a elaboração
do relatório e aos relatores de parecer das comissões competentes.
Em conjunto, conseguimos transmitir uma mensagem clara, Senhor Comissário Tajani,
nomeadamente que desejamos, por uma boa razão, aproximar a política industrial para o
centro da arena política. A política industrial ajudar-nos-á, em primeiro lugar, a criar na
Europa empregos de qualidade com perspectivas de futuro e, em segundo lugar, assegurar
o investimento na Europa. Os nossos concorrentes, em todo o mundo, estão a tirar partido
da política industrial como é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos da América, da
China, do Brasil e da Índia. Em terceiro lugar, confrontamo-nos com desafios relacionados
com a sustentabilidade, tanto ao nível do clima como dos alicerces económicos e sociais
da nossa sociedade. Perante este cenário, é importante colocarmos a política industrial no
centro da arena política.
Por um lado, Senhor Comissário Tajani, isso significa que esperamos que a política industrial
seja integrada de modo a tornar-se o ponto fulcral das iniciativas legislativas no seio da
União Europeia. Não queremos que as políticas ambiental, comercial e de concorrência
sejam elaboradas primeiro e só depois coordenadas com os interesses da indústria europeia.
Pelo contrário, devemos definir as outras áreas de intervenção com base nos interesses
estratégicos de uma política industrial sustentável.
Em segundo lugar, Senhor Comissário Tajani, necessitamos de uma melhor coordenação
entre as políticas industriais dos diferentes Estados-Membros. Queria, por conseguinte,
solicitar-lhe - e incluímos isso no nosso relatório - que recorra ao disposto no artigo 173.º,
n.º 2, do Tratado de Lisboa, a fim de coordenar mais eficazmente a política industrial dos
Estados-Membros, de modo a podermos todos avançar verdadeiramente na mesma direcção.
Devemos, naturalmente, concentrar-nos numa série de áreas específicas. A nível horizontal,
devemos examinar, em especial, a política de inovação ao longo de toda a cadeia de valor
acrescentado. Temos de conseguir apoiar toda a cadeia económica, desde a investigação
básica até ao lançamento dos produtos no mercado e introduzir nele as melhores soluções
para a nossa sociedade.
Necessitamos, igualmente, de prestar mais atenção aos recursos. Não basta simplesmente
dizer que isso é importante. Precisamos de aprovar legislação concreta que aumente,
significativamente, a produtividade dos recursos. Na indústria, a mão-de-obra é responsável
por 20% dos custos e os recursos por 40%. Este é o ponto de partida para qualquer acção
ao nível das matérias-primas. Os telemóveis que todos usamos contêm metais e terras raras
que raramente são reciclados. A taxa de reciclagem dos telemóveis é de apenas 1,5%. É este
o ponto de partida para a criação de postos de trabalho e para aumentar a competitividade
da indústria europeia.
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Gostaria de focar um último ponto neste contexto. A inovação e a produtividade dos
recursos não surgirão por si. Dependem dos trabalhadores envolvidos. Por esta razão, uma
política industrial razoável deve, também, ter em consideração as competências e a
participação dos trabalhadores. Se conseguirmos concretizar isto, então, confio em que
conseguiremos criar empregos com perspectivas de futuro na indústria europeia.
Antonio Tajani, Vice-Presidente da Comissão. - (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, gostaria de começar por agradecer ao relator, o senhor deputado Lange, pelo
trabalho realizado. Sei que não é fácil, numa Assembleia como esta, com tantos grupos
parlamentares, conseguir chegar a uma síntese que permita concluir de forma positiva o
debate sobre política industrial. Por isso gostaria de lhe agradecer pelo trabalho que realizou,
visto que, se quisermos verdadeiramente colocar no centro da nossa acção política a
promoção da economia real em prol da economia social e de mercado, todos nós - a
Comissão, o Parlamento e o Conselho - teremos de trabalhar conjuntamente.
Subscrevo o seu apelo a uma maior coesão dos Estados-Membros, mas chega-nos do
Conselho um sinal encorajador, ao ter apoiado a posição da Comissão. Além disso, nos
países em que foi possível apresentar o documento sobre a política industrial, houve alguma
disponibilidade - embora em diferentes graus nos diversos países - para participarem numa
acção comum sob a governação da política industrial. Como a União não quer impor
decisões aos Estados-Membros, trata-se de uma tentativa de coordenação das suas políticas.
Parece-me tratar-se de uma opção que vai no sentido da sua proposta, mas que confirma
igualmente que a Europa precisa de uma indústria própria para fazer face aos desafios
imediatos com vista a ultrapassar a crise. Não podemos pensar em vencer as nossas actuais
dificuldades - agravadas pela crise em curso na região do Mediterrâneo - sem uma sólida
acção de promoção das nossas políticas industrial e empresarial, pois só elas poderão
conduzir-nos ao desenvolvimento e à criação de novos postos de trabalho.
O relatório que elaborou, Senhor Deputado Lange, insiste justamente nos desafios
económicos, ambientais e sociais com que estamos confrontados: em suma, na
sustentabilidade da nossa política industrial. Coloca a sustentabilidade no mesmo plano
da competitividade, pois estas duas dimensões estão estreitamente associadas. Com efeito,
estou convicto de que, no mundo actual, estes dois aspectos não podem existir um sem o
outro.
Para atingir este objectivo, temos também de nos dotar de uma indústria moderna e
competitiva, que rompa definitivamente com os velhos métodos da política industrial. O
que significa uma política industrial moderna? Significa uma indústria eficiente na utilização
dos recursos, no consumo de energia e na emissão de gases com efeito de estufa, o que
implica uma economia que tenha como objectivo tornar-se uma "economia verde",
passando por uma fase intermédia de "economia mais verde". Esta indústria deve também
ser responsável, enfrentando as dificuldades com base num diálogo constante e fecundo
com os parceiros sociais.
Penso que se deve dar um sinal veemente de que o modelo industrial de 2010 não pode
ser um modelo industrial assente nas ajudas de Estado e que, para se ser competitivo na
era dos desafios globais, a indústria europeia não pode deixar de apostar na inovação e na
investigação. Por isso a Comissão, antes de apresentar o documento sobre política industrial,
apresentou o seu documento sobre política de inovação, que considero absolutamente
fundamental para o desenvolvimento de uma verdadeira política industrial e que ajuda
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também a identificar caminhos a seguir no sector da investigação e da inovação de
matérias-primas.
Não é por acaso que uma das parcerias para a inovação mencionadas pela Comissão respeita
precisamente às matérias-primas, à investigação de processos de reciclagem e de substituição
de matérias-primas. Por isso é claro - até porque iremos falar daqui a pouco sobre terras
raras - que a inovação, as matérias-primas e a política industrial fazem parte de uma
estratégia única, e, a meu ver, a revisão do Acto das Pequenas Empresas (Small Business Act)
faz também parte dessa mesma estratégia. Assim, pondo em prática esta série de
intervenções políticas e legislativas, a Comissão demonstra que há uma vontade de
implementar uma acção política a favor da indústria e das empresas.
No que respeita à governação e à política industrial, parece-me que o processo está em
bom andamento, como disse há pouco, tanto no âmbito da Comissão como dos
Estados-Membros. No que respeita à Comissão, como sabem, o Presidente José Manuel
Barroso confiou-me, no início do mandato, a presidência do grupo de Comissários
responsáveis pela política industrial.
Já reuni o grupo duas vezes, uma vez antes da aprovação da comunicação, para discutir as
prioridades políticas, e a segunda vez para discutir a aplicação prática da comunicação,
particularmente os "Testes de Competitividade" e a estratégia de normalização. Considero
o grupo de Comissários um instrumento privilegiado para orientar o processo político e
assegurar a coerência das iniciativas no domínio da política industrial.
No que respeita aos Estados-Membros, considero que a reacção foi positiva. Como disse,
no dia 10 de Dezembro de 2010, com a Presidência húngara, iniciámos os primeiros
exercícios de cooperação em matéria de acesso ao crédito para as pequenas e médias
empresas, a que se seguirão outros exercícios semelhantes, em estreita cooperação com
os Estados-Membros. Continuaremos a transmitir-vos os elementos necessários para uma
contínua colaboração entre o Parlamento e a Comissão.
Antes de concluir, Senhora Presidente, permita-me uma palavra acerca da importância de
apoiar o empreendedorismo feminino. Não é mera coincidência ser hoje o dia 8 de Março,
e eu sempre afirmei que precisamos de mais mulheres empreendedoras, mas, uma vez
decididas a empenhar-se, temos também de ser capazes de, pelo menos, lhes dar bons
conselhos.
Foi isso que decidimos fazer, incluindo uma acção ad hoc no âmbito da revisão do Acto
das Pequenas Empresas. A Rede Europeia de Embaixadoras do Empreendedorismo, que já
lançámos, continuará a existir, mas queremos ir mais além da sensibilização. Queremos
que as mulheres empreendedoras possam receber bons conselhos de especialistas, e, para
isso, iremos lançar, dentro de muito pouco tempo, uma consulta com vista a apoiar algumas
iniciativas tendentes a providenciar mentores para as novas empreendedoras que se mostrem
interessadas.
Esses mentores poderão dar-lhes conselhos concretos no arranque e posteriormente na
gestão das suas empresas. O objectivo é concretizar esta iniciativa em pelo menos
dez Estados-Membros e, depois, alargá-la ao conjunto dos 27 Estados.
Presidente. – Senhor Comissário, agradeço essas breves palavras sobre as mulheres
empresárias. Suponho que não seja inteiramente uma coincidência, uma vez que hoje, 8
de Março, é o Dia Internacional da Mulher mas, em qualquer caso, gostaria de saudar as
suas iniciativas nessa matéria.
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Francesco De Angelis, relator de parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da
Energia. - (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a política industrial é
um elemento chave para o crescimento e o emprego nas nossas regiões e nos nossos países.
Por isso, numa fase de grave crise económica, saudamos a iniciativa da Comissão para
dotar a Europa de uma abordagem comum de médio e longo prazo, e apoiamos
inteiramente o brilhante relatório do senhor deputado Lange por pelo menos três ordens
de razões.
A primeira é que o relatório assume uma abordagem do tema do desenvolvimento industrial
que não segmenta os interesses industriais e das empresas em sectores de mercado, mas
que os reúne em função de objectivos comuns. A segunda razão é que salienta a importância
das estruturas regionais através de um apoio mais eficaz aos pólos industriais, às redes de
inovação, à transferência de conhecimentos, à investigação, e à melhoria das competências
e ao desenvolvimento das infra-estruturas.
A terceira razão - e vou concluir - é que o relatório evidencia o papel e a função das pequenas
e médias empresas, que olham para a Europa procurando um caminho para sair desta crise
que ameaça comprometer seriamente o seu futuro.
Gianluca Susta, relator de parecer da Comissão do Comércio Internacional. - (IT) Senhora
Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, a crise económica e
financeira levou muitas pessoas a redescobrirem a importância central da indústria. Apesar
dos seus esforços, Senhor Vice-Presidente, a Comissão nem sempre tem estado consciente
disso.
Muitos actos, a começar pelos documentos relativos à Estratégia Europa 2020 ou alguns
acordos de comércio livre recentemente aprovados ou em discussão, estão ainda demasiado
virados para a economia dos serviços, para o reforço e o desenvolvimento dos serviços,
sobretudo nos sectores da banca, das finanças e dos seguros. Mas a economia real envia-nos
mensagens de sinal contrário, como disse o Senhor Comissário. A produção e as exportações
estão a aumentar e assistimos a uma inversão de tendência no que respeita aos fenómenos
de deslocalização.
Temos de incentivar esses sinais, pois nenhuma grande economia do mundo pode passar
sem uma indústria de importância central. Por isso precisamos de completar o mercado
interno e de acelerar a implementação de iniciativas fortes para apoiar a inovação e o
desenvolvimento, a transferência de tecnologia, a rastreabilidade dos produtos, a protecção
da propriedade intelectual e a promoção das produções europeias, para não falar de medidas
eficazes contra o dumping e a favor de uma verdadeira reciprocidade nas negociações
bilaterais. Este relatório constitui um passo nesse sentido, e agradeço vivamente ao senhor
deputado Lange e a todos quantos para ele contribuíram.
Françoise Grossetête, em nome do Grupo PPE. – (FR) Senhora Presidente, será que, perante
a desindustrialização da União Europeia, existe ainda uma verdadeira ambição? Sabemos
que as economias não podem prosperar sem uma indústria forte e que a indústria não
pode existir sem fábricas.
Estamos todos reunidos nesta Câmara para defender os empregos industriais da Europa.
A indústria não tem qualquer perspectiva de futuro se não houver confiança no progresso
científico e tecnológico. Assim, numa altura em que a União Europeia deveria estar a iniciar
um extenso trabalho para identificar os Ariane e os Airbus de 2050, a Comissão tem de
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se compenetrar de que, com a crise, as regras vigentes já não correspondem às necessidades
da economia de hoje.
As questões do comércio livre e da concorrência sem distorções tornaram-se dogmas. Não
podemos ser o único espaço económico do mundo a aplicar unilateralmente os princípios
do comércio livre sem fazermos a menor ideia daquilo que os nossos principais concorrentes
estão a fazer.
É por essa razão, Senhor Comissário, que eu lamento o facto de haver um certo nervosismo
quando se trata de questões associadas ao reforço do arsenal de medidas anti-dumping da
União Europeia e à aplicação do princípio geral da reciprocidade no comércio com países
terceiros. A pior situação é aquela em que um mercado europeu é demasiadamente aberto
face a mercados concorrentes que são demasiado fechados.
Além disso, no contexto da luta contra as alterações climáticas, Senhor Comissário eu
gostaria que tivéssemos possibilidade de implementar outros instrumentos para além do
regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, tais como o
mecanismo de inclusão do carbono nas nossas fronteiras. Deste modo, poderíamos
restabelecer um equilíbrio a fim de tornar as deslocalizações para países terceiros menos
atraentes para as nossas empresas.
Devíamos reforçar a ajuda às nossas empresas e reduzir os seus custos; devíamos reforçar
as patentes europeias e o combate à contrafacção através da marcação de origem made in.
Do igual modo, se a Europa não tiver acesso às matérias-primas, não poderemos continuar
a falar de uma política industrial inovadora.
A nossa preocupação prende-se com a educação, a formação, a investigação, assim como
com uma cultura de inovação e ciência, que deverá voltar a ocupar um lugar de destaque
na União Europeia.
(Aplausos)
Patrizia Toia, em nome do Grupo S&D. - (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, associo-me a todos os colegas que intervieram salientando que, finalmente,
estamos a falar de novo numa política industrial comum, e espero que rapidamente se
passe também à acção e a decisões específicas neste domínio. Congratulo-me com o relatório
Lange, com o excelente trabalho realizado pelo colega, e com a comunicação do Senhor
Vice-Presidente Tajani.
Esta decisão tem por detrás algumas ideias importantes. A primeira é que a revitalização
e a retoma da economia europeia e a manutenção do emprego, como foi dito, dependem,
em parte - e talvez sobretudo - da retoma de todo o sector transformador, tanto das
indústrias mais avançadas como das mais tradicionais, e do apoio que lhe for dado. Isto
porque ainda é possível alargar as fronteiras da indústria transformadora, algo que ainda
há bem pouco tempo não era evidente.
Em segundo lugar, a retoma da indústria na Europa significa igualmente que a nossa
competitividade não se joga apenas no sector financeiro ou no sector terciário, mas também
aqui, e não é tarde de mais para aceitarmos o desafio de tornar a Europa competitiva na
indústria face ao resto do mundo.
O terceiro ponto é que, como foi dito, a nova política industrial se centra em factores, mais
do que em sectores; centra-se nos factores e nos instrumentos que podem, efectivamente,
promover novas empresas e uma nova capacidade de resistência e modernização.

