
QUINTA-FEIRA, 7 DE ABRIL DE 2011

PRESIDENTE: LIBOR ROUČEK
Vice-Presidente

1. Abertura do período de sessões

(A sessão tem início às 09H00)

2. Entrega de documentos: ver Acta

3. Relatório anual do BEI relativo a 2009 (debate)

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia o relatório (A7-0073/2011) do deputado George
Sabin Cutaş, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, sobre o
Relatório anual do Banco Europeu de Investimento relativo a 2009 (2010/2248/INI).

George Sabin Cutaş,    relator. – (RO) Senhor Presidente, a apresentação deste relatório
sobre as actividades realizadas pelo Banco Europeu de Investimento faz parte de um
exercício democrático anual no âmbito da responsabilidade do Banco perante o Parlamento
Europeu.

Embora este exercício seja levado a cabo regularmente, não deve ser banalizado, dado que
inclui recomendações sobre questões importantes para o futuro da União Europeia. Quando
o Tratado de Lisboa entrou em vigor, em Dezembro de 2009, o Banco Europeu de
Investimento tornou-se um instrumento de apoio à política externa da União Europeia,
actuando, por outro lado, como um importante parceiro na mobilização da economia da
União.

Gostaria de agradecer aos meus colegas deputados pelas melhorias que efectuaram no
relatório. Gostaria ainda de agradecer a todo o pessoal do Banco pela sua excelente
colaboração, em especial, ao presidente Philippe Maystadt e ao vice-presidente Matthias
Kollatz-Ahnen.

Todos procuramos um método capaz de conciliar as dívidas e os défices cada vez maiores
nos Estados-Membros com o crescimento económico delineado, por exemplo, na Estratégia
Europa 2020, que preconiza um maior investimento na educação, na saúde, na tecnologia,
em energia de fontes sustentáveis e em infra-estruturas. Considero que a solução para este
problema é europeia e que o Banco Europeu de Investimento tem um papel importante a
desempenhar no quadro actual.

Vou apresentar dois exemplos significativos do modo como o Banco Europeu de
Investimento impulsionou e continuará a impulsionar a economia europeia. Em primeiro
lugar, temos os empréstimos a pequenas e médias empresas e, em segundo lugar, as
obrigações-projecto. Não devemos esquecer que 99% das empresas europeias são de
pequena e média dimensão. O investimento nas PME é uma forma de contribuir
significativamente para actividades de inovação, investigação e desenvolvimento que têm
lugar na União Europeia. Em 2009 e 2010, o Banco Europeu de Investimento disponibilizou
às pequenas e médias empresas financiamentos acima da sua meta anual de 7,5 mil milhões
de euros.

1Debates do Parlamento EuropeuPT07-04-2011



O Instrumento Europeu de Microfinanciamento foi igualmente estabelecido em  2010 e
está dotado de cerca de 200 milhões de euros, destinados àqueles que necessitam de
microcrédito. Contudo, os empresários continuam a encontrar dificuldades no acesso aos
fundos.

Considero que é necessário reforçar a transparência dos procedimentos empregados na
selecção dos intermediários financeiros do Banco, bem como da concessão de empréstimos
a esses intermediários. O Banco Europeu de Investimento tem ainda o dever de prestar
assistência técnica às regiões da convergência e de co-financiá-las para que consigam
absorver os fundos que têm à sua disposição de forma mais rápida.

Outro assunto que quero abordar é o das obrigações-projecto. Temos o direito de depositar
tantas esperanças nesse instrumento financeiro? Considero que sim. O seu objectivo é
melhorar a notação de risco de obrigações emitidas pelas próprias empresas, atraindo
investimento privado capaz de complementar o investimento nacional e o do Fundo de
Coesão. Graças a esse efeito multiplicador, as empresas obterão mais capital para financiar
infra-estruturas nos domínios dos transportes, da energia, das tecnologias da informação
e