08-03-2011

08-03-2011

PT

Debates do Parlamento Europeu

Considero importante salientar uma vez mais os novos factores sobre os quais é requerida
a nossa intervenção: o crédito - solicitamos mais iniciativas em matéria de crédito para
além das já anunciadas pelo Senhor Comissário -, as matérias-primas, os custos da energia,
a inovação, a investigação, a necessidade de reforçar a capacidade de transferência
tecnológica dos resultados da investigação e inovação dentro das empresas europeias, em
novos produtos e em novas modalidades de organização da produção.
Temos de valorizar uma realidade muito peculiar da nossa Europa, particularmente em
determinados países, que é a das pequenas e médias empresas, da qualidade das empresas
e dos seus produtos, e da especificidade da indústria europeia. Considero que precisamos
de redescobrir essas tradições e raízes da indústria transformadora em muitos países, para
nelas promover a inovação e a mudança necessária.
Finalmente, a questão do território, que é muito importante. As políticas europeias têm
sucesso quando encontram uma região capaz de as agarrar. Por isso agradecemos ao senhor
deputado Lange e esperamos uma excelente colaboração com a Comissão para alcançar
muito rapidamente resultados concretos.
Jorgo Chatzimarkakis, em nome do Grupo ALDE. – (DE) Senhora Presidente, Senhor
Comissário Tajani, muito lhe agradeço o seu forte empenhamento numa política industrial
europeia. Tenho estado a observar o senhor deputado Lange e a pensar que tem havido
muita agitação em torno de um relatório de iniciativa. Foram apresentadas ao todo 500
alterações e 50 propostas de compromisso com o objectivo de tornar novamente a indústria
europeia numa líder mundial. Apenas podemos atingir esse objectivo através de uma
política integrada e sustentável. Necessitamos de garantir que a investigação e a inovação
estejam no cerne da nossa estratégia. Devemos, portanto, criar um quadro regulamentar
que apoie, simultaneamente, a inovação e a sustentabilidade. O principal desafio com que
o seu relatório se defrontou foi o de encontrar o justo equilíbrio entre os objectivos
ambientais e a competitividade económica, evitando ao mesmo tempo o proteccionismo.
Estou a olhar para a senhora deputada Grossetête porque os franceses querem sempre
introduzir um toque de proteccionismo. Simultaneamente, precisamos de apoiar as
pequenas e médias empresas, promover a patente europeia e impedir o roubo de
conhecimentos, em especial, no que respeita à China. Queremos também que sejam
impostos menos regulamentos à indústria europeia por questões de burocracia. Isto significa
que necessitamos de nos concentrar em reduzir a quantidade de burocracia. O senhor
deputado Lange conseguiu contemplar este aspecto muito satisfatoriamente no seu relatório,
pelo que gostaria de lhe agradecer o seu trabalho esforçado.
Este relatório, contudo, só pode representar o primeiro passo. Necessitamos de articular
o conceito de política industrial - que as pessoas de muitos Estados-Membros têm dificuldade
em debater e sobre a qual os alemães, em especial, nunca quiseram falar - com o pacto de
competitividade, que será apresentado aos Chefes de Estado e de Governo nas próximas
semanas com vista a salvaguardar a zona euro. Se não o conseguirmos fazer, teremos um
problema. Devemos coordenar as áreas da coesão, indústria, comércio, investigação e
inovação e, também, as questões sociais, o clima e o ambiente.
O exemplo actual do combustível E10 na Alemanha demonstra que isso não está a
acontecer. Trata-se de adicionar bioetanol à gasolina. A UE introduziu uma estratégia
importante, propôs-se os objectivos do pacote 20-20-20, e dissemos aos Estados-Membros
que a tinham de implementar. Os Estados-Membros e a Alemanha, em particular, fizeram
parte do processo decisório e apoiaram tudo quanto foi decidido. Porém, quando se tratou
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de o pôr em prática no seu próprio país, os incentivos fiscais foram, subitamente, reduzidos
e os consumidores deixaram de cooperar.
Se não conseguirmos convencer os consumidores, como aconteceu na Alemanha com o
caso do E10, então conseguiremos implementar a política climática em conjugação com
a política industrial. Precisamos de ter os consumidores do nosso lado. Essa é a mensagem
principal. Por esta razão, desejo o maior sucesso ao projecto da política industrial.
Reinhard Bütikofer,
em nome do Grupo Verts/ALE. – (DE) Senhora Presidente, a
importância do relatório do senhor deputado Lange foi de alguma forma exagerada devido
ao entusiasmo de muitos dos deputados que participaram no debate. O relatório abrange
quase tudo e, em algumas partes, contém informação contraditória.
No entanto, considero que este relatório constitui um progresso importante. No passado,
acontecia frequentemente serem apenas os franceses ou os que alinhavam à esquerda e
eram a favor de um forte controlo estatal a manifestarem o seu apoio à política industrial.
Era um assunto tabu para todas as outras pessoas. Estamos, agora, numa nova posição,
pois alcançámos um consenso fundamental quanto à necessidade de haver uma política
industrial na Europa e de a mesma ser uma política conjunta a nível europeu. Julgo que
isto é um passo significativo em frente e estou reconhecido ao senhor comissário Tajani
por realçar isso de forma tão clara.
Não podemos continuar como anteriormente e a senhora deputada Grossetête tem toda
a razão quanto a isso. Não podemos tratar a política industrial como algo que surge, quase
por acaso, como um complemento da nossa política de comércio livre. Necessitamos de
repor as coisas no seu lugar certo, mas não com base em ilusões de controlo estatal nem
na ideia de que o Estado deve assumir um papel regulador e intervir directamente na
actividade empresarial. O Estado deve conceber um enquadramento razoável que promova
a inovação e, em especial, a inovação ambiental, e que permita realizar progressos nestas
áreas tirando partido da concorrência. Não desejamos, todavia, um forte controlo estatal
nem proteccionismo.
No futuro, só conseguiremos garantir que a indústria europeia tenha uma posição sólida
se levarmos realmente a sério a tarefa da inovação ambiental a nível central. Por conseguinte,
para concluir, gostaria de dizer, Senhor Comissário Tajani, que lhe estou muito reconhecido
por ter esclarecido que a sustentabilidade e a competitividade não se opõem entre si,
devendo antes ser colocadas no mesmo plano e coordenadas.
Evžen Tošenovský, em nome do Grupo ECR. – (CS) Senhora Presidente, o debate sobre
a indústria é muito importante para a Europa nesta altura. A competitividade das empresas
europeias depende da estabilidade económica permanente da Europa. Estamos todos,
certamente, conscientes destes argumentos mas, por outro lado, estamos constantemente
a tentar assumir compromissos, seja sob a forma de exigências exageradas em matéria de
protecção ambiental ou de obrigações fiscais imperativas destinadas a assegurar a
estabilidade financeira. É sem dúvida importante avaliar de forma rigorosa o impacto da
produção industrial no ambiente, mas não devemos sobrecarregar indirectamente a indústria
com regulamentos que são, praticamente, um exagero. Isso pode conduzir a uma situação
em que, num mundo globalizado, a produção industrial é mais prejudicada por decisões
políticas na Europa do que em qualquer outro sítio.
Considero que a ideia mais importante deste relatório é o destaque dado à importância de
se apoiar a ciência, a investigação e a inovação. A Europa há muito que deixou de ser um
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líder no campo da inovação. É de importância fundamental apoiar projectos inovadores.
Concordo, inteiramente, que é necessário reformular os procedimentos de ajuda financeira
a projectos inovadores. O nosso objectivo deve ser a simplificação administrativa e, ao
mesmo tempo também, a alteração da abordagem global. É fundamental ter em
consideração a comercialização da investigação e o financiamento dos fundos europeus.
Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL . – É tempo de defender as indústrias da
União Europeia e de cada um dos nossos países. Isso exige uma alteração das posições que
foram tomadas até agora, em que a Comissão Europeia não se preocupou sequer com um
mínimo de equilíbrio entre a necessidade de defender uma indústria próspera,
nomeadamente as indústrias transformadoras e o comércio internacional.
A produção industrial é fundamental para o crescimento sustentável e o emprego na
Europa, o que exige que haja uma outra política comunitária e de comércio externo que
defenda as nossas indústrias, incluindo as que garantem empregos em países e regiões onde
o desemprego é já muito elevado. Para isso é fundamental dar toda a atenção às pequenas
e médias empresas, à investigação e inovação, ter em conta o desenvolvimento regional,
as especificidades de cada país e de cada sector industrial, melhorar a qualificação e formação
dos trabalhadores.
Mas, no relatório que estamos a debater, há muitas posições contraditórias. Se por um lado
afirma defender a indústria e as PME, por outro contém propostas que insistem na
liberalização do comércio internacional, na livre concorrência, no aprofundamento do
mercado interno e nas parcerias público-privadas. Só que tais propostas, como a realidade
europeia já demonstrou, não defendem devidamente as nossas indústrias. Por isso
apresentámos algumas propostas de eliminação destes aspectos mais gravosos. Esperamos
que amanhã sejam aprovadas.
Defendemos indústrias eficientes em termos de recursos utilizados que sejam menos
dependentes do carbono, que valorizem o emprego com direitos, que garantam a igualdade
de direitos das mulheres no acesso ao trabalho, na promoção profissional, nos salários e
na participação nos órgãos de direcção e de gestão.
Para garantir tudo isto é fundamental que haja um outro quadro comunitário e aí a Comissão
Europeia tem um papel importante a desempenhar em termos de política industrial, de
comércio externo, de política financeira, de investigação, ciência e inovação, que apoie as
PME, acompanhada de uma aposta na formação e qualificação do emprego e no respeito
pela dignidade de quem trabalha.
Niki Tzavela, em nome do Grupo EFD. – (EL) Senhora Presidente, em primeiro lugar,
também eu gostaria de felicitar o senhor deputado Lange pelo seu relatório muito
pormenorizado sobre política industrial. Senhor Comissário, a crise económica
demonstrou-nos que os países com uma base industrial não só sobrevivem como também
prosperam. Veja-se a Alemanha, veja-se a China, veja-se Espanha. A Espanha está a conseguir
resistir melhor à crise económica porque possui uma base industrial.
O meu país, a Grécia, possuiu uma base industrial, Senhor Comissário, mas por várias
razões, conseguimos destruí-la. Queria de me debruçar sobre um problema muito actual
que a indústria grega enfrenta esta semana. Jean-Claude Trichet proferiu uma declaração
sobre uma possível subida da taxa base do Banco Central Europeu dentro do próximo mês.
Isto provocou um aumento da taxa de juro interbancária Euribor a 3 meses à qual estão
associados milhares de créditos empresariais na Grécia. Num único dia, a Euribor registou
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o seu maior aumento desde Setembro de 2008, originando enormes problemas às empresas
gregas que já estão a sofrer devido à recessão.
No mesmo dia, contudo, o director do Fundo Monetário Internacional para a Europa
afirmou que a política monetária da União Europeia resistirá e não necessita de ser reforçada.
Não estamos a dizer que Jean-Claude Trichet não deva aumentar as taxas de juro. Poderia,
porém, haver uma transição suave, para impedir esta explosão a que estamos a assistir no
que respeita aos empréstimos. Será possível o Senhor Comissário intervir?
Béla Kovács (NI). – (HU) Senhora Presidente, constato com agrado que, no relatório
sobre a política industrial, existem várias referências à importância fundamental das
pequenas e médias empresas para a indústria europeia, aos trabalhadores europeus e ao
presente e futuro de todos nós. Doravante, a facilitação das operações das PME deveria ser
uma prioridade em todos os documentos e em todas as áreas. São estas pequenas empresas
que criam a maioria dos postos de trabalho e que têm a maior capacidade de se reinventarem
e de assumir o papel mais importante na inovação, impedindo que a economia europeia
fique ainda mais para trás. É de importância fundamental o facto de serem elas a pagar a
maior parcela dos impostos que constituem as receitas dos nossos orçamentos, o que
significa que são elas que, em grande parte, sustentam as administrações burocráticas. Em
contrapartida, a burocracia, juntamente com a "bancocracia", criou um ambiente jurídico
institucional e económico que visa tornar impossível a actividade das PME. Esta prática
míope, que serve a ânsia de lucros das multinacionais, não pode continuar.
O relatório tem razão em afirmar que há que travar a especulação nos mercados financeiros
mas, neste momento, necessitamos de fazer algo mais do que isso. Deveriam ser impostas
sanções específicas àqueles bancos que, através das suas políticas de crédito, não favorecem
a atribuição de fundos às PME. O relatório faz, também, uma referência de passagem ao
facto de que, nos novos Estados-Membros, a indústria está a perder terreno e de que a UE
deve procurar meios de impedir práticas desleais por parte das grandes empresas. Devemos
afirmar abertamente que, no decorrer dos últimos anos, as multinacionais dos antigos
Estados-Membros - com a ajuda da burocracia da EU - compraram e arruinaram a maioria
das indústrias transformadoras dos novos Estados-Membros, em seguida levaram à falência
as empresas que ali operavam e tomaram posse dos seus mercados. Em consequência disto,
milhões de pessoas ficaram sem emprego e sem uma perspectiva de futuro, foram obtidos
lucros fáceis a leste e foram cobradas receitas fiscais consideráveis a oeste. Além disso, com
a ajuda da burocracia, muita da tecnologia acumulada na Europa foi, infelizmente,
transferida para a China.
Pilar del Castillo Vera (PPE). – (ES) Senhora Presidente, Senhor Comissário, também eu
gostaria de começar por agradecer ao senhor deputado Bernd Lange os esforços que envidou
para aproximar tantas opiniões e visões divergentes, uma situação que é bastante comum
neste Parlamento. Gostaria também de agradecer aos relatores-sombra dos diferentes
grupos políticos.
Na realidade, este relatório procura responder a uma questão que se já coloca há muito:
terão as indústrias europeias alguma perspectiva de futuro num mundo globalizado?
Penso que a resposta é “sim”. Sim, porque os países da União Europeia assim o demonstram.
Sim, porque há também sectores industriais europeus específicos que assim o demonstram.
Tudo isto tem a ver com um conjunto de aspectos: alguns relacionados com mercado de
trabalho, já que nós precisamos de um mercado de trabalho flexível, não de um mercado

08-03-2011

08-03-2011

PT

Debates do Parlamento Europeu

rígido; outros estão relacionados com a produtividade, com as políticas financeiras e com
os incentivos fiscais. No entanto, permitam-me destacar três ascpecto estão intimamente
relacionados com a própria União Europeia.
Em primeiro lugar, a cultura da inovação e o empreendedorismo. Estes são dois aspectos
fundamentais. Empreender e inovar são elementos-chave do futuro de qualquer indústria
na Europa. Os jovens empreendedores deviam merecer uma atenção especial.
Em segundo lugar, reforçar o mercado interno e assegurar que ele seja competitivo e se
baseie, internamente, na livre concorrência. Por conseguinte, as ajudas que ainda são
atribuídas ao transporte, à energia e às empresas com capital público devem ser reduzidas
de modo a garantir a livre concorrência no mercado interno europeu.
Em terceiro lugar, respeitar as condições de concorrência no quadro internacional: quando
se trata de políticas ambientais e da origem dos produtos, é fundamental que a concorrência
tenha lugar em igualdade de condições.
Nós não queremos proteccionismo dentro da União Europeia, nem tão-pouco o queremos
quando a nossa indústria concorre com países e terceiros regiões terceiras.
Marita Ulvskog (S&D). – (SV) Senhora Presidente, muitos de nós que aqui estamos a
participar neste debate começámos por dizer "finalmente". Isso, provavelmente, diz alguma
coisa sobre a posição que a política industrial ocupa, há largo tempo, no debate social e
na política em geral. Todavia, a política industrial está, agora, de volta em qualquer caso e creio que isso também está bem patente neste relatório. O sector dos serviços continuará
a ser importante mas torna-se claro, também, que o seu desenvolvimento depende
grandemente de haver, entre nós, uma forte produção industrial e um sector industrial
sólido. As duas coisas são indissociáveis.
Assim, a política industrial é um aspecto fulcral de uma das mais importantes questões
políticas: trabalho para todos, pleno emprego. Contudo, se a moderna política industrial
fosse apenas isso, nada teria acontecido nos últimos 25 anos. A política industrial moderna
é muito mais do que isso. Hoje, ela deve desempenhar também um papel importante numa
grande transição - a mudança radical para a sustentabilidade ambiental e climática - e não
opor-lhe obstáculos, antes contribuindo realmente para essa transição. Isto é, actualmente,
um factor de competitividade da indústria e os investimentos que estão a ser realizados
em vários países nossos concorrentes demonstram-no claramente.
O acesso às matérias-primas faz parte disso – uma necessidade da indústria, portanto, mas
também, simultaneamente, algo que faz parte da transição. Diz respeito a tudo, desde a
eficiência energética à gestão dos recursos e à reciclagem, por exemplo, sob a forma daquilo
a que chamamos "mineração urbana". Os programas de formação periódicos são outra
questão fundamental para uma indústria moderna e sustentável. Não competiremos nem
devemos competir com base em salários baixos e más condições de trabalho, mas sim com
base em pessoas qualificadas e competentes que trabalhem e queiram trabalhar na indústria.
Vladko Todorov Panayotov (ALDE). – (BG) Senhora Presidente, Senhor Comissário
Tajani, Senhoras e Senhores Deputados, a Europa pode e deve adoptar uma nova via hoje,
criando uma nova e integrada política industrial. A integração de todos os factores que,
na União Europeia, influenciam a indústria desempenhará, aqui, um papel crucial. Vou
apenas mencionar alguns deles.
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Em primeiro lugar, garantir o fornecimento sustentável, a longo prazo, de matérias-primas
essenciais para o desenvolvimento dos sectores europeus de alta tecnologia. Neste contexto,
recomendo com insistência o desenvolvimento da cooperação com países terceiros que
possuam matérias-primas em abundância.
Em segundo lugar, uma economia assente na inovação e na livre circulação do
conhecimento. Recomendo veementemente que se reforce a ligação entre o ensino, a
formação profissional e a vida profissional. A Europa forma o maior número de doutorados
no mundo inteiro, mas não consegue converter as suas aptidões e conhecimentos em
soluções de mercado verdadeiramente práticas. Devemos construir centros europeus de
inovação destinados a promover activamente a cooperação entre o conhecimento e as
necessidades do mercado.
Em terceiro lugar, a transição para uma economia com baixos níveis de emissões de carbono
é um passo essencial. Uma Europa numa posição de vantagem em termos de tecnologias
avançadas permitir-nos-á usufruir plenamente no futuro dos benefícios e potencial da
economia "verde". Todos estes factores exigem um novo nível de cooperação entre os
Estados-Membros e as instituições europeias.
James Elles (ECR). – (EN) Senhora Presidente, quero felicitar o senhor deputado Lange
por um relatório excelente - e fundamental - destinado a fazer-nos reflectir sobre as
tendências da política industrial. Numa altura em que estamos a sair da maior recessão dos
últimos 60 anos, temos, verdadeiramente, que dar um novo impulso às nossas indústrias
para que se tornem competitivas nos mercados mundiais - ajudando as pequenas empresas,
fomentando a iniciativa empresarial e apoiando todos aqueles que pretendem criar postos
de trabalho. Por conseguinte, é manifesta a ligação entre as competências no domínio da
inovação e a sustentabilidade. Não necessariamente através da utilização de fundos podemos fazê-lo reforçando o mercado interno, promovendo as trocas comerciais e criando
um enquadramento favorável à inovação.
Por último, existe a meu ver um elemento omisso: a agenda digital. Todas as pessoas na
Europa, todas as empresas, deveriam ter direito de acesso às melhores TI, telefonia móvel
e banda larga de altíssima velocidade. Sabe o Senhor Comissário que a Coreia do Sul
estabeleceu na semana passada o objectivo de, até ao final do próximo ano, ter todas as
casas ligadas à Internet a velocidades que serão 200 vezes superiores às da família média
americana? Como disse um alto executivo da área das TI, temos que perceber que, para
reforçar a competitividade europeia, é mais importante investir em TI do que em
infra-estruturas físicas.
Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). – (CS) Senhora Presidente, gostaria de fazer apenas três
comentários. O primeiro diz respeito ao facto de a Europa dever propor-se como objectivo
adquirir um espírito pioneiro, de modo que as prioridades tecnológicas tenham primazia
em certas áreas, a fim de alcançar não só vantagens comparativas mas também vantagens
absolutas, porque produtos de qualidade média impõem preços médios. Em segundo lugar,
gostaria de dizer que é importante apostar na mediação recíproca entre os sistemas pequenos
e grandes, porque concentrarmo-nos em sistemas grandes não nos trará os resultados
desejados. A General Motors é um exemplo de fracasso que custou 57,6 mil milhões de
dólares americanos aos contribuintes dos EUA. A terceira questão é que a política industrial
não deve depender apenas das chamadas elites políticas e económicas, mas sim assentar
num grande fluxo de pequenas inovações vindas da base ou, por outras palavras, os grandes
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avanços tecnológicos dependem de um grande número de pequenas inovações que surgem
de colectivos laborais.
Claudio Morganti (EFD). - (IT) Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente Tajani,
Senhoras e Senhores Deputados, o título deste relatório contém já a palavra-chave, na
medida em que se refere à política industrial. Nos últimos anos, se não mesmo nas últimas
décadas, assistimos, na Europa, a um crescente desinteresse político face a este domínio,
em nome de uma posição exagerada de laissez-faire relativamente aos mercados, na
convicção de que o sistema, na sua globalidade, se regularia sem necessidade de interferência.
Intervir politicamente significa estabelecer regras para estimular a presença das nossas
empresas no mercado, e apraz-me verificar que este relatório se refere especialmente às
pequenas e médias empresas e ao sector transformador, demasiadas vezes abandonado
no passado.
Os instrumentos propostos com vista à simplificação administrativa e a um mais fácil
acesso ao crédito constituem um passo em frente no sentido correcto. Gostaria também
de salientar a parte respeitante a uma concorrência leal com os países terceiros, pois, no
passado, fomos demasiado permissivos nesse domínio, e sectores fundamentais, como o
sector têxtil da Toscana, por exemplo - conheço bem a realidade, pois sou oriundo do Prato
-, foram, globalmente, liquidados por uma concorrência desleal que deveria ter sido,
inequivocamente, travada e prevenida na origem.
Herbert Reul (PPE). – (DE) Senhora Presidente, queria agradecer ao senhor deputado
Lange e aos relatores-sombra pelo seu trabalho esforçado.
Conseguiram transformar num relatório a descoberta que todos fizemos no decurso da
crise, designadamente, que a indústria é evidentemente mais importante do que muita
gente pensava, bem como assegurar que a política industrial passe a figurar entre as
prioridades do Parlamento Europeu. O facto de este debate estar a decorrer à noite poderá
ser uma desvantagem. Esta questão é tão importante que necessitamos de a debater também
noutras ocasiões.
Tal como já disseram alguns deputados, a política industrial não tem nada a ver com
intervencionismo de Estado mas sim com o estabelecimento de um enquadramento
adequado pelo Estado. O Estado não necessita de decidir sobre o conteúdo da política
industrial nem de distinguir entre boa e má indústria. Pelo contrário, o Estado deve criar
oportunidades para a indústria se desenvolver dentro de um determinado enquadramento.
Devemos concentrar-nos naquelas áreas em que podemos, verdadeiramente, ajudar em
termos de inovação e investigação.
Julgo que é muito positivo que o Senhor Comissário Tajani nos tenha facultado informação
que torna claro que a questão de competitividade é da máxima importância em muitos
domínios políticos europeus. De futuro, será muito proveitoso usar isto como critério e
avaliar se as nossas decisões políticas ajudam ou prejudicam sempre, frequentemente ou
apenas bastantes vezes o desenvolvimento da indústria na Europa.
Gostaria que tivéssemos não só um relatório e um tema para continuar a debater mas
também que alterássemos, daqui em diante, a nossa forma de agir e que tratássemos com
seriedade esta questão, porque a indústria é importante.
(O orador aceita responder a uma pergunta segundo o procedimento "cartão azul", nos termos do
n.º 8 do artigo 149º)
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Paul Rübig (PPE). – (DE) Senhora Presidente, tenho uma pergunta a fazer ao senhor
deputado Reul. Esta manhã, celebrámos o 100.º aniversário do Dia Internacional da Mulher.
Neste contexto, gostaria de lhe perguntar que oportunidades considera haver para as
mulheres na política industrial do futuro. Que hipóteses têm as mulheres na indústria? E
pergunto isto porque considero que necessitamos urgentemente da sua contribuição. Que
competências e qualificações será aconselhável as mulheres adquirirem para trabalharm
na indústria?
Herbert Reul (PPE). – (DE) Senhora Presidente, considero que elas têm excelentes
oportunidades e, se necessário, eu próprio de ocuparei dessa questão.
Teresa Riera Madurell (S&D). – (ES) Senhora Presidente, não há dúvida de que crise
evidenciou a importância da indústria como motor da economia. Senhor Comissário,
saudamos o facto a Comissão ter compreendido isto e ter recuperado a política industrial
para a União.
O nosso relator, a quem endereço as minhas felicitações pelo excelente trabalho que
realizou, já teve ocasião de explicar o modo como interpretamos a transição para uma
política industrial inteligente, eficiente em termos de recursos e sustentável do ponto de
vista ambiental e social. Das suas palavras, eu gostaria de destacar apenas um aspecto que
eu considero crucial: o capital humano.
Partindo do princípio de que todos os empregos devem ser “verdes”, é imprescindível que
os trabalhadores europeus disponham das competências adequadas, não só para melhorar
a competitividade da nossa indústria, mas também para assegurar que nenhum trabalhador
seja deixado para trás.
Possuímos uma base sólida: os jovens europeus nunca estiveram tão bem preparados como
hoje, e, não obstante, nós temos falta de engenheiros, temos falta de jovens empreendedores
e temos falta de políticas inovadoras em matéria de gestão de recursos humanos. Devemos,
portanto, incentivar sinergias entre as universidades que possuem uma forte cultura
empresarial e as empresas que são verdadeiramente impulsionadas pelo conhecimento.
No que respeita à formação, temos de ajustar as competências laborais às exigências da
nova economia e de o fazer de uma forma que seja economicamente acessível tanto para
os trabalhadores como para as empresas.
Além disso, a indústria deveria colocar uma maior ênfase na inovação organizacional,
entendida como uma repartição mais flexível e dinâmica de riscos e responsabilidades no
seio das empresas. Só assim poderá incorporar e rentabilizar o talento e o conhecimento
dos seus trabalhadores.
Por último, permitam dizer uma palavra enquanto membro de um grupo que se opôs ao
lançamento de uma cooperação reforçada sobre a patente comunitária, porque pensamos
que ela afecta o mercado interno, a coesão territorial e a segurança jurídica. O Tribunal de
Justiça da União Europeia confirmou esta posição no Parecer 1/09 publicado em 8 de
Março de 2001, que conclui que o projecto de acordo que institui um Tribunal de Patentes
Europeias e Comunitárias não é compatível com as disposições do Tratado.
Riikka Manner (ALDE). – (FI) Senhora Presidente, Senhor Comissário, quero, em primeiro
lugar, dar os meus parabéns ao relator por ter apresentado um relatório excelente e muito
importante. O que aqui está em causa é, por um lado, saber como conferir competitividade
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à política industrial europeia e, por outro, como responder à mudança estrutural resultante
da supressão de postos de trabalho na indústria de base em certas áreas.
Sou da opinião que a política industrial faz parte da mudança. Temos de ver esta mudança
e temos também de saber adaptar-nos a ela. No que diz respeito à política industrial temos
de olhar para o futuro e criar uma política industrial sustentável assente nos pontos fortes
da União Europeia e nos nossos recursos regionais. Um exemplo disto é o sector da
bioenergia em que, na minha opinião, a Europa tem um bastante potencial.
As estruturas regionais vão permitir-nos apoiar uma política industrial sustentável na
Europa, pelo que é necessário realçar ainda mais a importância dos agrupamentos
inovadores e de uma ampla cooperação entre os vários intervenientes, instituições de
ensino e empresas.
Quando se fala de uma política industrial europeia é, obviamente, fundamental incluir o
sector das PME - das pequenas e médias empresas. Conforme já aqui foi referido em
inúmeras ocasiões, é necessário reduzir a burocracia a que as PME estão sujeitas e tudo
fazer o que estiver ao nosso alcance para apoiar as oportunidades de empreendedorismo
das PME, agora e no futuro.
Jacky Hénin (GUE/NGL). – (FR) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
o relatório salienta, finalmente, o papel-chave que a indústria desempenha no futuro da
União e confirma a necessidade de uma política industrial europeia. Reconhece
implicitamente o fiasco da estratégia de Lisboa, pedindo, com razão, que 3% do produto
interno bruto da União sejam consagrados à investigação e ao desenvolvimento, e
propondo, acima de tudo, que o sector privado seja intensamente utilizado.
O relatório continua, infelizmente, a ter uma visão da competitividade centrada numa
redução mortífera dos custos do trabalho, quando, na realidade, nós precisamos de
desenvolver a competitividade baseada na formação e nas poupanças de capital, de energia
e de matérias-primas. O relatório também admite implicitamente a incapacidade dos
mercados financeiros para transformar as poupanças em investimentos geradores de
riqueza. A resolução deste problema passa pelo controlo social do crédito ou pela requisição
do crédito em benefício do emprego, da investigação e desenvolvimento e da criação de
riqueza. Precisamos de centros públicos financeiros europeus e nacionais para garantir o
financiamento da indústria. O nosso Parlamento não pode a agir apenas no sentido de
garantir o melhor desempenho dos grandes grupos industriais europeus. O nosso objectivo
central deve ser o de garantir um aumento do número e da qualidade dos empregos
industriais na União.
Amalia Sartori (PPE). - (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, agora,
mais do que nunca, a Europa tem de repensar a sua política industrial, e precisa também
de reconsiderar algumas decisões tomadas no passado recente.
Esta iniciativa emblemática associada à Estratégia Europa 2020 foi, por conseguinte, útil
e oportuna, e por isso agradeço à Comissão e, em particular, ao Senhor Comissário Tajani.
Agradeço também ao relator, o senhor deputado Lange, pelo trabalho que realizou, e à
colega Françoise Grossetête, que, em nome do Grupo do Partido Popular Europeu
(Democratas-Cristãos), deu um contributo muito significativo para o reforço das posições
avançadas pelo Senhor Comissário.
Pessoalmente, decidi dar o meu contributo apresentando alterações tendentes a destacar
o papel das pequenas e médias empresas, consideradas por todos como o elo mais forte
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da cadeia da indústria de base europeia, aquela que melhor consegue resistir nos momentos
de crise e que melhor sabe inovar mantendo competitivos os custos.
Considero que o papel desempenhado por milhares de pequenos e médios empresários
europeus deve ser apoiado com soluções para as dificuldades e constrangimentos por eles
várias vezes mencionados: refiro-me a um acesso mais fácil ao crédito, à possibilidade de
uma participação mais transparente e menos onerosa nos concursos públicos e, sobretudo,
a uma simplificação administrativa generalizada, por todos considerada como a verdadeira
revolução de que precisa hoje este continente.
Apraz-me que a Comissão tenha chamado a atenção para o tema de uma utilização eficiente
e responsável das matérias-primas, e considero também importante o facto de irmos debater
daqui a pouco o tema das terras raras. É também importante a atenção dada ao tema da
defesa da propriedade intelectual.
Finalmente consigo ver traçado um caminho que espero que nos possa conduzir
rapidamente à definição de normas e garantias válidas em toda a União Europeia. Isso
significa dar esperança, sobretudo aos jovens, com respostas tantas vezes sugeridas pelos
próprios europeus.
Catherine Trautmann (S&D). – (FR) Senhora Presidente, quero agradecer ao colega
Bernd Lange o excelente trabalho que desenvolveu. Amanhã, o seu método de colaboração
será coroado de êxito. Além disso, Senhor Comissário, isto representa uma oportunidade
para a Comissão, que nos apresentou uma comunicação bastante decepcionante.
Como cidadã originária de uma vasta região que foi rudemente atingida pela crise, depois
de já ter sido afectada pela reestruturação industrial, ouvi a mensagem dos sindicatos, que
nos interpelaram incessantemente. Precisamos de uma política industrial cujos componentes
tendam todos para o mesmo objectivo: construir uma estratégia baseada num crescimento
sustentável centrado no emprego, uma estratégia que seja edificada em torno da optimização
das competências e que demonstre que as inovações sociais e tecnológicas são compatíveis
entre si.
É essa a chave para a competitividade europeia, e não a utilização da mão-de-obra como
uma variável de ajustamento, conforme a Comissão propôs no semestre europeu. A melhor
decisão que a Comissão pode tomar consiste em integrar rapidamente a directiva relativa
ao destacamento de trabalhadores no programa de trabalho e dar início à harmonização
fiscal, começando pelo imposto sobre as sociedades.
Além disso, esta política deveria ganhar corpo não apenas a nível nacional e europeu, mas
também a nível local no contexto de uma política de coesão eficaz. A nossa escolha recai
sobre um mercado financeiro regulado, e partilhamos o desejo de consolidar o mercado
interno, mas não à custa de um mercado de trabalho injusto que esteja sujeito ao dumping
social.
Hoje, Senhora Presidente, estamos a debater uma política industrial ambiciosa, e esta manhã
votámos sobre um imposto aplicável às transacções financeiras e sobre as eurobonds.
Senhoras e Senhores Deputados, nós temos de utilizar estes meios para financiar essa
política.
Maria Da Graça Carvalho (PPE). - Senhora Presidente, Senhor Comissário, gostaria de
começar por agradecer ao relator, o Sr. Langen, e aos relatores-sombra, nomeadamente à
Sra. Grossetête, pelo bom trabalho desenvolvido. A Europa depara-se actualmente com
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uma diminuição da sua competitividade nos mercados globais. Nesse sentido, a Europa
tem de encontrar formas de reforçar a base industrial para enfrentar os novos desafios.
Este relatório vem precisamente apresentar propostas para relançar a indústria europeia.
Uma política industrial integrada e sustentável deverá basear-se na investigação científica,
na inovação, no aumento da eficiência dos recursos, numa estratégia para as
matérias-primas, no esforço das PME e no desenvolvimento de redes regionais. Em
particular, é essencial que a eficiência energética e a introdução de tecnologias de informação
e comunicação nos sectores industriais constituam a base desta nova revolução industrial,
a fim de aumentar a competitividade, o crescimento económico e o emprego.
Congratulo-me, em particular, com a ênfase colocada pelo relatório na indústria tradicional
europeia, fundamental para a nossa economia. Medidas tais como a introdução de novas
tecnologias e um maior reforço da investigação científica e inovação em sectores como a
indústria transformadora são de crucial importância. Só assim será possível voltar a colocar
a indústria europeia na liderança mundial, tão necessária para o emprego e o crescimento
económico da Europa.
Judith A. Merkies (S&D). – (NL) Senhora Presidente, antes de mais, gostaria de felicitar
o colega Bernd Lange por um excelente relatório e pela sua excelente cooperação. A política
industrial está de regresso, e não só está de regresso como também não vem só. Juntamente
com outros dois baluartes, duas outras estratégias, esta estratégia está no centro da agenda
europeia a favor do emprego e de uma economia saudável. No entanto, acima de tudo,
trata-se de uma estratégia que não se orienta apenas para o presente, mas também para o
futuro, um futuro viável.
A política industrial deve ser considerada em conjunto com todas as outras estratégias
relacionadas com a União da Inovação, as matérias-primas e a utilização eficiente dos
recursos naturais. Estas três formam o núcleo. Tem de ser uma abordagem holística onde
haja uma estreita articulação entre os diferentes domínios políticos. Mas será que estes são
realmente domínios políticos diferentes, se tivermos em conta que o sector da indústria –
como o senhor mesmo disse, Senhor Comissário – não é o inimigo, mas antes o aliado da
sustentabilidade?
A política industrial não pode funcionar sem um mercado integrado. O mercado interno
está ainda demasiado fragmentado e tem de ser concluído. Toda a indústria, e principalmente
as pequenas empresas inovadoras, têm a ganhar com isso. Os produtores podem expressar
a sua opinião, mas têm também de aceitar responsabilidade, o que significa a
responsabilidade final pelos produtos. O objectivo consiste em promover a produção
limpa e produtos sustentáveis, pois eu creio que, em última instância, é aí que reside o
futuro da Europa. Ajudar-nos-á a criar uma indústria baseada no conceito de
“cradle-to-cradle” e encorajará uma utilização inteligente das matérias-primas e uma
economia saudável. A política industrial foi descurada e deixada ao mercado durante
demasiado tempo. É tempo de voltarmos a dar um exemplo, tanto aos outros como a nós
próprios.
Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Senhora Presidente, Senhor Comissário, gostaria de lhe
agradecer a atenção que consagra aos temas relacionados com a indústria e de homenagear
o imenso trabalho que a minha colega, a senhora deputada Grossetête, desenvolveu em
nome do nosso grupo político.
A indústria representa 60 milhões de empregos, aos quais se somam dois empregos
adicionais no sector dos serviços conexos por cada emprego industrial, isto é, um total de
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180 milhões postos de trabalho. Representa três quartos das nossas exportações,
nomeadamente 5,5 milhões de empresas. O que temos fazer? Temos de agir e de nos
proteger. Autoprotecção não é o mesmo que proteccionismo; precisamos, portanto, de
ter uma política industrial. Alguns dizem: a agricultura na América do Sul, a indústria na
China e os serviços na Europa. Minhas senhoras e meus senhores, se não fabricarmos mais
carros, mais aviões, mais navios, mais comboios, mais satélites, mais medicamentos, mais
centrais nucleares, ficaremos arruinados! No que respeita aos serviços, nós tê-los-emos
porque vamos ter uma política industrial.
Gostaria, portanto, de fazer três propostas. A primeira prende-se com as normas industriais.
Sempre que nós definimos normas industriais, precisamos de ter estudos de impacto para
garantir que os nossos produtos são fabricados em conformidade com estas normas no
território da UE.
A segunda prende-se com a educação e a investigação. Precisamos de ter as melhores
escolas de engenharia do mundo, e temos de as apoiar. Temos de reconciliar o público
com a ciência. No que respeita à investigação, vamos rever o Sétimo Programa-Quadro.
Temos 30 mil milhões para gastar em 2011, 2012 e 2013. Afectemos prioritariamente à
indústria uma parte destes envelopes financeiros.
A terceira prende-se com o financiamento. Poderíamos criar um fundo europeu de
investimento industrial. Tenho uma sugestão a fazer. Nós devemos 37 mil milhões de
euros às pensões dos funcionários da União Europeia; coloquemos essa verba num fundo
de pensões, o que seria um veículo de poupança a longo prazo. Partilho o ponto de vista
sobre as políticas monetárias. Sejamos muito prudentes no que respeita à saída da crise.
Certifiquemo-nos de que não temos taxas de juros demasiado elevadas, o que conduziria
a um euro forte e travaria as exportações industriais.
Lambert van Nistelrooij (PPE). – (NL) Senhor Presidente, Senhor Comissário, a industria
transformadora continua a ser importante, inclusive na economia baseada no conhecimento
do presente e do futuro. A manutenção da produção de alto valor continua a ser essencial
e, ao mesmo tempo, constitui o alicerce fundamental do conhecimento da aprendizagem
de muitas pessoas nos nossos países e do desenvolvimento contínuo da nossa
competitividade. Este relatório coloca, com razão, a indústria num lugar cimeiro da agenda
europeia, o que é importante tanto para as grandes indústrias como para as pequenas e
médias empresas. Na Europa, podemos gabar-nos da excelência que possuímos em muitos
domínios. Estou a pensar na energia, na navegação espacial e na indústria automóvel,
sectores que estão a ter um magnífico desempenho neste momento. Estou a pensar também
na cadeia de abastecimento da indústria automóvel, que é essencial para a Europa. Basta
ver quão inteligente e limpa é a Estratégia UE 2020!
No entanto, há realmente um aspecto que me preocupa, que é a globalização. Instituímos,
com razão, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização e em breve vamos ter a patente
europeia. No entanto, o Senhor Comissário Tajani inscreveu na agenda a questão da
necessidade de condições de concorrência equitativas à escala mundial. É excelente que as
empresas chinesas estejam a investir na Europa, mas nesse domínio devíamos ter condições
de concorrência equitativas. Se realmente for verdade que estão a ser efectuados
investimentos públicos avultados nessa área, então algo está mal. O regresso ao
proteccionismo não é um dos nossos objectivos - como o senhor deputado Audy acabou
de dizer -, mas o que está aqui em causa é assegurar a necessária transparência em
sectores-chave, como o das TIC e outros sectores-chave europeus. Não trata aqui de um
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veto europeu. Não estamos a dizer "estes são os accionistas, aqueles são os supervisores”,
mas é realmente importante que nós, enquanto representantes da Europa, olhemos bem
para esta questão. Não seria descabido que, em resposta ao excelente relatório do senhor
deputado Bernd Lange, se encetasse um debate sobre esta matéria. Ele vai continuar. Senhor
Comissário Tajani, quero convidá-lo a tomar parte nesse debate.
Kathleen Van Brempt (S&D). – (NL) Senhora Presidente, Senhor Comissário, com o
relatório Lange, amanhã o senhor irá ver, muito provavelmente, um Parlamento bastante
unido quanto à importância da política industrial. Para si, enquanto Comissário, isso deverá
constituir um verdadeiro estímulo. Existe um considerável consenso entre os vários os
grupos políticos quanto ao facto de que a política industrial na Europa tem um futuro de
que ela deve ser apoiada.
Esse consenso não vai, contudo, para além disso, pois se tentássemos definir qual o tipo
de política industrial que temos em mente e quais dos seus elementos deveriam ser mantidos
no futuro, então todos discordaríamos. O senhor mesmo referiu o facto de nós precisarmos
de uma indústria que consuma menos energia e menos matérias-primas. Concordo consigo
nesse ponto, no que se refere, designadamente, aos objectivos a curto prazo. No que respeita
aos objectivos a longo prazo, nós temos de dar um salto muito maior. Como sabe, Senhor
Comissário, gerir significa antecipar. Devemos ter a coragem de dizer que, até 2050, vamos
ter um processo de aprovisionamento energético totalmente baseado em fontes de energia
renováveis, e temos de começar já a preparar a indústria para isso.
Em segundo lugar, a gestão de materiais. Nós temos efectivamente de assegurar que estes
telemóveis sejam reciclados de forma mais eficaz durante os próximos anos, mas, no futuro,
vamos ter de assegurar que fabricamos telemóveis que se enquadrem plenamente num
conceito “cradle-to-cradle”, para que os seus componentes essenciais sejam sistematicamente
recuperados e utilizados para produzir novos telemóveis. É esse tipo de política global que
precisa ser desenvolvida e espero que a Comissão tome agora decisões que assegurem que
a indústria tenha um quadro claro onde concentrar os seus esforços.
Antonio Cancian (PPE). - (IT) Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e
Senhores Deputados, considero equilibrado o texto do relatório Lange, e que o seu principal
mérito reside no facto de pôr no centro da sua análise alguns factores cruciais,
nomeadamente o relançamento da política industrial europeia e o facto de se centrar na
economia real e já não nas actividades financeiras. Mas não se deve esquecer que os serviços
directa ou indirectamente ligados às empresas fazem delas parte integrante.
Tenho algumas críticas e algumas propostas a fazer. No que respeita ao n.º 89, que refere
a cooperação reforçada em matéria de patente única europeia, considero, Senhor
Comissário Tajani, que a patente única europeia é essencial e indispensável, sobretudo
para nós, italianos. A situação de impasse a que se chegou com a cooperação reforçada só
pode, a meu ver, ser ultrapassada levando por diante a patente da UE apenas em inglês,
pois o uso de três línguas criaria um precedente inaudito.
A minha segunda observação respeita à ausência de propostas para financiamentos
inovadores. O texto refere muitas vezes a necessidade de avançar expeditamente para a
realização de infra-estruturas transeuropeias, cruciais para o desenvolvimento do continente,
mas nada diz sobre as modalidades de financiamento dessas redes.
Ainda hoje aprovámos um relatório de iniciativa que analisa em profundidade o mecanismo
das obrigações de projecto (project bonds) num sistema de parcerias público-privadas, e que
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pode, portanto, dar garantias sobre os títulos emitidos pelas empresas criadas para realizar
e gerir essas infra-estruturas; o senhor deputado Audy referiu alguns exemplos.
Não é referida a conexão existente entre a política industrial da União Europeia e projectos
estratégicos para a União como o Galileo e o ITER, entre outros. Deve haver uma maior
ligação entre a investigação e a inovação. Senhor Comissário Tajani, considero que o desafio
que temos pela frente é de vital importância para se poder manter o contexto social. Com
efeito, a ténue retoma a que assistimos não consegue reabsorver o número de pessoas que
perderam o emprego nos últimos três anos. Infelizmente, é preciso intervir atempada e
rapidamente.
Henri Weber (S&D). – (FR) Senhora Presidente, o excelente relatório do senhor deputado
Bernd Lange contém três aspectos positivos.
Em primeiro lugar, propõe uma estratégia industrial integrada para a União Europeia, isto
é, uma estratégia simultaneamente continental e cooperativa que seja em todos os aspectos
diferente das políticas estritamente nacional e não cooperativa que tem vigorado na Europa
durante os últimos 15 anos.
Em segundo lugar, esta estratégia industrial é financiada, o que está em total contraste a
Estratégia de Lisboa de 2002. Se não fosse financiada, não passaria de palavras ocas. As
principais fontes de financiamento desta estratégia são obrigações europeias - Eurobonds
ou obrigações para projectos. Encarámos essa questão na votação desta manhã.
Em terceiro lugar, esta estratégia protege as nossas indústrias. Este relatório pugna pela
abertura da Europa aberta e opõe-se a que ela seja oferecida. É a favor de trocas comerciais
baseadas na reciprocidade e no equilíbrio. Diversos artigos centram-se nestas questões.
Isto é absolutamente fundamental, pois nesta área nós parecemos ser ingénuos e fracos.
Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Senhora Presidente, Senhor Comissário, durante a crise
tivemos a oportunidade de ver com os nossos próprios olhos a importância do papel da
indústria na nossa economia. Infelizmente, as nossas políticas relevantes continuam a
partir do princípio de que os mercados têm de se auto-regular. A este respeito, a Estratégia
Europa 2020 é uma iniciativa pioneira, a primeira a reconhecer a necessidade de uma nova
abordagem. A indústria europeia tem de manter a sua posição de liderança nos principais
domínios e não se pode deixar ficar para trás.
A nova estrutura do sector financeiro e a coordenação da macroeconomia orçamental têm
de ser tratadas como prioridades, porque somente através da sua reforma será possível
garantir o êxito da nossa política industrial. Necessitamos de um novo quadro regulamentar
abrangente, capaz de conduzir o sistema financeiro de volta aos investimentos produtivos.
A nossa política industrial tem de ter no seu cerne uma base industrial que seja competitiva
à escala mundial e uma indústria assente no conhecimento orientada para a produção.
Contudo, para esse efeito, necessitaremos de toda a cadeia de inovação. Neste caso, devemos
falar não só de inovação tecnológica, mas também de inovação na concepção e qualidade
dos produtos.
Além disso, devemos incentivar as sinergias dentro do sector. Entre elas incluem-se a ligação
entre a política energética e a política industrial. O abastecimento energético é um factor
essencial e os novos mercados em crescimento estão nas fontes de energia renováveis, que
podem por sua vez criar novos postos de trabalho. O acesso fiável às matérias-primas é
igualmente essencial e constitui para nós um desafio cada vez maior. Para além de
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assegurarmos os recursos já existentes, temos ainda de estar aptos a realizar os nossos
esforços de reciclagem.
É igualmente necessário fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para consolidar as PME,
visto serem intervenientes fundamentais na produção industrial europeia. Temos de
incentivar vivamente a sua participação nos concursos públicos e proporcionar-lhes acesso
a empréstimos bancários favoráveis.
Ioan Enciu (S&D). – (EN) Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de felicitar o
senhor deputado Lange pela elaboração deste importante relatório. É muito importante,
durante estes tempos de austeridade económica, que as instituições europeias insistam
numa política industrial forte e coesiva, susceptível de manter os postos de trabalho na
Europa e incentivar uma competitividade renovada. O Senhor Vice-Presidente Tajani
afirmou que a indústria está no cerne da Europa e é indispensável para se encontrarem
soluções para os desafios da nossa sociedade, hoje e no futuro.
A posição do Grupo S&D é que a indústria desempenha um papel fundamental na Europa
no que diz respeito ao emprego. É por este motivo que devemos aumentar os nossos
esforços no sentido de manter uma base industrial forte na Europa. Estou especificamente
empenhado no desenvolvimento das infra-estruturas necessárias onde elas não existam.
Por último, fico satisfeito por constatar que o relatório final defende vigorosamente a
importância das matérias-primas no sector industrial do futuro.
Lara Comi (PPE). - (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, felicito o
Senhor Comissário Tajani pelo trabalho que tem vindo a realizar, e também os relatores.
Sou a favor deste importante relatório, que representa o contributo do Parlamento para o
debate sobre a política industrial europeia.
São muitos os pontos positivos que contém, e que apoio vivamente. Em primeiro lugar,
considero que devem ser feitos todos os esforços possíveis para reafirmar o papel central
da indústria europeia na cena mundial e para apoiar de modo especial as pequenas e médias
empresas, que constituem um pilar fundamental do mercado interno.
Além disso, estou inteiramente de acordo com o que é dito no relatório acerca da premência
de medidas europeias em matéria de marcação de origem, a fim de tornar as empresas mais
competitivas e de permitir que os consumidores europeus possam, finalmente, tomar
decisões informadas acerca dos produtos normalmente associados a uma reputação de
qualidade. Infelizmente, é sabido que alguns Estados se têm oposto, desde 2005, a este
ponto específico no seio do Conselho. Temos, contudo, de procurar superar este impasse,
com base na posição fortemente favorável do Parlamento manifestada em várias ocasiões,
e isso é importante durante o processo legislativo de diversos actos comunitários. A voz
dos cidadãos europeus não pode ser novamente ignorada, sobretudo quando os seus
fundamentos são tão sólidos: trata-se de tornar mais democráticas as nossas políticas.
Um segundo ponto importante é, certamente, o respeitante aos jovens empresários - que
o Senhor Comissário referiu mais do que uma vez na sua intervenção -, pois considero que
são eles o verdadeiro futuro da nossa política industrial. Tenho ainda algumas dúvidas
sobre determinados aspectos, tais como a referência específica a novas medidas legislativas
em matéria de eficiência dos recursos, a criação de uma task force a nível nacional para a
gestão dos processos de reestruturação, e sobretudo a cooperação reforçada sobre a patente
europeia.
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Ivari Padar (S&D). – (ET) Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer
ao relator. A Europa necessita de adoptar uma nova abordagem em relação à política
industrial e ao financiamento dos programas com ela relacionados. Além das reformas
estruturais nas perspectivas financeiras da União Europeia, há que dar destaque às medidas
de financiamento inovadoras. Refiro-me não só às euro-obrigações ou às obrigações
emitidas para o financiamento de projectos específicos, mas também a abordagens
totalmente novas em relação à política industrial, à ciência e ao financiamento da inovação.
Temos de pegar nas pequenas empresas inovadoras e ajudá-las a crescer. Temos de encontrar
novas formas de ajudar as empresas a partilhar riscos e a combinar vários instrumentos,
incluindo numa base pan-europeia.
A Estónia tem experiência, por exemplo, de fundos renováveis, que garantem o risco em
vez de concederem subsídios e assistência directa. No ciclo de inovação, os referidos fundos
têm contribuído para um aumento considerável deste tipo de financiamentos destinados
às empresas. Os subsídios são importantes, mas mais importante ainda - na fase de
investigação básica - é encontrar novas formas de usar os dinheiros públicos de forma mais
eficaz.
Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Senhora Presidente, a política industrial da UE tem
de criar um enquadramento adequado para potenciar a contribuição do sector industrial
para o PIB da UE. Deve igualmente aumentar a competitividade da União Europeia e criar
postos de trabalho em toda a União. A estratégia industrial tem de identificar as áreas
estratégicas em que iremos investir, assim como as fontes de matérias-primas necessárias.
Apelo à Comissão e aos Estados-Membros no sentido de garantirem que estas prioridades
sejam apoiadas nas futuras perspectivas financeiras, nos orçamentos anuais e nas políticas
sectoriais da UE.
O consumo de energia é um indicador da produção industrial. Necessitamos de uma política
industrial ecologicamente eficiente, com uma capacidade de produção sustentável em toda
a UE e susceptível de reduzir a dependência energética da União. A competitividade da
União depende em grande medida da sua capacidade de inovação, investigação e
desenvolvimento e da ligação que existir entre a inovação e o processo de produção. É
necessário aumentar os fundos públicos para a investigação e desenvolvimento, a fim de
mobilizar o investimento privado, enquanto a simplificação dos procedimentos e a redução
das formalidades burocráticas são condições necessárias de uma maior participação da
indústria.
Edit Herczog (S&D). – (HU) Senhora Presidente, a crise económica demonstrou que os
sectores dos serviços são de longe mais vulneráveis do que a política industrial e a Europa
tem, por conseguinte, de se dedicar uma vez mais a esta última. Assim sendo, congratulo-me
com a atitude do Senhor Comissário Tajani e com o relatório do nosso colega, Bernd Lange
sobre este assunto. Tive muito gosto em trabalhar neste relatório. Todos os participantes
quiseram acrescentar-lhe algo. As nossas discussões não foram sobre as dificuldades
existentes, mas sim sobre a forma de acelerarmos este processo. É extremamente importante
compreendermos que a União Europeia tem de desempenhar um papel de liderança na
definição dos seus próprios objectivos e também no que toca a fazer com que os
Estados-Membros a acompanhem neste caminho.
A União Europeia tem de coordenar, liderar e pedir contas aos Estados-Membros daquilo
que fizeram neste domínio. A política industrial proporciona à Europa a oportunidade de
adquirir uma vantagem competitiva nas indústrias transformadoras, nos sectores da
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biotecnologia e da nanotecnologia, na indústria química ou mesmo em domínios
relacionados com a indústria aeroespacial. Temos de compreender que, na política industrial
do século XXI, a intensidade do conhecimento e a eficiência na utilização dos materiais
estão a aumentar. Paralelamente, é preciso reforçar os relacionamentos verticais, do ensino
à investigação e às oportunidades do mercado. É necessário estabelecer relações entre
fornecedores, incluindo pequenas e médias empresas, assim como relações horizontais.
Consideramos que não é possível furtarmo-nos ao diálogo social.
Alejo Vidal-Quadras (PPE). – (ES) Senhora Presidente, este relatório sobre política
industrial, que vamos votar amanhã, contém um ponto que não será apoiado pelos
deputados espanhóis, uma vez que saúda a cooperação reforçada como um instrumento
jurídico adequado para o estabelecimento de uma patente única da UE.
Não são apenas os deputados espanhóis, mas também outros de diferentes
Estados-Membros, que questionam, em primeiro lugar, a legalidade da cooperação reforçada
como um instrumento jurídico apropriado neste caso, e condenam, em segundo lugar, a
inobservância da regra da unanimidade, que deve ser aplicada a todas as questões
relacionadas com o regime linguístico.
No entanto, Senhora Presidente, solicitei a palavra no a fim de chamar a atenção desta
Câmara para o Parecer 1/09 publicado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, que
afirma que o Tribunal da Patente Comunitária, tal como é agora proposto, não é compatível
com os Tratados.
A clara posição expressa pelo Tribunal de Justiça constitui um entrave importante a esta
cooperação reforçada, e espero que esta decisão encoraje outros deputados a juntarem-se
a nós na defesa da igualdade de todos Estados-Membros e da rigorosa aplicação do direito
primário da UE.
Giovanni Collino (PPE). - (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o
relatório sobre a política industrial é completo, analisa todas as debilidades do sistema, e
mostra-nos o caminho do respeito pelos princípios da economia social de mercado.
Realisticamente, contudo, temos de reconhecer que a Europa, até hoje, ainda não teve uma
política industrial própria.
Com efeito, a produtividade do sistema transformador europeu está a atravessar uma fase
difícil, enquanto os países emergentes estão não só a crescer, mas também a investir
fortemente em investigação e tecnologia. Para fazer crescer a indústria e o emprego na
Europa, precisamos de pôr em prática medidas extraordinárias, para além das já em curso,
admitindo, inclusivamente, uma revisão da distribuição das competências entre os
Estados-Membros e a União.
As políticas e os sistemas redistributivos devem também ser revistos de acordo com uma
nova perspectiva cultural das relações industriais, pondo o modelo de participação dos
trabalhadores nos lucros da empresa no centro da nossa reflexão. A Estratégia Europa 2020
estabelece objectivos que a União Europeia não pode permitir-se falhar e, para atingir todas
as metas previstas, a Europa deve vencer o desafio do crescimento industrial, reforçando
a formação e a investigação em apoio das pequenas e médias empresas.
Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Senhora Presidente, gostaria de agradecer ao relator
por este relatório tão importante. É bom ver que a indústria regressou à agenda europeia.
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Penso que precisamos de uma economia europeia equilibrada. Refiro-me principalmente
à agricultura e à política alimentar, mas fui levado a participar neste debate porque penso
que é realmente importante falar sobre a indústria e a agricultura e sobre os serviços. A
Europa necessita de um equilíbrio entre os três e seria insensato não o reconhecer.
Gostaria, em particular, de chamar a atenção para o número 112, segundo o qual o comércio
livre é a pedra angular do crescimento económico da Europa, mas que também se refere
à concorrência leal a nível global, instando, em particular, para a necessidade de, quando
celebramos acordos comerciais a nível bilateral ou multilateral, termos em conta os
princípios de desenvolvimento sustentável, os interesses em matéria social e ambiental e
as normas nesta matéria. Aqueles entre nós que estamos do lado da agricultura diríamos
a mesma coisa. Portanto, penso que se trata de um relatório importante em todas as frentes.
Adam Gierek (S&D). – (PL) Senhora Presidente, um dos factores decisivos que afectam
o crescimento da indústria na União Europeia é a tendência para uma "economia verde".
Trata-se de uma boa notícia. No entanto, a forma como os regulamentos actuais da UE
actuam é cega e arbitrária, o que resulta no efeito oposto ou, por outras palavras, limita o
nosso progresso no sentido de tal objectivo. A indústria do cobre europeia tornou-se um
exemplo deste impacto adverso. Não há dúvida de que o pacote clima-energia e a directiva
relativa aos parâmetros de referência provocarão uma queda na produção do cobre, que
é, como todos nós sabemos, um metal muito procurado para as tecnologias inovadoras e
eficientes do ponto de vistas energético, em particular, no que toca à transmissão de
electricidade e transferência de calor em permutadores de calor.
Gostaria de perguntar ao senhor Comissário se não é a altura – enquanto ainda temos
tempo – de rever certos aspectos destes regulamentos e de pôr termo a estas medidas
destrutivas?
Mario Pirillo (S&D). – (IT) Senhora Presidente, Senhor Comissário Tajani, Senhoras e
Senhores Deputados, a profunda crise económica internacional atingiu a indústria de forma
especialmente dura. Ficou demonstrado que a ideia de que os mercados deverão
auto-regular-se está errada. Faltou à Europa capacidade para dar uma resposta unívoca e
efectuar uma análise económica. Por conseguinte, a Europa precisa de se dotar de uma
base industrial sólida, competitiva e diversificada.
A nova política industrial europeia deve saber olhar para o futuro, adoptando uma visão
global das suas próprias políticas destinadas a reafirmar a importância fulcral da indústria,
sobretudo da indústria transformadora, que deve continuar a ser a força motriz da nossa
economia e a impulsionar novas dinâmicas de crescimento inteligentes, sustentáveis e
inclusivas.
Apoio e felicito o senhor deputado Lange pelo seu relatório, que analisa todos estes factores
e proporciona interessantes pontos de reflexão.
Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Senhora Presidente, a economia global há muito que está a
passar por grandes mudanças. Estão a crescer novos e poderosos centros industriais a par
das zonas industriais tradicionais. Está a desenvolver-se um ambiente de forte concorrência,
no qual teremos de esforçar-nos cada vez mais para manter um emprego que faça sentido
para os nossos cidadãos.
Estamos em desvantagem, nesta concorrência com outros centros industriais, devido a
dois graves inconvenientes. O primeiro consiste nas enormes disparidades no quadro
jurídico que regulamenta a maneira de fazer negócios, resolver litígios ou impor o
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cumprimento de obrigações, e estas disparidades impedem uma abertura mais ampla a
negócios para além dos limites das jurisdições dos Estados-Membros. Isto está relacionado
com o segundo inconveniente – a excessiva burocracia que não só consome o dinheiro
gerado pela indústria, não produzindo nenhum valor acrescentado, como até molesta
aqueles de cujo trabalho vive, através de todo o tipo de declarações, regulamentos e
orientações.
Senhor Comissário, nenhum dos países em rápido desenvolvimento possui o tipo de
colosso administrativo que nós temos na Europa.
Antonio Tajani, Vice-Presidente da Comissão. – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, penso que a presença de tantos deputados numa sessão nocturna
demonstra como é importante para todos nós a política industrial e como é correcto, visto
existir acordo consensual, situar a política industrial e a política da empresa – basicamente
a economia real, que é também mercado interno, inovação, concorrência e política social
– no centro da nossa acção política para pôr fim à crise e criar desenvolvimento e postos
de trabalho. Digo isto porque não podemos pensar – e julgo ter sido claro tanto no decorrer
da minha intervenção como no texto sobre política industrial que apresentei à Comissão
– que empresa e indústria são apenas capital económico, porque elas são também capital
humano, são a região, a comunidade local em que funcionam.
Como já disse durante a minha audição perante o Parlamento antes de ser nomeado
Comissário responsável pela indústria, esta é a minha visão – uma visão mais alargada –
que resulta de um conceito que faz parte do Tratado de Lisboa, nomeadamente, o de uma
economia social de mercado.
O objectivo último de todas as nossas acções, quer em termos de política económica quer
em termos de economia real, é a política social. O nosso objectivo não é enriquecer
empresários e investidores, muito embora o enriquecimento dos investidores constitua
um instrumento para dar resposta aos cidadãos da União Europeia.
Agora trata-se de pôr em prática e defender as escolhas que fizemos e que estamos a fazer
– que estão contidas no documento Europa 2020 – com um grande esforço no sentido de
pôr em prática as escolhas políticas que fizemos. Não estou a esconder-vos, nem a mim
próprio, os perigos que ainda existem. Os especuladores continuam vivos e não excluo a
possibilidade de haver da parte deles a tentativa de jogarem uma última cartada.
Deve ficar muito claro que estamos do lado da economia real. A especulação que enriquece
apenas aqueles que fazem uma transacção é muito diferente da acção de uma empresa ou
de uma indústria que cria prosperidade para muitos cidadãos. No entanto, devemos ficar
atentos, trabalhando a aplicando a nossa política industrial. Consequentemente, o
documento de política industrial da Comissão contém uma série de testes de competitividade
que servem para verificar a aplicação de uma política industrial séria, que permita ao nosso
sistema empresarial fazer face ao desafio da era da globalização.
Também não tento escapar à pergunta feita pelo senhor deputado van Nistelrooij: penso
que o jogo deve sempre ser jogado em condições de igualdade e de acordo com as mesmas
regras. Senhora Presidente, quando o Anderlecht joga contra o Liège, as regras devem ser
as mesmas quer jogue em casa ou não, e o mesmo princípio deve também aplicar-se ao
nosso sistema industrial. Quando as nossas indústrias jogam na Europa, devem ver aplicadas
as mesmas regras pelas quais se regem quando jogam fora da União Europeia.
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Penso que esta é uma boa regra para defendermos não só o mercado, a concorrência e o
crescimento, mas também os direitos dos trabalhadores da União Europeia. Contudo,
quando se trata de defender o sistema industrial europeu, penso que é correcto defendermos
o princípio contido no documento que estamos a discutir a favor da marca de origem.
Parece-me que o Parlamento está, uma vez mais, a dar um forte sinal em sintonia com a
Comissão Europeia.
Existem certamente muitas outras coisas que precisam de ser feitas para reduzir o peso
burocrático que recai sobre as empresas e a indústria. Como se afirma na revisão do Small
Business Act, devemos reduzir os prazos necessários para constituir uma empresa e devemos
reduzir a burocracia, que por vezes é excessiva e estrangula a vontade de constituir uma
empresa. Devemos ajudar os jovens a tornarem-se empresários e devemos trabalhar bastante
o aspecto da formação. Por isso acredito na importância dos clusters, em que as escolas, as
universidades, as PME, as grandes empresas, a investigação e a inovação trabalham em
conjunto para fazer crescer a competitividade do nosso sistema empresarial. Já temos
2 000 clusters na Europa e penso que esse esquema experimental deve ser multiplicado.
No que respeita ao acesso ao crédito, já muito se fez, mas há mais coisas que podemos
fazer. Fico muito satisfeito por saber que o Administrador Delegado da Bolsa de Londres
– o Reino Unido é um dos países em que muito se tem feito para ajudar os serviços, os
bancos e o mundo financeiro – irá participar plenamente no fórum do acesso ao crédito
organizado pela Comissão Europeia, demonstrando que o mundo das finanças, ou uma
parte do mundo das finanças, deseja participar no crescimento e no desenvolvimento das
PME e do nosso sistema industrial.
Este sinal vindo de Londres – e que não é o único sinal que nos chega do Reino Unido –
faz-me ter esperança numa inversão de tendência. Precisamos que isso aconteça na Europa
para ajudar a economia real.
No que se refere às matérias-primas – uma questão que foi levantada em diversas
intervenções – estou absolutamente convencido de que devemos prosseguir o caminho
pelo qual enveredámos. A Comissão Europeia elaborou um documento e irá ter lugar um
debate, face ao qual estamos neste momento a trabalhar em torno de uma parte da questão
das matérias-primas. Como já disse na minha primeira intervenção, sou absolutamente a
favor da investigação com vista à reciclagem de matérias-primas. Podemos igualmente
trabalhar na tentativa de encontrar substitutos para as matérias-primas raras.
Por conseguinte, numa actividade também ligada à nossa política de inovação, uma das
parcerias para a inovação previstas pela Comissão Europeia tem a ver precisamente com
a inovação no sector das matérias-primas. Repito, reciclagem e substituição são áreas que
eu penso que devemos continuar a explorar para dar respostas concretas à nossa indústria,
incluindo as iniciativas de política internacional, como já disse em muitas ocasiões.
Na sequência do acordo com a União Africana e depois da abertura de um debate com a
Federação Russa sobre a questão das matérias-primas, irei deslocar-me à América Latina
no início de Junho para discutir o tema das matérias-primas no Brasil, Argentina e Chile.
A Europa deve dar uma resposta concreta sobre esta matéria à indústria e às PME. Portanto,
devemos continuar a trabalhar para pôr em prática o Small Business Act. Há muita coisa a
fazer; pedimos a todos os Estados-Membros que nomeassem um embaixador das PME, tal
como fez a Comissão Europeia. Os sinais que estamos a receber são positivos; alguns países
já nomearam um embaixador ou anunciaram a sua intenção de fazê-lo, e isso também
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num contexto mais alargado, porque não podemos separar a indústria em grande escala
das PME. O crescimento da economia real está ligado ao mercado interno, à política
industrial e à política das PME.
Uma vez que o papel dos sindicatos foi referido várias vezes, vou terminar dizendo que,
pela primeira vez, um Comissário responsável pela indústria se reuniu com representantes
da indústria, das PME e dos sindicatos para discutir a política das reestruturações. Foi o
início de uma nova era de debate, em que os representantes dos trabalhadores e dos
empregadores se sentarão à volta de uma mesa em reuniões organizadas pela Comissão
Europeia, para promover o crescimento económico e os superiores interesses dos cidadãos
da UE.
Presidente. – Senhor Comissário, tomei boa nota da alusão e referência que V. Exa. fez
ao campeonato belga de futebol, mas espero não ter encará-las como uma espécie de
prognóstico.
Bernd Lange, relator. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário Tajani, Senhoras e
Senhores Deputados, muito obrigado pelos vossos contributos muito inspiradores.
Senhor Comissário Tajani, as quatros mensagens nucleares que nos congregam são claras.
Primeiro, queremos garantir que a política industrial esteja no centro da política da UE.
Segundo, queremos associar a sustentabilidade à competitividade e desenvolver ambas.
Terceiro, não podemos adoptar uma abordagem dogmática, porque esta área não pode
ser regulada apenas pelo mercado ou pelo Estado. Precisamos de medidas práticas e sensatas.
Quarto, isto é apenas o início e não o fim do debate sobre a modernização da política
industrial na União Europeia.
Estamos a estender-lhe a mão, Senhor Comissário Tajani, mas também estamos cientes de
que temos de o levar à letra. Esperamos propostas legislativas concretas, bem como medidas
concretas que proporcionem apoio financeiro, em particular, na área da investigação.
Senhor Comissário Tajani, se formos bem sucedidos e se a mão que lhe estamos a estender
e as declarações que o senhor Comissário fez forem compatíveis, talvez cheguemos a uma
situação semelhante à do fim do maravilhoso filme intitulado "Casablanca", quando
Humphrey Bogart diz ao comissário de polícia: "Penso que este é o início de uma bela
amizade!"
Presidente. – Está encerrado o debate.
A votação terá lugar na quarta-feira, 9 de Março de 2011, às 11H30.
Declarações escritas (artigo 149º)
Adam Gierek (S&D),
por escrito. – (PL) A internacionalização do comércio e as
corporações multinacionais constituem alguns dos muitos aspectos da globalização. Ao
debatermos a política industrial da UE, temos de responder à seguinte questão: que tipo
de indústria precisa a Europa – uma indústria centralizada e movida pelos seus vário
sectores, caracterizada por uma produção em massa e em larga escala, ou uma indústria
regional em pequena escala, senão mesmo uma indústria nacional?
As grandes corporações multinacionais que, por vezes, podem ser mais ricas do que alguns
países, acumulam lucros enormes, bem como impostos, incluindo o IVA, num único local,
a maior parte das vezes, no local de origem. Para além do emprego, os países onde a
produção ocorre, só ficam com despesas. A Fiat, por exemplo, é uma corporação
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multinacional que, em termos estatísticos, gera receitas equivalentes a 4% do PIB da Polónia,
mas os seus lucros e a maioria das suas receitas fiscais vão para outro orçamento.
Além disso, a empresa transferiu, recentemente, a produção dos seus veículos Panda para
a Itália, por razões políticas e nacionais, uma vez que tal decisão não se podia dever,
certamente, a razões económicas. É óbvia a existência de um conflito de interesses neste
caso. A situação social está a deteriorar-se na Polónia, mas a melhorar em Itália. As
corporações multinacionais já pilharam a Polónia, comprando empresas industriais por
10% do seu valor, após o fim da República Popular da Polónia. Os erros cometidos por
doutrinários liberais, incluindo Balcerowicz, resultaram na abertura das fronteiras da
Polónia à concorrência global de corporações endinheiradas. Tal resultou rapidamente na
destruição da nossa indústria, no encerramento de fábricas competitivas e da infra-estrutura
científica – e num desemprego enorme. Isto está agora a afectar os antigos Estados-Membros
da UE, com algum atraso. O que é necessário é uma política industrial saudável, mas não
nacionalismo económico.
19. Garantia do fornecimento à Europa de metais de terras raras (debate)
Presidente. – Segue-se na ordem do dia o debate sobre:
– a pergunta oral à Comissão sobre “Garantir o fornecimento à Europa de metais de terras
raras”, dos deputados Iaonnis A. Tsoukalas, Paul Rübig, Daniel Caspary, Birgit
Schnieber-Jastram, em nome do Grupo PPE (O-000036/2011 – B7-0017/2011),
– a pergunta oral à Comissão sobre “Garantir o fornecimento à Europa de metais de terras
raras”, dos deputados Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Fiona Hall, Marielle de Sarnez,
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Michael Theurer, em nome do Grupo ALDE
(O-000043/2011 – B7-0020/2011), e
– a pergunta oral à Comissão sobre “Uma estratégia sobre matérias-primas para a Europa”,
do deputado Konrad Szymański, em nome do Grupo ECR (O-000041/2011 B7-0207/2011).
Ioannis A. Tsoukalas, autor. – (EL) Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e
Senhores Deputados. Os metais de terras raras (REE) são componentes vitais para centenas
de aplicações de alta tecnologia e fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias
ecológicas. A indústria da UE depende totalmente das importações de REE a partir da China,
que detém um monopólio sobre 97% da produção mundial e possui 36% das reservas
económicas mundiais. A China desenvolve uma investigação científica forte nesta área e
obteve uma vantagem competitiva manifesta na produção de ligas metálicas e de produtos
finais.
Por seu turno, falta à indústria da UE tanto o acesso às matérias-primas, como o know-how
para as processar. Embora os metais de terras raras não sejam tão raros como o seu nome
sugere, os peritos estimam que são necessários cerca de 10 a 15 anos para reorganizar uma
linha de produção viável. A União Europeia está a desenvolver uma estratégia de médio
prazo para matérias-primas, no entanto, o problema dos metais de terras raras é mais
imediato. O aumento da necessidade interna na China e os seus esforços por limitar o
impacto ambiental já resultaram em restrições à exportação muito rigorosas, numa altura
em que a procura mundial está a aumentar. A China estabeleceu limites de exportação
mais baixos para o primeiro semestres de 2011, tendo estes descido 35% em comparação
com o ano passado, mas esperam-se limites mais rigorosos no segundo semestre. Espera-se
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que o défice venha a sentir-se com intensidade nos próximos seis meses, com o aumento
dos preços de metais de terras raras e com interrupções na produção. Os peritos estimam
que em 2014 haverá um défice global de produção de 40 000 toneladas de metais de terras
raras.
As questões à Comissão são directas e urgentes:
- Que medidas a curto prazo se propõe a Comissão tomar, em conjunto com os seus
parceiros, para estabelecer fontes de metais de terras raras alternativas?
- Em que situação nos encontramos nas nossas conversações com a China e com os nossos
parceiros internacionais sobre este tema?
Lena Ek, autora. – (EN) Senhora Presidente, por vezes, pergunto-me se resposta da Europa
face a qualquer desafio consiste em gelar de medo da China e no apelo a sanções comerciais
e à intervenção do Estado.
Para que a estratégia da UE em relação às matérias-primas seja bem sucedida tem de visar
a promoção do comércio livre. Deveria incluir uma gestão sustentável e eficiente dos
recursos, bem como inovação e acesso a matérias-primas para empresas europeias. Não
deveria implicar o armazenamento de matérias-primas à custa do dinheiro dos contribuintes.
A Europa depende cada vez mais de um pequeno número de recursos essenciais e está a
ficar para trás na corrida para assegurar fontes alternativas, mas são as empresas privadas,
não os políticos, a determinar a necessidade de efectuar reservas. Se essa for uma utilização
eficiente dos recursos, elas fá-lo-ão. Do que nós precisamos é de uma estratégia abrangente
em relação às matérias-primas, uma estratégia que englobe todos os aspectos do acesso a
terras raras. Tal inclui o comércio, a investigação e a inovação, a reciclagem e o
desenvolvimento de transportes e infra-estruturas que permitam o desenvolvimento de
fontes internas. Necessitamos de uma melhor gestão do abastecimento de matérias-primas
na Europa e de medidas eficazes para encorajar a reciclagem e a redução de desperdícios.
A Europa é rica em recursos naturais e tem uma posição estratégica, graças à sua
proximidade com a região de Barents, rica em recursos. No que diz respeito a minerais,
metais e florestas, a Europa do Norte tem potencial para dar uma resposta significativa e
sustentável às necessidades da UE em matérias-primas.
Também precisamos de promover a inovação e a investigação de soluções alternativas,
bem como de encontrar formas de evitar materiais que as empresas europeias consideram
demasiado caros. A estratégia da UE tem de se basear no comércio livre e tem de garantir
que tanto os países desenvolvidos, como os países em desenvolvimento possam beneficiar
do abastecimento sustentável de matérias-primas. Também deveríamos utilizar o
mecanismo de ajuda ao comércio.
A Europa necessita de acções que visem a inovação e a eliminação de entraves ao comércio
em países terceiros, não de uma política de armazenamento de matérias-primas raras e
vitais e de enfraquecimento da democracia no estrangeiro. Precisamos de sugestões por
parte da Comissão relativas a matérias-primas e metais de terras raras. Ainda estamos à
espera destas sugestões.
Konrad Szymański, autor. – (PL) Senhora Presidente, o acesso a metais de terras raras
determinará a posição e a competitividade da indústria europeia. Se não garantirmos a
disponibilidade destes materiais, acabaremos com os sectores tecnologicamente mais
avançados da nossa economia. Por isso, não podemos negligenciar nenhuma área da nossa
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política. Temos de utilizar habilmente os recursos que já possuímos e que abandonámos
desnecessariamente. Temos de utilizar os instrumentos da política de comércio para garantir
a prevenção eficaz de violações do comércio livre. Por isso, não nos podemos limitar a
utilizar as possibilidades, muito dispendiosas e ainda limitadas, de que dispomos para
recuperar materiais de equipamentos usados.
Seria necessário colocar algumas questões à Comissão Europeia no contexto da
comunicação sobre matérias-primas. Primeiro, avaliou a Comissão o impacto da política
da China relativa a matérias-primas na indústria europeia? Segundo, que papel pode
desempenhar a reciclagem em comparação com as oportunidades proporcionadas pela
política comercial e pelos recursos próprios? Terceiro, dispõe a Comissão de uma avaliação
dos custos implicados no aumento da percentagem de reciclagem na política europeia
relativa a matérias-primas?
Antonio Tajani, Vice-Presidente da Comissão. – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, como sabem, no início de Fevereiro, a Comissão aprovou a actualização da
estratégia da UE sobre matérias-primas, a qual assenta em três pilares.
O primeiro tem a ver com o fornecimento de matérias-primas a partir do exterior da União
Europeia através de acordos com a União Africana. Inscrevemos a questão das
matérias-primas na ordem do dia dos nossos encontros com a Federação Russa. Além
disso, como já referi no debate anterior, no mês de Junho deverei deslocar-me ao Brasil, à
Argentina e ao Chile para iniciar também uma acção diplomática junto desses países da
América Latina. Depois falarei das relações com a China.
O segundo pilar tem como objectivo garantir um abastecimento mais sustentável no seio
da UE. Por isso actualizámos as regras de implementação da Rede Natura 2000, de acordo
com o Senhor Comissário Potočnik. Queremos assegurar que elas serão interpretadas de
forma a não prejudicar as actividades extractivas mas, ao mesmo tempo, queremos assegurar
que o ambiente continuará a ser respeitado.
O terceiro pilar refere-se à reciclagem e à utilização eficiente dos recursos. Vou repetir o
que já disse no decorrer do debate anterior: no âmbito da nossa política de inovação,
estamos a prever uma série de parcerias para a inovação em diversos sectores, um dos quais
é o sector das matérias-primas. Uma das parcerias para a inovação centrar-se-á, em especial,
nas actividades que podemos desenvolver no domínio da reciclagem e da substituição de
matérias-primas.
A nova comunicação chama em especial a atenção para a situação respeitante ao
fornecimento de terras raras e outras matérias-primas essenciais. É evidente que a redução
da quota de exportação de terras raras, decidida pela China, limita de forma significativa
a oferta global. Estamos a avaliar a situação a fim de identificar os instrumentos mais
adequados a nível multilateral, incluindo a Organização Mundial do Comércio e as nossas
relações bilaterais com a China.
Junto da OMC, iniciámos um processo de resolução dos diferendos com a China
relativamente ao acesso às nove principais matérias-primas em 2009. O estudo do caso
está numa fase avançada e as conclusões serão, obviamente, muito importantes para as
nossas discussões no que respeita ao início de um processo da OMC sobre as terras raras.
A nível bilateral, a Comissão já abordou várias vezes essa questão com o Governo chinês,
tanto no plano político como no plano técnico. No final de 2010, foi criado um grupo de
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trabalho entre a UE e a China a fim de facilitar o diálogo sobre as questões relativas às terras
raras e a outras matérias-primas.
A UE conduzirá, no âmbito das parcerias estratégicas e dos diálogos sobre as políticas
futuras, uma diplomacia das matérias-primas activa com vista a garantir o acesso a essas
mesmas matérias-primas, sobretudo às que são essenciais. Um exemplo, como já disse, é
o início de um diálogo bilateral no contexto da estratégia comum África-União Europeia
2011-2013, que inclui uma secção dedicada especificamente às matérias-primas. Sobre
as nossas relações com a Rússia e a América Latina já vos falei.
No seio da UE, a Comissão apoia a exploração de jazidas de matérias-primas essenciais,
um objectivo que é especialmente promovido pelo projecto ProMine 2009-2013, no
âmbito do Sétimo Programa-Quadro.
No que respeita à reciclagem, ela comporta desafios tecnológicos imensos, sobretudo
porque a quantidade de matérias-primas contida em muitos produtos é infinitamente
pequena. A nossa estratégia prevê a promoção da reciclagem através de acções destinadas
a melhorar a implementação e a aplicação da legislação da UE em matéria de gestão de
resíduos.
Além disso, continuaremos a encorajar a investigação e a inovação no sector da reciclagem
e da substituição, como já se fez no âmbito do Sétimo Programa-Quadro para o
financiamento de projectos respeitantes à substituição das terras raras. Neste contexto, a
Comissão está a estudar a possibilidade de lançar uma parceria para a inovação no domínio
das matérias-primas e espera apresentar uma proposta concreta nos próximos meses.
Iniciámos igualmente uma cooperação com os Estados Unidos em matéria de inovação e
estamos a estudar também a possibilidade de cooperar com o Japão.
Naturalmente, continuaremos a acompanhar de perto o problema das matérias-primas
essenciais, a fim de definir as medidas prioritárias que se impõem, e consideramos que a
segurança dos abastecimentos de matérias-primas é, essencialmente, da responsabilidade
das empresas. No entanto, estamos preparados para discutir, em estreita cooperação com
os Estados-Membros, os custos, os potenciais benefícios e o valor acrescentado de um
programa de armazenagem de matérias-primas.
Isto é o que estamos a fazer mas, naturalmente, estou sempre pronto para ouvir quaisquer
sugestões do Parlamento a fim de garantir que a Comissão continua a trabalhar activamente
numa questão que é essencial para a competitividade do nosso sistema empresarial europeu.
Paul Rübig, em nome do Grupo PPE. – (DE) Senhora Presidente, Senhor Comissário Tajani,
muitíssimo obrigado pela sua iniciativa. As matérias-primas ajudarão a assegurar a existência
de um sector industrial sólido, no futuro, e, por isso, é importante concluirmos acordos
bilaterais com a China e com muitos outros países e isto não só no domínio da política
comercial. Por exemplo, também deveríamos concentrar-nos em acordos de protecção
dos investimentos, uma vez que podemos assinar contratos de longo prazo nesta área que
protegerão o retorno dos investimentos nas novas minas, algo de que necessitamos
urgentemente. Por outras palavras, os contratos de longo prazo oferecerão protecção para
os nossos investimentos de modo a que as novas minas, que competirão com aquelas que
já existem, possam receber o apoio financeiro de que necessitam.
No contexto da conferência de seguimento da Organização Mundial do Comércio (OMC)
relativamente à Ronda de Doha, poderemos também investigar a situação das chamadas

325

326

PT

Debates do Parlamento Europeu

questões de Singapura. Já conseguimos articular um bom pacote de medidas em Singapura
e precisamos de o levar por diante, talvez até em paralelo com as negociações em curso.
Precisamos de verificar se houve uma violação dos regulamentos anti-dumping no que diz
respeito aos preços que a indústria na China paga, em alguns casos, por matérias-primas
destinadas à transformação e às sobretaxas impostas à indústria europeia. O trabalho na
clarificação desta questão já está em curso. No entanto, não são apenas os metais de terras
raras (REE) que estão em causa, mas também a magnesite, por exemplo, isto é, a
matéria-prima mais importante para produtos à prova de fogo, essencial para a produção
de aço, vidro, cimento e outros materiais. Deveríamos considerar possibilidades de produtos
de substituição passíveis de ser utilizados no futuro e talvez criar os nossos próprios
programas de investigação para estes produtos.
Também me congratulo com a proposta da senhora Comissária Hedegaard relativa a uma
taxa sobre a pegada de carbono que permitiria a aplicação de um IVA adicional a produtos
fabricados com elevados níveis de emissão de CO2 transportados a longas distâncias.
Marita Ulvskog, em nome do Grupo S&D. – (SV) Senhora Presidente, Senhor Comissário,
penso que este debate mostra como é importante que a estratégia em relação às
matérias-primas tenha um impacto vasto e de longo prazo. Os metais de terras raras são
raros no mercado, como é óbvio, mas não no solo. Existe uma séria de razões para tal. Eles
não possuíam, pura e simplesmente, interesse económico suficiente para que se fizesse
extracção em todos os lugares em que sabemos que existem. Também houve polémicas
sobre questões ambientais e relativas ao ambiente de trabalho.
A UE deveria investir bastante na investigação e no desenvolvimento. Deveria investir na
eficiência dos recursos e, em particular, na reciclagem, como foi dito aqui durante toda a
noite. Isto requer, obviamente, uma série de estratégias inteligentes e simples para elaborar
concepções ecológicas que facilitem retirar baterias de equipamentos destinados à
reciclagem. Mas também precisamos de abandonar os nossos impulsos coloniais na
cooperação com outros países, noutras partes do mundo, algo que ainda não conseguimos
fazer muito bem.
Niccolò Rinaldi, em nome do Grupo ALDE. – (IT) Senhora Presidente, Senhor Comissário,
Senhoras e Senhores Deputados, o senhor Comissário já deu algumas informações, mas
eu gostaria de mais pormenores.
Em primeiro lugar, a OMC. O que estamos nós exactamente a fazer na OMC no que respeita
à iniciativa já tomada em 2009 mas que, tanto quanto sei, dizia respeito ao magnésio e à
bauxite? Temos nós um processo na OMC relativamente às terras raras? Tal processo é
possível e nós iniciamo-lo sozinhos ou podemos nós iniciá-lo em conjunto com os Estados
Unidos e o Japão, como penso que seria de desejar?
Segundo, o senhor disse que precisamos de aumentar o aprovisionamento a partir de outras
jazidas, inclusivamente europeias. Há algum papel para a Gronelândia? O que se está a
pensar exactamente sobre este assunto?
Terceiro, a recuperação das terras raras a partir da reciclagem. Estamos nós a avançar no
sentido de um conjunto de regras europeias sobre as chamadas minas urbanas? Irá haver
uma directiva ou um regulamento? O que está planeado sobre esta matéria?
Quarto, no que respeita aos estudos e pesquisas, ao desenvolvimento de pesquisas, teremos
nós também algumas disposições concretas no Oitavo Programa-Quadro? Além disso, no
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que se refere ao sistema de armazenagem, iremos nós ter também neste caso regras europeias
comuns para a armazenagem?
Por último, em que medida está esta matéria a ser tratada bilateralmente com a China no
âmbito do diálogo económico e comercial de alto nível e nas negociações em curso para
o novo acordo de parceria e cooperação com esse país?
Reinhard Bütikofer, em nome do Grupo Verts/ALE. – (DE) Senhora Presidente, a nossa
dependência da importação de metais de terras raras (REE) da China representa, certamente,
um problema a curto e a médio prazo. Não me parece que a Europa sofra de uma fraqueza
estratégica e não tem de continuar dependente. Falando sem rodeios, de alguma maneira,
os chineses fazem-nos um favor, mostrando-nos claramente que precisamos de abandonar
a nossa actual posição de dependência.
Por isso, não precisamos de cometer o erro adicional de criar um antagonismo entre a
Europa e a China. Existem oportunidades de cooperação nesta área. No entanto, ao olharmos
para a Ásia, também deveríamos ter em conta o Japão. Durante o ano passado, o Japão
esteve numa posição mais difícil do que a Europa no que diz respeito ao acesso aos REE.
O Japão também reagiu de forma mais rápida e mais eficaz. O Governo japonês investiu
mil milhões de dólares em investigação na substituição e reciclagem dos REE. Quanto
disponibilizamos nós no âmbito do Sétimo Programa-Quadro?
Escusado será dizer que precisamos de uma política comercial. Também temos de
desenvolver as nossas próprias reservas, onde estas estão disponíveis. No entanto, na minha
opinião, o enfoque estratégico da nossa política em matéria de REE tem de consistir na
inovação, na eficiência das matérias-primas e na liderança tecnológica. Precisamos de
objectivos vinculativos para a eficiência das matérias-primas. Também necessitamos de
planos específicos e concretos para a reciclagem dos REE. A comunicação da Comissão
não faz referência directa à reciclagem. Já não se trata de uma solução para o futuro, mas
sim de uma solução de que precisamos agora. Há muitas empresas que já estão a fazer isto
há algum tempo, incluindo a Rhodia, a BASF, a Osram e muitas outras.
A substituição é um outro factor decisivo. A própria China começa agora a investir na
substituição dos REE, porque é óbvio que não pode continuar a utilizar estas substâncias
ao ritmo actual, nem sequer para satisfazer as suas próprias necessidades.
Temos de ser rápidos para aproveitar melhor as oportunidades oferecidas pela situação
actual e não nos devemos queixar por termos estas oportunidades.
Zbigniew Ziobro, em nome do Grupo ECR. – (PL) Senhor Presidente, os metais de terras
raras revestem-se de importância decisiva para centenas de soluções tecnológicas. Por isso,
constituem um factor essencial para o progresso tecnológico contínuo e a maior inovação
na União Europeia. O facto de eles serem usados tão amplamente significa que a procura
aumentou, enquanto que as oportunidades para aumentar as quantidades extraídas estão
a tornar-se mais escassas.
Actualmente, são extraídas anualmente 124 000 toneladas de metais de terras raras a nível
mundial e a procura dos mesmos aumentará 50% até 2012. Cerca de 97% do abastecimento
mundial provém da China, o que se reveste de uma importância decisiva, uma vez que a
China está a reduzir a extracção e as exportações desde 2006. Em Agosto, a China anunciou
que reduziria as exportações em mais de 50% e que criaria reservas estratégicas. Além disso,
muitas companhias que estão a extrair metais de terras raras noutras partes de mundo são,
de facto, propriedade de chineses. A Austrália bloqueou recentemente a aquisição de uma
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mina de metais de terras raras por uma companhia mineira chinesa. Trata-se de um
problema muito sério, relacionado com o monopólio da extracção destas matérias-primas.
Temos de fazer tudo o que está ao nosso alcance para evitar quaisquer riscos relacionadas
com este sector decisivo da economia, que garante o crescimento e o futuro da Europa.
Helmut Scholz, em nome do Grupo GUE/NGL. – (DE) Senhora Presidente, Senhor
Comissário Tajani, no passado Outono, o Parlamento Europeu congratulou-se
especificamente com o facto de os Chefes de Estado e de Governo da União Europeia terem
reconhecido explicitamente, numa declaração da Cimeira de Madrid, o direito soberano
dos Estados a gerir os seus próprios recursos naturais e a controlar a sua utilização. A
declaração também incluía uma referência específica à importância dos critérios de
sustentabilidade. Na cimeira participaram países da América Latina, mas estas leis também
se aplicam à China e a outros Estados.
A extracção de metais de terras raras (REE) causou danos ambientais graves na China, tal
como aconteceu no passado nos EUA e noutras partes do mundo. Isto não pode continuar.
Precisamos de um acordo internacional. A China e outros potenciais produtores necessitam
do nosso conhecimento e da transferência de tecnologia para garantir que os seus processos
de extracção sejam respeitadores do ambiente e que os mineiros possam trabalhar com
muito maior segurança.
A China também está interessada em investir em instalações de produção de alta tecnologia
para transformar os REE, porque não quer ser apenas um fornecedor de matérias-primas.
Por isso, a Comissão deveria desempenhar o papel de mediadora nesta questão.
Uma política moderna em relação às matérias-primas tem de ser marcada pela parceria.
Ao mesmo tempo, o senhor Comissário tem de colocar a ênfase no desenvolvimento de
tecnologias de reciclagem e de substituição mais aperfeiçoadas, uma vez que, no futuro,
os metais encontrados em REE tornar-se-ão ainda mais raros: demasiado raros para serem
utilizados apenas uma vez.
Daniel Caspary (PPE). – (DE) Senhora Presidente, Senhor Comissário Tajani, o senhor
Comissário voltou a fazer anunciar hoje o que a Comissão pretende fazer nos próximos
meses relativamente ao abastecimento de matérias-primas. Em 2007, a Comissão também
fez um anúncio e apresentou a sua estratégia em relação às matérias-primas. O meu
problema é que os anúncios que ouvimos nos últimos dias e nas últimas semanas são muito
semelhantes àqueles que foram feitos em 2007. No entanto, tenho a sensação de que não
aconteceu quase nada desde então.
Aconteceu pouco, pelo menos no que diz respeito à afirmação dos nossos próprios
interesses. Parece-me que muitos outros Estados estão a promover os seus interesses de
forma muito agressiva. Esta atitude é conhecida como "reflexo colonial". Não vejo que isto
aconteça nos países da União Europeia. Mas a China, especificamente, está a usar a questão
das matérias-primas e a questão dos metais de terras raras (REE), em particular, para manter
o seu monopólio e colocar outros países em desvantagem.
Senhor Comissário Tajani, pergunto-me com cada vez mais frequência quem deveria ser
responsável por garantir que se faça, realmente, alguma coisa. É a sua Direcção-Geral? É o
senhor Comissário? É a Direcção-Geral do Comércio? É o senhor Comissário De Gucht?
São os outros Comissários? Quem tem, realmente, responsabilidade global? Que passos
concretos têm de ser dados? Quem é aquele cujas acções deveríamos avaliar e quando, para
garantir que sejam, de facto, tomadas medidas pela União Europeia? Ficaria muito grato
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se o senhor Comissário investigasse esta questão, porque todos nós temos noção de que
os chineses continuam a desempenhar um papel activo e a impor restrições à exportação
e direitos de exportação que causam problemas enormes às nossas empresas.
Elaborou a Comissão, finalmente, uma lista de todos os produtos em que os chineses
possuem uma vantagem competitiva resultante das suas restrições à exportação? Pretende
a Comissão tomar medidas anti-dumping, quando apropriadas, para eliminar desvantagens
competitivas para as nossas empresas? Ficaria muito grato se o senhor Comissário pudesse
debruçar-se sobre estas questões.
Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Senhora Presidente, os metais de terras raras são
essenciais para a produção de monitores e de telemóveis, assim como para o fabrico de
ímanes permanentes de alto rendimento, utilizados em turbinas eólicas ou veículos
eléctricos, catalisadores de automóveis, placas de circuito impresso e fibras ópticas. Por
isso, eles são essenciais também para as novas energias limpas. Embora estes elementos
sejam comercializados a nível global, o mercado de certas matérias-primas e metais de
terras raras não é muito transparente e os volumes comercializados são pequenos.
A União Europeia depende quase totalmente das importações de metais de terras raras,
sendo que 97% da produção dos mesmos está concentrada na China. A procura de
matérias-primas aumentará em consequência do crescimento das economias emergentes
e da rápida expansão das novas tecnologias. Os processos de extracção, refinação e
reciclagem de metais de terras raras têm consequências graves para o ambiente, se não
forem geridos de forma apropriada. A União Europeia deveria concentrar os seus esforços
na racionalização dos processos de utilização e reciclagem de metais de terras raras e na
investigação orientada para a substituição de matérias-primas críticas por outros materiais
menos críticos.
Senhor Comissário, pedimos a actualização periódica da lista de matérias-primas.
Charles Goerens (ALDE). – (FR) Senhora Presidente, as observações veiculadas pelas
perguntas orais que estão na base do presente debate constituem apenas mais uma indicação
da escassez de recursos e, em particular, da crescente escassez de certos minerais
indispensáveis. Além disso, falam-nos da vulnerabilidade dos Estados importadores face
aos Estados detentores de um monopólio.
A reacção da União Europeia deve centrar-se em dois eixos: por um lado, assegurar que
não sejamos feitos reféns, defendendo a nossa a nossa situação em todos os fóruns
pertinentes (OMC, G20, Nações Unidas), e, por outro lado, agir no contexto da Estratégia
de Lisboa a fim de reduzir a nossa dependência dos metais de terras raras. As nossas palavras
de ordem devem ser a reciclagem eficaz dos materiais já utilizados e a promoção de
programas de investigação e desenvolvimento de produtos alternativos.
Por último, através das nossas parcerias com os países em desenvolvimento, a UE deve
contribuir para prevenir a pilhagem de metais de terras raras pertencentes a esses países.
(Aplausos)
Teresa Riera Madurell (S&D). – (ES) Senhora Presidente, Senhor Comissário, a situação
é clara: a UE precisa de garantir o seu aprovisionamento em metais de terras raras, mas
somos confrontados com uma concorrência cada vez mais feroz neste mercado.
Com efeito, a China controla 95% da produção mundial, e as suas constantes reduções nas
quotas de exportação colocaram esta questão no centro da agenda do G20.
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Estamos, por conseguinte, a debater uma questão que é crucial para toda a economia
europeia, uma questão que tem, obviamente, de ser abordada através da cooperação com
os países que possuem reservas, mas também, e acima de tudo, por via da investigação, do
desenvolvimento e da inovação.
Já foi dito que o investimento em investigação e desenvolvimento é fundamental para que
possamos fazer face os desafios tecnológicos envolvidos na procura de técnicas de extracção
mais eficientes, na busca de matérias-primas alternativas para reduzir a dependência e a
reciclagem, o que é algo que se reveste da maior importância uma vez que as chamadas
“minas urbanas” podem constituir uma importante fonte de matérias-primas para a União
Europeia.
Felicitamos, portanto, o Senhor Comissário pelos compromissos que assumiu relativamente
a esta questão, e iremos seguir com muita atenção todas as acções que Comissão empreenda
neste domínio.
Seán Kelly (PPE). – (EN) Tenho de dizer que estou muito preocupado com alguns dos
aspectos que ouvimos recentemente aqui, no Parlamento – esta noite, a escassez de metais
de terras raras; na noite passada, o défice de 80% em proteína; há algumas semanas, o
encerramento de fábricas de beterraba sacarina e agora, a falta de açúcar. Penso que é tempo
de a União Europeia começar a colocar-se a si própria em primeiro lugar e, em particular,
a promover as suas indústrias.
No que diz respeito aos metais de terras raras, congratulo-me, obviamente, com o
compromisso do senhor Comissário de procurar uma inovação que se traduza na
substituição, etc. (assim como na reciclagem), mas, sobretudo, de procurar novas
tecnologias. Há algumas semanas, participei num seminário em Bruxelas que descreveu a
nova tecnologia desenvolvida para obter metais de terras raras do fundo do mar.
Em última análise, temos de procurar ser auto-suficientes. É bom que o senhor Comissário
vá ao Brasil e fale com a China, mas se a diplomacia falhar e eles não nos derem o que
queremos, para onde iremos? Se não tivermos uma economia forte, tornar-nos-emos
politicamente irrelevantes.
Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Senhora Presidente, a questão das matérias-primas é
inseparável do crescimento e do progresso económico da União Europeia. Por isso, podemos
felicitar a Comissão pela sua estratégia em relação às mesmas. No entanto, a potencial
escassez de matérias-primas no futuro não deveria levar-nos apenas a concentrar-nos na
solução da questão do acesso às mesmas. Concordo que esta situação pode constituir uma
óptima oportunidade para orientar a economia da União Europeia para um modelo baseado
na utilização mais eficaz dos recursos. A redução da utilização de matérias-primas e a maior
concentração na transformação mais eficaz das mesmas constituem, provavelmente, o
caminho mais rápido para reduzir as necessidades de importação da União. O investimento
apropriado em novas tecnologias de transformação e a criação de matérias-primas de
substituição permitiriam uma redução significativa da dependência de metais de terras
raras. Tal poderia garantir à Europa um papel de liderança nesta área e constituiria um
grande contributo para a implementação dos objectivos estabelecidos na estratégia Europa
2020.
João Ferreira (GUE/NGL). Esta discussão sobre as dificuldades de acesso a
matérias-primas, como as terras raras, é indissociável do actual estádio de evolução da
economia mundial e da crise sistémica em que estamos mergulhados. A crise que nos
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anunciaram como sendo financeira é, na realidade, uma crise mais vasta e global. É uma
crise que radica também no confronto entre o crescimento económico tal como entendido
pelo capitalismo e um planeta terra que é generoso mas que é finito. É também nesta
incapacidade para entender a natureza e os seus limites que radicam as causas de um
sistema, o capitalismo, que tudo subordina à dinâmica do lucro e da acumulação, mas a
natureza tem de facto os seus limites.
A evolução para um mundo policêntrico, do ponto de vista económico e político, abre
caminho à ascensão da competição por recursos, desperta e alimenta conflitos. As guerras
cambiais e comerciais a que vimos assistindo são sintomas preocupantes, mas não isolados.
Outras guerras se perfilam como ameaça de presente e de futuro e é também de tudo isto
que se fala quando discutimos o que hoje aqui nos trouxe.
Edit Herczog (S&D). – (EN) Senhora Presidente, Senhor Comissário, quando a minha
avó nasceu, era uma dos dois mil milhões de habitantes da Terra; quando eu nasci, era um
dos cinco mil milhões de habitantes da Terra; e quando nascer a minha neta, será um dos
nove mil milhões de habitantes da Terra. Sendo assim, as tecnologias extensivas têm de
ser substituídas por tecnologias intensivas para todos os recursos, incluindo
matérias-primas. Por isso, gostaria de lembrar alguém que, há cem anos, recebeu o Prémio
Nobel da química pela separação e purificação do rádio e do polónio: Maria Skłodowska,
conhecida como Madame Curie. Precisamos de Madame Curies, precisamos de cientistas,
precisamos de tecnologias altamente inovadoras. Como tal, gostaria de lhe pedir, Senhor
Comissário, que faça tudo o que está ao seu alcance para que a química continue a ser uma
área para jovens talentos na Europa.
Judith A. Merkies (S&D). – (NL) Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e
Senhores Deputados, sim, nós poderíamos importar matérias-primas, mas, em vez disso,
deveríamos conservá-las. Talvez pudéssemos mesmo começar por produzi-las nós próprios.
Saúdo a sua iniciativa para um nova parceria, uma parceria que inclua também a
substituição, mas penso que outros colegas já o disseram, e que têm razão: temos de
procurar conservar as matérias-primas aqui na Europa. Isso é muito importante. Temos
de intensificar a recolha. Temos de adoptar outros modelos empresariais a fim de recuperar
os metais de terras raras para reciclagem, sempre que isso for possível. Podemos fazê-lo
por via da inovação e, para tal, precisamos de maior eficiência.
No entanto, há um aspecto muito importante que me preocupa: vai a Comissão assegurar
que, se esses metais de terras raras se tornarem ainda mais raros, eles serão reservados para
as aplicações mais importantes? Será que vai assegurar que, se esses metais de terras raras
se tornarem ainda mais raros, as aplicações de que todos mais precisamos, aquelas que são
mais urgentes, poderão ser mantidas? Irá velar por que, em vez de acabarem como uma
peça de uma ou outra marca de motores, estes metais serão consagrados ao fabrico de
turbinas eólicas? Será que também vai ter em conta este aspecto? Isso parece-me ser muito
importante.
Adam Gierek (S&D). – (PL) Senhora Presidente, os agentes do mercado estão dispostos,
por razões de competitividade, a fazer investimentos que lhes dêem um retorno rápido,
por outras palavras, investimentos em fábricas cujos produtos chegam aos consumidores
directamente. Os investimentos na prospecção de matérias-primas, em particular, jazigos
de minérios, implicam um processo longo e dispendioso com uma longa espera por
retornos. Por isso, só os grandes investidores podem permitir-se fazer este tipo de
investimentos. Eles são, fundamentalmente, monopolistas e podem estabelecer as suas

331

332

PT

Debates do Parlamento Europeu

condições, como aconteceu com os metais de terras raras. Revelou-se agora que o
crescimento da Europa está limitado devido à falta de lantanídeos, em particular, samário
e neodímio, necessários para a produção de ímanes permanentes de alta energia, utilizados
na energia eólica e na propulsão de veículos eléctricos.
É tempo de a União Europeia se dedicar à segurança do abastecimento de matérias-primas,
tal como faz relativamente à segurança energética. Isto diz respeito não só a metais de
terras raras, como também a outras matérias-primas raras e a matérias utilizadas como
catalisadores, por exemplo, o rénio e os metais do grupo da platina, o tungsténio, o
molibdénio, o lítio, o selénio, etc. Obrigado.
Antonio Tajani, Vice-Presidente da Comissão. – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, gostaria de agradecer ao Parlamento porque, com este debate, está a dar força
à acção que a Comissão Europeia – em especial a Comissão Barroso II – está a desenvolver
para resolver o delicado problema das matérias raras.
Como foi salientado pelo senhor deputado Scholz, desde o encontro de Madrid, a Comissão
Europeia iniciou uma acção determinada. Por outras palavras, não se limitou a fazer
anúncios; tomou medidas concretas. Quando falo de medidas concretas, refiro-me à
elaboração de uma lista de 14 matérias-primas raras em relação às quais se torna necessário
actuar – uma lista que, infelizmente, receio que tenha de ser alargada.
Além disso, o primeiro acordo com a União Africana implicou vários meses de trabalho
e culminou num acordo no contexto do plano de acção União Africana/União Europeia,
que vê a África directamente envolvida num esforço conjunto com a União Europeia e
com a Comissão. Esse esforço diz respeito tanto àquilo que podemos fazer no seio da UE
para analisar as nossas necessidades como a uma análise das possibilidades reais de trabalho
de extracção em África, à eventual implementação de um serviço geológico e ao plano de
criação das infra-estruturas das redes transafricanas para apoio às minas a partir das quais
a indústria extractiva poderá expandir-se.
O acordo com a Federação Russa com vista a pôr na ordem do dia acordos respeitantes às
matérias-primas constitui outro resultado concreto – não é um mero anúncio – tendo já
tido lugar dois encontros.
Da mesma forma, o documento da Comissão Europeia sobre matérias-primas também
não é um anúncio, é um texto aprovado pela Comissão onde se indica uma estratégia clara
e precisa, como já vos disse, com base em três pilares concretos em torno dos quais
pretendemos continuar a trabalhar.
A decisão de criar uma parceria para a inovação ligada a uma acção que verá o sector
privado – e, segundo espero, também o Parlamento e as outras Instituições – participar na
inovação e na investigação com o objectivo de definir fortes medidas em termos de
reciclagem e de substituição com resultados concretos não é um mero anúncio, mas uma
acção específica por parte da Comissão Europeia. É um pedido que foi aprovado pelo
Colégio e que faz parte, portanto, da estratégia da Comissão em termos de inovação.
No que se refere à OMC, naturalmente iremos continuar a trabalhar a fim de resolver a
questão por via diplomática. A viagem à América Latina é outra medida concreta, não é
um mero anúncio, porque as visitas relacionadas com questões tão delicadas exigem uma
preparação dedicada, que deve conduzir posteriormente a resultados concretos.
Naturalmente, manterei o Parlamento informado acerca daquilo que foi feito.
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No que diz respeito a certas localizações da Europa onde é possível verificar se existem
matérias-primas no subsolo – estou a pensar na Gronelândia, no mar de Barents e noutras
localizações do Norte da Europa – temos de verificar se a actividade extractiva é possível
e se é economicamente viável. No entanto, estamos disponíveis para apoiar todas as
iniciativas destinadas a levar a cabo eventuais acções de pesquisa.
Na próxima semana irá ter lugar na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, um debate
político, mas abrangendo também aspectos técnicos, sobre as oportunidades existentes
no mar de Barents. Deverei estar presente nesse debate para discutir com alguns ministros
suecos e com alguns especialistas se essas oportunidades são economicamente viáveis ou
não, e se são viáveis também do ponto de vista ambiental – outro domínio em que devemos
ver se é correcto e adequado proceder a actividades de investigação.
No que respeita à OMC, sou responsável pela parte industrial da questão das
matérias-primas. O senhor Comissário De Gucht é responsável pela parte comercial. Ele
já disse muito claramente que pretende defender os interesses da UE. Na verdade, e digo
isto também para quem estiver interessado, incluindo o senhor deputado Caspary, que
julgo ter colocado a questão – se quiser, faço-lhe chegar o documento amanhã de manhã
– o número 5.2 do documento da comunicação sobre matérias-primas refere possíveis
acções anti-dumping e acções do ponto de vista comercial.
Contudo, no que respeita à acção junto da OMC, da responsabilidade do senhor comissário
De Gucht – como já disse no decorrer da minha intervenção – iniciámos um procedimento
com o México e os Estados Unidos relativamente a nove matérias-primas, que não incluem
as terras raras. O estudo encontra-se já numa fase adiantada de realização. Por conseguinte,
as conclusões também serão cruciais em termos de indicar os passos que a Comissão deve
dar em seguida no que respeita às terras raras. Estamos a avaliar a situação precisamente
para identificar os instrumentos mais adequados neste domínio.
No que se refere, no entanto, à reciclagem de elementos das terras raras e à questão colocada
pelo senhor deputado Rinaldi durante a sua intervenção, posso responder explicando as
medidas ligadas à reciclagem que tencionamos tomar enquanto Comissão Europeia. A
legislação actual abrange 40% dos resíduos produzidos na UE.
A Comissão propôs que se aumentasse significativamente a proposta do senhor Comissário
Potočnik, que não é uma proposta minha, relativamente aos objectivos de reciclagem dos
resíduos eléctricos e electrónicos que contêm terras raras. Estão também previstas outras
medidas com vista a melhorar a acção no que toca aos produtos e a facilitar a sua reciclagem
de fim de vida. Está a ser elaborada legislação e o senhor Comissário Potočnik pretende
continuar a trabalhar nesse sentido.
No que respeita à política industrial ligada às terras raras e às matérias-primas, é minha
intenção continuar a avançar e não fazer promessas, porque não estou habituado a fazê-las
– estou habituado a honrar os compromissos que assumo, principalmente aqueles que
assumo perante o Parlamento, como tenho feito desde que obtive um voto de confiança
por parte das comissões às quais me apresentei. Tenciono continuar a avançar e a honrar
todos os compromissos que assumi, sem fazer anúncios, mas procurando dar respostas
concretas às necessidades das empresas e dos cidadãos europeus, inclusivamente nesta
matéria delicada do aprovisionamento industrial.
Presidente – Está encerrado o debate.
Declarações escritas (artigo 149º)
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Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. – (IT) As terras raras são um elemento-chave na
economia europeia. Na sequência da comunicação da Comissão Europeia sobre a iniciativa
respeitante às matérias-primas, devemos envidar esforços no sentido de assegurar que seja
rapidamente definida uma estratégia comum ambiciosa para esse sector. É absolutamente
necessário impedir que a Europa se torne totalmente dependente do actual monopólio
detido pela China, que neste momento produz 97% desses metais indispensáveis para a
indústria da alta tecnologia. Por isso, é necessário não só reavaliar o potencial extractivo
do território europeu, mas também recuperar esses preciosos elementos dos resíduos
através de uma reciclagem mais eficaz. Nesse sentido, é urgente que a União Europeia
invista mais recursos na investigação tecnológica, com vista sobretudo a uma forma mais
fácil e mais económica de extracção de terras raras a partir dos resíduos electrónicos. Basta
pensar, por exemplo, que a partir da reciclagem correcta de uma tonelada de telemóveis
poderão ser extraídos até 350 gramas de ouro. O caminho para garantir um abastecimento
sustentável desses elementos ainda é longo e não poderá desenvolver-se sem uma maior
cooperação com os países ricos em recursos, através de parcerias estratégicas e de relações
permanentes. Para terminar, gostaria que fossem adoptadas medidas atempadas para fazer
face ao aumento de preço desses materiais, que se revestem de importância estratégica
para a indústria europeia.
Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), por escrito. – (PL) A nossa consciência do facto de os
metais de terras raras se revestirem de importância decisiva para aplicações tecnológicas
e de importância fundamental para o desenvolvimento de tecnologias respeitadoras do
ambiente, tais como as turbinas eólicas, os veículos híbridos, etc., começou a aumentar
recentemente. É preciso notar que a sua extracção é extremamente complicada. A indústria
da UE depende totalmente das importações de metais de terras raras a partir da China, que
detém um monopólio virtual nesta área, uma vez que controla 97% da produção mundial.
A China possui 36% das reservas mundiais confirmadas de metais de terras raras e 59%
das reservas totais estimadas e está, simultaneamente, a esforçar-se por celebrar acordos
bilaterais, visando assegurar reservas comprovadas em todo o mundo. À indústria da UE
falta tanto o acesso a metais de terras raras enquanto matérias-primas, como conhecimento
científico e industrial especializado para os processar. Além disso, embora a procura
mundial de metais de terras raras ainda esteja a aumentar, a China anunciou reduções
drásticas na sua exportação, tal como descreveu, de forma clara, um grupo de peritos
japoneses numa apresentação, muito interessante, durante a sua visita ao Parlamento
Europeu, em Fevereiro de 2011. Tendo em conta a necessidade inquestionável de exploração
de metais de terras raras por parte da indústria nos Estados-Membros da UE e a necessidade
de investigação nesta área, gostaria de apelar ao diálogo com a República Popular da China
sobre o aumento das exportações destas matérias-primas e à concentração dos nossos
esforços na investigação das fontes alternativas para a sua extracção.
20. Possibilidade de utilização de gás de fontes alternativas na Europa (debate)
Presidente. – Segue-se na ordem do dia a declaração da Comissão sobre a possibilidade
de utilização de gás de fontes alternativas na Europa (2010/2978(RSP)).
Günther Oettinger, Membro da Comissão. – (DE) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, este ponto da ordem do dia trata de uma questão que constituirá, certamente,
uma preocupação importante para nós nos próximos meses: como será o mercado do gás
durante as próximas décadas? A questão é saber que papel desempenhará o gás, no futuro
próximo, na produção de calor, na conversão em electricidade, na indústria e como
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combustível para o transporte e, por conseguinte, no nosso calendário energético até 2050,
no qual assumirá uma grande importância.
Também precisamos de pensar como devemos desenvolver as vias de transporte, incluindo
gasodutos, infra-estruturas e terminais. Há outras questões que se prendem com os custos
de investimento e as previsões relativas ao preço do gás no cabaz energético. O mercado
europeu do gás tem actualmente um volume de 520 mil milhões de metros cúbicos por
ano. Uma parte do mesmo provém das nossas próprias reservas no Reino Unido e nos
Países Baixos, mas mais de 60% do nosso abastecimento de gás são importados de países
terceiros e esta percentagem ultrapassará, em breve, os 80%. Por esta razão, novas reservas,
como gás em formações rochosas, constituirão um suplemento útil às reservas existentes,
o que permitirá reduzir a nossa dependência das importações.
Actualmente, regista-se um aumento súbito de vendas dos chamados gases convencionais,
o "tight gas" e o gás de xisto, proveniente dos EUA. Há dez anos, ninguém teria acreditado
na rapidez e na forma drástica como a produção do gás a partir de formações rochosas,
extraído através de pressão de água e agentes químicos, produziria uma transformação no
mercado. Até há poucos anos, os EUA eram importadores de gás. Agora, são exportadores,
apesar de a procura interna de gás estar a aumentar. Por isso, o mercado do gás, que sempre
foi um mercado continental, está, pela primeira vez, prestes a transformar-se num mercado
global, sendo o gás proveniente dos EUA fornecido a terminais de gás natural liquefeito
(GNL) na Europa.
Não estou, nestes momento, a tirar quaisquer conclusões desta evolução, mas a questão
de evitar a dependência crescente aponta neste sentido, o mercado aberto e o comércio
mundial apontam também neste sentido. Também é do interesse de alguns
Estados-Membros. No entanto, por outro lado, é importante tornar claro que temos
regulamentações ambientais no que diz respeito a águas correntes e águas subterrâneas,
assim como à extracção de matérias-primas do solo. Também temos legislação relativa a
recursos de hidrocarbonetos que visa permitir um acesso não discriminatório ao ambiente,
bem como à protecção do mesmo. Além disso, existem normas em matéria de saúde e
segurança para os cidadãos da UE. É necessário ter em conta todos estes aspectos.
Existe potencial para investigação e, eventualmente, para a extracção, em primeiro lugar,
na Polónia e, além disso, também no Reino Unido e na Alemanha. No entanto, na Alemanha
também se coloca a questão da aceitação. Não será possível extrair este gás sem a aceitação
da população nas regiões, bem como dos moradores locais.
A Comissão está a monitorizar o processo e também está preparada para emitir relatórios
periciais. Penso que precisaremos de três a cinco anos para termos uma ideia clara da
proporção do nosso gás proveniente de formações rochosas no mercado europeu. Temos
de acompanhar esta evolução sem preconceitos. No entanto, é necessário dizer que, mesmo
que utilizemos estas reservas, elas não conseguirão senão completar as fontes de gás
existentes. Isto significa que as importações de gás convencional de países terceiros, como
a Noruega, a Rússia e a Argélia ou, por via marítima, do Qatar ou de outros Estados,
continuarão a desempenhar, certamente, um papel central na satisfação das necessidades
do mercado europeu do gás nas próximas décadas. As infra-estruturas, como gasodutos
novos e seguros e terminais de GNL adicionais, continuarão a ser importantes. Penso que
existe possibilidade de extrairmos o nosso gás para completar as importações, mas isto
não poderá, seguramente, substituir o gás importado.
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Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, em nome do Grupo PPE. – (PL) Senhora Presidente,
Senhor Comissário, apraz-me que o Parlamento Europeu tenha conseguido iniciar um
debate sobre a possibilidade de exploração do gás proveniente de fontes de energia não
convencionais, como, por exemplo, gás de xisto, o chamado "tight gas" ou metano extraído
de jazidas de carvão.
Dadas as conclusões recentes do Conselho da Energia e o amplo debate público, penso
que o gás de xisto pode tornar-se, a longo prazo, uma das formas de diversificação das
fontes de energia. A União Europeia não deveria pregar sermões aos convertidos, mas sim
olhar mais de perto para os Estados Unidos, por exemplo, para ver como a extracção de
gás de xisto já revolucionou o mercado de energia naquele país. Se partirmos do princípio
de que isto terá ainda maiores consequências para o mercado global no futuro, a obtenção
de gás de xisto também deveria constituir uma prioridade para a Europa, em particular,
porque os recursos do gás são quatro vezes superiores às reservas de gás convencional na
União Europeia, de acordo com a Segunda Análise Estratégica da Política Energética.
Senhor Comissário, a União Europeia deveria proceder a análises iniciais da extracção do
gás de xisto na Europa. O potencial para o gás de xisto já foi registado na Alemanha, em
França, na Roménia, na Bulgária, nos Países Baixos, na Suécia, na Polónia e na Grã-Bretanha,
entre outros países. Se possível, deveria ser proporcionado apoio financeiro a programas
de investigação, o que permitiria o desenvolvimento de tecnologias seguras e
economicamente viáveis para a extracção do gás a partir de fontes de energia não
convencionais.
Permitir-me-ei colocar duas questões. Primeiro, está a Comissão a dar passos para efectuar
análises iniciais da possibilidade de exploração do gás proveniente de fontes alternativas
na Europa e está a preparar estudos de viabilidade técnica e económica deste tipo de
extracção, no contexto do trabalho sobre as prioridades em matéria de infra-estruturas
energéticas entre o momento actual e 2020? A minha segunda questão é a seguinte: previu
a Comissão, nas Perspectivas Financeiras para 2014-2020, um apoio à investigação
geológica, com o objectivo de avaliar o potencial das reservas existentes e a possibilidade
de extracção de gás de xisto na Europa, o que acelerará o desenvolvimento tecnológico
neste domínio?
Zigmantas Balčytis, em nome do Grupo S&D. – (LT) Senhora Presidente, quando as
economias e a indústria dos Estados-Membros recuperarem, haverá uma procura acrescida
de gás. Entretanto, o rápido esgotamento dos nossos recursos de gás natural pode tornar
a União ainda mais dependente de fornecedores de países terceiros e enfraquecer a
competitividade da nossa indústria. O gás proveniente de fontes alternativas pode constituir
uma solução eficaz, redesenhando, fundamentalmente, o mapa de abastecimento de gás
da Europa e redistribuindo alavancas económicas. No entanto, é necessário agir
imediatamente e nós poderíamos tirar partido da experiência já adquirida por outros países.
Discutiu-se muito, recentemente, o potencial de gás de xisto e, hoje, Senhor Comissário,
o senhor também referiu que este facto foi registado nas conclusões do Conselho Europeu
de 4 de Fevereiro. Penso que a União Europeia tem, de facto, de gizar, urgentemente, planos
concretos e começar a investigar possíveis reservas deste tipo de gás, bem como a sua
utilização. Tal como o senhor Comissário referiu, o gás de xisto não deve nem pode
constituir o único caminho para reduzir a dependência energética, como é óbvio. No
entanto, se as previsões dos geólogos da União Europeia se confirmarem, é possível que
haja reservas de gás não só na Polónia e na Alemanha, mas, provavelmente, também noutros
países. No futuro, isto poderia ajudar a reduzir a influência de países terceiros na economia
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da União Europeia e na sua competitividade. Infelizmente, nesta área, estamos, pelo menos,
uma década atrasados em relação aos Estados Unidos, onde as quantidades cada vez maiores
de gás de xisto transformaram completamente o mercado do gás. Penso que é necessário
intensificar esforços nesta área, assim como adoptar medidas concretas para utilizar estas
fontes na economia.
Corinne Lepage, em nome do Grupo ALDE. – (FR) Senhora Presidente, Senhor Comissário,
Senhoras e Senhores Deputados, compreendo perfeitamente o entusiasmo suscitado pela
presença de gás de xisto nos subsolos europeus, e a ambição de independência energética
é extremamente louvável.
Dito isto, penso que este optimismo deveria ser consideravelmente temperado, primeiro
nos Estados Unidos, onde o gás de xisto é de facto amplamente utilizado. Vários países
estão a avançar para um moratória e o painel de peritos independentes (PPI) foi incumbido
de realizar uma avaliação de impacto, que irá demorar mais de dois anos, a fim de analisar
as consequências ambientais desta exploração.
Em segundo lugar, numa altura em que estamos a tentar reduzir substancialmente as nossas
emissões de gases com efeito de estufa, pareceria totalmente incoerente com as políticas
da UE que um estudo de impacto sobre os efeitos puramente climáticos em termos de gases
com efeito de estufa da exploração destes depósitos não fosse levado a cabo antes de se
proceder a qualquer investigação aprofundada.
Em terceiro lugar, Senhor Comissário, V. Exa. afirmou que temos de respeitar as normas
ambientais. Tomamos nota e saudamos a sua afirmação. Contudo, nos países onde foram
concedidas licenças de exploração – e estou a pensar principalmente no meu próprio país
-, hoje é evidente que a legislação ambiental foi totalmente esquecida; ela não é aplicada e
nós estamos a violar a lei. A Convenção de Aarhus não é aplicada, as populações não foram
avisadas, não há inquérito público, não há avaliação de impacto, e guarda-se segredo sobre
os produtos químicos perigosos que são utilizados.
Por conseguinte, é absolutamente inaceitável que se continue por este caminho, e a
verdadeira questão, Senhor Comissário, é a de saber se a exploração de gás de xisto num
terreno tão denso como é o terreno europeu, que é totalmente diferente do terreno
americano, não será incompatível com as nossas leis para proteger o ambiente e o acesso
do público à informação.
Estou interessada em ouvir as suas respostas.
Michèle Rivasi,
em nome do Grupo Verts/ALE. – (FR) Senhora Presidente, Senhor
Comissário, subscrevo por inteiro a intervenção da senhora deputada Corinne Lepage, e
gostaria de fazer a seguinte pergunta: será que isto é uma oportunidade ou um desastre
ecológico anunciado?
No entanto, em termos de exploração, nós estamos 10 anos atrasados em relação aos
Estados Unidos. E o que vemos? Vemos que os lençóis freáticos foram contaminados por
produtos químicos que permearam esta fracturação hidráulica. Vemos também poluição
atmosférica. Vemos agora que há compostos orgânicos voláteis (COV) e inclusivamente
a aparição de ozono devido a todas estas substâncias que são libertadas para a atmosfera.
Vemos que a consequências sanitárias afectam não só as populações das redondezas, mas
também o gado e, claro, os utilizadores dos lençóis freáticos, visto que já não podem beber
a água que estes contêm. Na semana passada, o New York Times revelou que, para além de
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poluir as águas subterrâneas com hidrocarbonetos e biocidas, a contaminação também
emite elementos radioactivos.
Em França, como a senhora deputada Lepage salientou, foram emitidas quatro licenças
sem qualquer debate, sem qualquer consulta, sem qualquer avaliação de impacto. E V. Exa.
fala de aceitabilidade social? Há uma verdadeira rebelião. Nas últimas manifestações no
departamento de Ardèche participaram mais de 20 mil pessoas, precisamente porque elas
estão preocupadas com a sua terra. E V. Exa. diz, “É uma oportunidade económica”. Mas
quem é que lucra com este gás? Estamos a falar de cui bono? Trata-se de escolher o gás para
suprir as necessidades da indústria, em detrimento das reservas de água dos lençóis freáticos?
A moratória de Nova Iorque ilustra bem o problema.
Por conseguinte, nós pedimos simplesmente que as licenças sejam revogadas. Enquanto
não tivermos qualquer garantia no que respeita à observância da Directiva-Quadro relativa
à protecção das águas subterrâneas, da Directiva-Quadro relativa à qualidade do ar ou da
Convenção de Aarhus, estas explorações estão totalmente fora de questão. Aguardamos,
portanto, as suas respostas e recusar-nos-emos, na Europa, em França e nos países
envolvidos, a autorizar que estes gases não convencionais sejam explorados na ausência
destas garantias.
Konrad Szymański, em nome do Grupo ECR. – (PL) Senhora Presidente, o êxito da
comercialização de gás não convencional transformou os Estados Unidos num exportador
deste combustível, com um potencial que ultrapassa o da Rússia. A situação nos mercados
também se alterou. Mecanismos de preços e contratos celebrados a longo prazo com base
nos preços do petróleo deram lugar a acordos muito mais flexíveis e o mercado à vista está
a começar a desempenhar um papel cada vez mais importante. Tanto os consumidores
individuais como a indústria estão a beneficiar desta mudança, já que estamos todos a
pagar facturas mais baixas. A Europa não pode desperdiçar este potencial e uma
oportunidade como esta; especialmente desde que a UE atribuiu maior relevo ao abandono
do carvão, o gás tem vindo a ter importância crescente nas economias europeias. Esta
oportunidade de diversificar as fontes de gás e aumentar a parte dos recursos próprios e
assim reduzir a nossa dependência das importações está neste momento a surgir em países
como a Polónia, a França e a Alemanha. O trabalho para extrair gás de jazidas não
convencionais está numa fase avançada em todos esses países. Recordemos que este sector
não espera que o dotemos com mais fundos ou com condições de funcionamento
preferenciais especiais. É um sector que já investe na Europa centenas de milhões de euros
e só precisa de uma coisa: que não se coloquem obstáculos no seu caminho e que seja
tratado em pé de igualdade. Os Conservadores e Reformistas Europeus neste Parlamento
também esperam o mesmo da União Europeia. Esperemos que nós – Europa – não
desperdicemos esta oportunidade.
Jaroslav Paška, em nome do Grupo EFD. – (SK) Senhora Presidente, comparada com as
fontes de gás tradicionais, a extracção a partir de fontes não tradicionais é actualmente
responsável por cerca de 5% de toda a produção mundial de gás.
As fontes não tradicionais têm uma menor concentração de matérias-primas do que as
jazidas tradicionais. Juntamente com o metano proveniente do carvão ou o gás retido em
rochas menos permeáveis ou os hidratos gasosos, a fonte mais promissora parece ser a do
gás de xisto. É na América do Norte que se tem tirado melhor partido da extracção deste
gás; em 2007, a extracção a partir de fontes não tradicionais representava até 42% da
produção total.
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De acordo com a estimativa da Agência Internacional da Energia, podem existir até 991
mil milhões de metros cúbicos de reservas de gás não tradicionais na Europa. Estarão,
provavelmente, localizadas sobretudo na Polónia, na Alemanha, na Hungria, na Roménia,
na Suécia e na Grã-Bretanha. No período de 2007-2010, a Polónia emitiu quase 60 licenças
para prospecção e extracção de gás de xisto. Entre os detentores dessas licenças incluem-se
grandes empresas mundiais de energia.
É portanto evidente, pelo que foi dito, que estas novas fontes não tradicionais de gás são
também uma alternativa interessante para a exploração de novas tecnologias de extracção
horizontal.
Paul Rübig (PPE). – (DE) Senhora Presidente, Senhor Comissário Oettinger, quando
olhamos para as flutuações dos preços nos mercados da energia ao longo destas últimas
semanas, podemos ver que não só os riscos políticos que muitos países apresentam, mas
também os mercados financeiros e muitos outros factores de influência tornam impossível
desenvolver uma estratégia segura para o futuro. Portanto, temos de cortar o bolo da
energia no maior número de fatias possível e é óbvio que o gás irá continuar a desempenhar
um papel importante neste contexto no futuro. Temos, naturalmente, de nos centrarmos
na utilização eficiente do gás. Precisamos de maior eficiência, não apenas nos nossos
processos de produção, mas também no nosso consumo. Temos de garantir que os encargos
resultantes das emissões de CO2 sejam pagos pelo consumidor e não pelos produtores,
porque de outro modo a concorrência internacional será distorcida. Não deveria ser para
nós relevante se o gás que produz CO2 é utilizado dentro ou fora da Europa. A Europa é a
região com maior poder de compra. Se importamos produtos com uma elevada proporção
de CO2 ou os transportamos dentro da Europa, isso não pode afectar a nossa
competitividade.
Temos ainda de considerar a importância futura dos gasodutos. Um gasoduto é como um
casamento. Ambos os parceiros vão ficar unidos durante um grande período a fim de
obterem uma situação mutuamente benéfica.
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – (DE) Senhora Presidente, agradou-me ouvir, Senhor
Comissário Oettinger, que não acompanha a tendência crescente da "euforia do gás de
xisto", mas antes aconselhou a ter uma atitude mais sensata. Naturalmente que esta é, em
certa medida, uma área promissora, porque poderia resultar numa redução da nossa
dependência das importações de gás. De facto, já estamos a beneficiar com isso. V. Exa.
referiu-se ao facto de os preços estarem a baixar devido ao grande fornecimento de gás
não convencional proveniente dos EUA. Todavia, tal como referiu, temos de criar uma
atmosfera de confiança se queremos que este assunto seja tratado de forma imparcial.
A Comissão propõe-se rever o quadro regulamentar. Fiquei surpreendido ao ouvir o seu
porta-voz afirmar recentemente que existem, inegavelmente, lacunas nos regulamentos.
No entanto, ao contrário dos EUA, a Comissão negligenciou fazer uma série de coisas. A
Agência de Protecção do Ambiente dos EUA (EPA) está a realizar um estudo importante.
Gostaria de saber por que não estamos a fazer algo semelhante ou, pelo menos, a esperar
pelos resultados do estudo antes de avançarmos mais. Precisamos, neste momento, de uma
moratória política sobre as actividades ligadas ao gás de xisto, até que possamos responder
às perguntas que muitos cidadãos estão a colocar, porque se aperceberam de que nos EUA
foram tomadas medidas muito rapidamente. Nos EUA estão a surgir problemas mais graves
do que as pessoas queriam inicialmente crer e o país encontra-se agora no tipo de
dificuldades que nós queremos absolutamente evitar.
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Peço-lhe portanto que, como membro da Comissão responsável por esta área, não persista
nas suas intenções, mas efectue investigações mais aprofundadas, como os Americanos
estão a fazer, a fim de criar um clima de confiança.
Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Senhora Presidente, as reservas de gás alternativas,
nomeadamente de gás de xisto, permitiram aos Estados Unidos obter a independência
total, no que respeita a gás, ao longo dos últimos 10 anos. Graças a essas reservas, os Estados
Unidos deixaram de ser importadores de gás para passarem a ser exportadores e a utilização
dessas reservas resultou ainda em benefícios ambientais tangíveis, por exemplo, ao limitar
a quantidade de carvão extraído e os consequentes danos ambientais.
Os cientistas prevêem que possa ocorrer na União Europeia um cenário semelhante. A
exploração de jazidas de gás não convencional na Europa é a melhor alternativa, perante
as elevadas expectativas do Parlamento quanto à redução de emissões de CO2, e permite
reduzir a extracção de carvão. Além disso, deparámo-nos recentemente com um aumento
acentuado do preço do gás obtido a partir de fontes convencionais. A situação no Médio
Oriente está também a ter um impacto decisivo. A possível exploração de reservas permitirá
uma verdadeira redução nos custos da produção de energia, como alternativa que é às
importações, que estão a tornar-se cada vez mais caras.
A extracção de gás não convencional permite também reduzir o desemprego, como se
verificou nos Estados Unidos, onde a experiência demonstrou que essa extracção é rentável.
Só no estado da Pensilvânia, cerca de 200 000 pessoas encontraram trabalho na extracção
e processamento de gás não convencional e a economia local ganha mais de 8 mil milhões
de dólares, todos os anos, em impostos, encomendas feitas pelas empresas de extracção e
taxas de concessão. Portanto, não nos deixemos ficar para trás e tomemos medidas concretas
para beneficiarmos desta oportunidade e deste potencial enormes.
Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Senhora Presidente, é de saudar o nosso êxito em suscitar
a discussão sobre um assunto que tem sido um tanto negligenciado na União Europeia, a
saber, a obtenção de gás a partir de reservas alternativas. Como o Senhor Comissário já
mencionou, existem as condições geológicas para a eventual presença desse gás em muitos
países. Estima-se que na Polónia existam entre 1 000 a 3 000 mil milhões de m3 e a
exploração anual é cerca de 14 mil milhões de m3. A Europa não pode permitir-se ignorar
esta questão, quanto mais não seja face ao que aconteceu no mercado americano. Afinal,
o gás enquanto combustível continuará a ser uma fonte de energia essencial ainda por
muito tempo, como decorre da Segunda Análise Estratégica da Política Energética, por
exemplo. Simultaneamente, esse relatório revela que a Europa está dependente dos
abastecimentos provenientes de países terceiros. Perante os actuais conflitos no Norte de
África, por exemplo, que estão a ter repercussões no mercado de combustíveis, temos de
nos interrogar se essas fontes alternativas podem ser encontradas dentro da Europa.
Isto sem falar na questão que irá colocar-se sobre o impacto ambiental que essas empresas
terão. Penso que devíamos afectar uma soma avultada à investigação de métodos
respeitadores do ambiente para extrair gás dessas fontes alternativas, como os leitos de
xisto. Tudo indica que a Europa também poderia ser líder nesta área. Se queremos cumprir
os nossos objectivos ambientais, temos, por um lado, de obter novas fontes de gás e, por
outro, de especificar o método e a tecnologia de exploração de forma a prevenir danos
ambientais de grande envergadura. Muito obrigado.
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Elena Băsescu (PPE). – (RO) Senhora Presidente, é já bem conhecido que as reservas
mundiais de hidrocarbonetos estão quase a acabar, o que irá reflectir-se em custos de
extracção mais elevados, ou seja, em preços exorbitantes.
O gás produzido a partir de fontes alternativas terá um papel importante a desempenhar
no mercado europeu da energia. A Europa poderia utilizá-lo para diversificar as suas fontes
de energia e, assim, reduzir a sua dependência em relação a países terceiros. Uma das opções
disponíveis pode ser explorar as reservas de gás na Europa de forma não convencional.
Três companhias petrolíferas já obtiveram licença para o fazer na Roménia. Os hidratos
gasosos, também conhecidos por "gelo inflamável", existem em grande abundância no
Mar Negro. Se for explorado localmente, este recurso irá reduzir a dependência da UE em
relação aos gasodutos russos.
O mercado de biogás é também um dos mais desenvolvidos na Europa. Países como a
Roménia têm potencial para produzir biogás, mas é ainda necessário investir em tecnologia
para o explorar.
Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). – (LV) Senhora Presidente, imaginem só a quantidade de
dinheiro que sai da União Europeia todos os dias para pagar o gás importado. Se o
pudéssemos ver e se esse dinheiro fosse transportado em camiões, haveria filas na fronteira
russa, em direcção ao Norte de África e à Noruega. Ocorreu no mundo uma revolução
silenciosa, tal como assistimos a uma revolução ruidosa no Norte de África, uma delas
relativa à extracção de gás de xisto. Como muitos oradores já disseram, na última década,
de importador líquido os Estados Unidos passaram a país exportador de gás, fruto dessas
novas tecnologias que facilitam o acesso ao gás de xisto.
Senhoras e Senhores Deputados, se tivermos a possibilidade, na Europa, de explorar essas
novas tecnologias e de utilizar o gás natural encontrado na Europa para aceder a este gás
de xisto, poderíamos melhorar a nossa economia comum, reduzindo a nossa dependência
das importações.
Muito obrigado pela vossa atenção.
Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Senhora Presidente, no dia 4 de Fevereiro, o Conselho
Europeu recomendou que os Estados-Membros explorassem os recursos de gás de xisto e
de xisto betuminoso na Europa. No entanto, a exploração de fontes de gás não
convencionais comporta consideráveis riscos ambientais e sociais. A exploração de gás de
xisto não pode ser efectuada sem um estudo de impacto que indique os riscos associados
e as medidas necessárias para proteger a população residente e os proprietários face aos
riscos ambientais.
Senhor Comissário, a política da União Europeia em matéria de segurança energética
baseia-se na diversificação das vias e fontes de abastecimento de energia. Pode também ser
possível reduzir a dependência em relação ao gás proveniente da Rússia através da execução
de projectos como o gasoduto de Nabucco, que constitui uma prioridade essencial para a
União Europeia, a par de outros projectos de menos dimensão, como o gasoduto
Trans-Adriático, o Interconector Turquia-Grécia-Itália ou o Interconector
Azerbaijão-Geórgia-Roménia, que realçam a importância particular do Mar Negro para a
segurança energética da União.
Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Senhora Presidente, gostaria de agradecer ao Senhor
Comissário Oettinger a sua declaração à imprensa polaca, na qual afirmou que o gás de
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xisto representa uma oportunidade para a União Europeia e que, se não queremos estar
dependentes das importações, a utilização de gás de xisto é do interesse da União Europeia.
Todavia, depois de ouvir o Senhor Comissário hoje, gostaria de o incentivar a demonstrar
um maior entusiasmo quando fala do gás de xisto, que poderá vir a revelar-se um tesouro
escondido. Compreendo todas as suas reservas em relação à protecção ambiental, que se
baseiam na experiência do passado. Gostaria, ainda assim, de incentivar o Senhor Comissário
a apoiar mais activamente esta perspectiva e a utilizar o tempo que referiu – afirmou que
os primeiros resultados podem estar disponíveis daqui a cinco anos – para ajudar todos
os que procuram gás de xisto a garantirem que os métodos usados não sejam prejudiciais
ao ambiente natural. Esta deveria ser principalmente a tarefa da Comissão. Gostaria de
incentivar o Senhor Comissário a esforçar-se mais em prol do gás de xisto que se pode
encontrar na Europa.
João Ferreira (GUE/NGL). - Os combustíveis fósseis asseguram hoje a larga maioria das
necessidades de energia primária à escala mundial. Mais de 80% no seu conjunto, o petróleo
34%, o carvão 26% e o gás natural 21%. Estes recursos têm, como sabemos, sido explorados
a taxas muito superiores às das suas taxas naturais de reposição, o que faz com que se
perfile no horizonte o seu inexorável esgotamento.
A situação do gás natural é comparável à do petróleo com a diferença de que a sua
distribuição se encontra mais limitada e o seu transporte e armazenamento são mais difíceis.
É urgente, por isso, uma diversificação das fontes de energia. Não há soluções milagrosas
e é necessário que as reservas de combustíveis fósseis ainda disponíveis sejam geridas muito
criteriosamente com sabedoria e parcimónia. Mas sejam quais forem as alternativas que
se venham a encontrar para o provisionamento energético, é quase certo que o consumo
global de energia terá de diminuir em relação aos níveis actuais e daí não vem
necessariamente grande mal. É para este cenário que temos, desde já, que nos preparar.
Alejo Vidal-Quadras (PPE). – (EN) Senhora Presidente, no domínio da energia, onde a
União se debate com uma forte dependência das importações, muito tem sido feito para
reduzir os riscos constantes associados à nossa vulnerabilidade, sendo o exemplo mais
recente e mais evidente a aprovação do regulamento sobre a segurança do aprovisionamento
de gás.
É importante não ignorar nenhuma opção na nossa agenda que vise reduzir a nossa
dependência da importação de energia. É por esta razão que eu, em conjunto com outros
colegas, apresentei a Declaração Escrita n.º 67 sobre a possibilidade de explorar fontes
alternativas de gás na União Europeia. Gostaria de partilhar convosco três factos sobre este
assunto.
Primeiro, as energias renováveis representam uma parcela crescente do nosso cabaz
energético que coloca o gás como o principal combustível de reserva. Segundo, os EUA
provaram a viabilidade económica destas fontes não convencionais e a existência de
conhecimento tecnológico para a sua exploração, e, terceiro, a União tem um grande
potencial em matéria de fontes não convencionais de gás. Em termos de dependência
energética, não estamos em situação de perder nenhuma oportunidade.
Edit Herczog (S&D). – Senhora Presidente, foi com agrado que vi o Senhor Comissário
na abertura da ACER em Ljubljana. Penso que são boas notícias para os nossos colegas.
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O gás de xisto é uma oportunidade de fazer parte da solução. Portanto, antes de o podermos
explorar, nós, os políticos, temos de fazer tudo o que pudermos para não destruirmos a
aceitação por parte do público, mas antes promovê-la.
Existe claramente uma diferença em relação aos Estados Unidos. A densidade populacional
da Europa é muito superior à dos EUA. Portanto, creio que temos de pedir à Comissão que
faça uma avaliação de impacto. Estamos a pensar num projecto-piloto e na reserva de uma
pequena quantia, no âmbito da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, para
o executar e financiar a avaliação de impacto a partir de fundos da UE. Penso que, se
queremos desenvolvimento com base nesta tecnologia, que pode ser parte da solução,
precisamos da aceitação do público.
Seán Kelly (PPE). – (EN) Senhora Presidente, em primeiro lugar, devo dizer que estou
de acordo com o Senhor Comissário e quero felicitá-lo pela sua ponderada intervenção.
A segurança do aprovisionamento de energia tem de ser a condição sine qua non da política
energética europeia à medida que formos avançando. Obviamente, e em termos ideais,
teríamos essa segurança a partir de fontes renováveis e temos as nossas políticas nesse
domínio, mas, não sendo assim, temos de a procurar noutras fontes. Não podemos, nos
tempos que correm, continuar a depender da Rússia – viram o que fizeram na Geórgia há
uns anos – e de regimes como o de Kaddafi, com o efeito que isso tem nos preços.
Olhamos para nós próprios e temos alternativas – neste caso através do gás de xisto – que
devemos explorar plenamente. Há quem se preocupe com o ambiente, mas o historial da
União Europeia em termos ambientais não tem rival. Perguntem a qualquer agricultor na
Europa, e ele dir-vos-á como estamos preocupados com o ambiente e as medidas que
tomamos para o proteger. O mesmo se aplica neste domínio, mas temos de analisar todos
os meios de obter gás de outros fornecedores e – se me permitem a ironia – temos de o
fazer a todo o gás.
Günther Oettinger, Membro da Comissão. – (DE) Senhora Presidente, tentemos prever
o rumo do mercado do gás. Hoje, apresentámos a nossa comunicação sobre o Plano para
a Eficiência Energética que se foca na poupança de energia, utilizando-a mais eficientemente
e não a desperdiçando, a par da segurança do aprovisionamento de energia.
Em segundo lugar, temos também uma procura crescente de energia na União Europeia.
Para dar apenas um exemplo: a mobilidade. Na Alemanha, existem 520 veículos com
motores a diesel por cada 1 000 pessoas. Nos novos Estados-Membros, o número está
abaixo de 200. Estes dois valores irão convergir, mas irão aumentar e não diminuir para
o nível da Polónia.
Em terceiro lugar, as nossas reservas de gás estão a diminuir. As quantidades diminuíram
consideravelmente no Reino Unido durante a última década e o mesmo irá acontecer nos
Países Baixos durante a próxima década, o que significa uma dependência crescente. Além
disso, muitas das nossas esperanças depositam-se evidentemente no gás. E isto porquê?
Apesar de ser um combustível fóssil, é de longe mais respeitador do ambiente no que se
refere às emissões de CO2 do que o carvão ou o petróleo e muito mais versátil do que a
energia nuclear ou o carvão. Por isso, o gás é essencial para que se possa gerar cada vez
mais energia eléctrica a partir de fontes renováveis. Se olharmos para a questão das
necessidades básicas, são actualmente cerca de 8 000 horas por ano, enquanto o valor para
a energia eólica, conforme a situação, se situa entre 2 000 e 5 000 horas e a energia solar
entre apenas 600 e 2 000 horas. É, portanto, evidente que precisamos do gás. Se queremos
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energia renovável, então o gás é o seu parceiro lógico, por muito difícil que, para muita
gente, seja aceitá-lo.
Estou portanto a trabalhar com base numa necessidade anual de 600 mil milhões de metros
cúbicos, em vez de 300 mil milhões. Isto acarreta um nível de dependência de 80%. Como
tal, primeiro temos de diversificar e modernizar os nossos meios de transporte, para que
cumpram as mais recentes especificações técnicas. Temos igualmente de eliminar ilhas,
desenvolver a nossa capacidade de armazenamento e diversificar as nossas fontes. Isto
significa que, juntamente com a Rússia, a Noruega, a Argélia, o Catar e a Líbia, devíamos
também extrair gás da região do Cáspio. O gás dessa zona pode ser trazido para o mercado
europeu de gás através do Interconector Turquia-Grécia-Itália (ITGI), do Gasoduto
Trans-Adriático (TAP) e de Nabucco. No interesse da diversificação, não excluo a
possibilidade de utilizar gás proveniente de rochas nos Estados-Membros. Este processo
está agora a iniciar-se.
Todavia, coloca-se a questão da necessidade de intervenção regulamentar por parte da
Europa. Por que tem de ser esse o caso? Suponhamos que a Polónia concede licenças
arbitrariamente e que isso coloca em risco as águas subterrâneas, ou o solo, na Polónia.
Seria improvável que isso tivesse um impacto importante fora das fronteiras da Polónia.
Temos de analisar a seguinte questão, se não queremos levar-nos demasiado a sério. Não
confiamos no Governo de Varsóvia para assegurar água potável e solo não contaminado
para bem da saúde dos seus cidadãos e para proteger os direitos dos proprietários? Eu
confio em todos os governos democraticamente eleitos na Europa, que são responsáveis
perante um parlamento e perante a população, para o fazer. Portanto, se levamos a sério
a subsidiariedade, temos de ponderar por que razão um poço na Polónia deve ser controlado,
autorizado ou rejeitado por Bruxelas e não por Varsóvia. Tenho uma confiança fundamental
nos governos nacionais. Não tenho falta de confiança neles. Todavia, estou satisfeito por
discutir a questão dos regulamentos comuns.
Temos de analisar se o quadro regulamentar europeu é suficientemente abrangente e se a
legislação ambiental, a legislação de conservação do solo, os regulamentos relativos às
águas subterrâneas, à saúde e à segurança no trabalho para os trabalhadores envolvidos e
para as pessoas da zona e se os direitos dos proprietários são todos garantidos. Não sei,
mas desconfio, que o que o meu porta-voz disse está correcto. Há espaço para melhorar
as regulamentações europeias. Isto é verdade em todas as áreas. Aplica-se às quotas para
as mulheres e aplica-se também neste caso. Por isso, iremos analisar as possibilidades de
melhoria. Iremos ainda pedir aos Estados-Membros que nos forneçam uma lista, coordenada
e comum, dos requisitos necessários à autorização. Tudo isto tem acontecido sem que se
tenham tirado quaisquer conclusões definitivas. Os EUA são semelhantes à Europa nalguns
aspectos, mas não noutros. Têm uma densidade populacional bastante diferente e, portanto,
aspectos como os residentes locais, a saúde e segurança e as águas subterrâneas
desempenham um papel bastante diferente do que desempenham em zonas densamente
povoadas na Europa central, como a Polónia, a Alemanha ou a França.
Encomendaremos um relatório de peritagem que consistirá em investigar quais os riscos
que estão na base de aplicações típicas para testar poços dentro da UE e se o quadro
legislativo na União Europeia está à altura da função, se o quadro legislativo nos
Estados-Membros é adequado e se precisamos de introduzir melhorias ao nível da UE e,
caso seja preciso, onde. Recomendo a todos que encarem este assunto de forma racional
e não emocional. Em resposta ao deputado francês desta Assembleia que disse que os seus
interesses não estavam a ser protegidos, diria que o meu interesse em ver os níveis de
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segurança mais elevados possíveis nas centrais nucleares em França é muito maior do que
em relação aos poços experimentais para obtenção de gás de xisto, pelo menos neste
momento.
Gostaria de mencionar, informalmente, um último aspecto. Estou-vos muito grato por
estarem aqui a esta hora tão tardia e por participarem no debate. Lamento o facto de uma
série de deputados – e eu fui deputado neste Parlamento durante muito tempo, razão
porque me permito dizer isto – terem usado da palavra e depois terem abandonado o
Hemiciclo. Não creio que haja qualquer acontecimento importante a decorrer noutro local.
Penso que não é justo para mim, ou para vós, usar da palavra e depois sair. Este tipo de
comportamento não é bom para a reputação do Parlamento.
Presidente. – Está encerrado o debate.
Declarações escritas (artigo 149º)
András Gyürk (PPE), por escrito. – (HU) O gás extraído utilizando tecnologias não
tradicionais pode, no futuro, desempenhar um papel específico no mercado da energia na
UE. A razão para tal é que a exploração de fontes de gás alternativas na UE iria reduzir
consideravelmente as crescentes importações de gás da Europa e a vulnerabilidade do
abastecimento de gás proveniente de países da Europa Central e Oriental. Além disso, um
factor que não podemos ignorar é o da difusão de novas fontes de gás na UE poderem
contribuir para a redução das emissões de gases com efeito de estufa de uma forma rentável.
Nos Estados Unidos, a nova tecnologia já revolucionou o mercado do gás durante os
últimos anos. Como consequência da utilização de fontes de gás alternativas, que
actualmente constituem mais de metade da produção dos EUA, os preços do gás diminuíram
consideravelmente e o país deixou de estar dependente de fontes de importação. Na Europa,
o maior mercado mundial de gás, a exploração de fontes de gás alternativas está apenas
no início. Apesar do êxito nos EUA, os resultados dos investimentos piloto europeus
lançados até agora ficaram aquém das expectativas. Além das diferentes condições
geológicas, os investidores enfrentam também elevados riscos de ordem regulamentar e
ambiental na Europa. Com vista a transferir o êxito americano para a UE, seria importante
que a Europa tivesse uma estratégia adequada para as fontes de gás alternativas. Seria
necessária uma avaliação abrangente a nível europeu a fim de identificar claramente as
oportunidades no âmbito das fontes de gás alternativas, bem como os riscos associados.
Isto, porque a Europa não pode dar-se ao luxo de renunciar à opção de produzir gás
alternativo que possa ser explorado no seio da UE numa era em que as fontes de gás
tradicionais do Mar do Norte estão a esgotar-se.
Marian-Jean Marinescu (PPE), por escrito. – (RO) A segurança do aprovisionamento de
gás irá depender, futuramente, não apenas das relações da UE com os países terceiros
produtores de gás, mas também da produção de gás na UE. Investir em desenvolvimento
tecnológico na área da extracção de gás natural a partir de fontes alternativas poderia vir
a dar um contributo essencial para reduzir a dependência das importações de gás.
Penso que a eventual existência e extracção de gás de xisto na Europa não pode ser ignorada
e espero que a Comissão elabore um estudo técnico e económico sobre a viabilidade da
extracção. Existem diversas fontes de financiamento disponíveis na Europa que podem
apoiar os Estados-Membros na realização do investimento necessário em infra-estruturas,
na produção e nas medidas que visem alcançar eficiência energética a nível regional e local.
Isto inclui, em particular, empréstimos e garantias do Banco Europeu de Investimento ou
verbas disponíveis através de fundos regionais, estruturais ou de coesão. Com base nestes
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mecanismos de financiamento e dentro das perspectivas orçamentais para o período
2014-2020, a Comissão tem ainda de identificar uma solução de financiamento para a
exploração de gás a partir de fontes alternativas, que poderiam ter um enorme impacto no
mercado europeu de gás e de energia.
21. Ordem do dia da próxima sessão: Ver Acta
22. Encerramento da sessão
(A sessão é encerrada à 00H15)
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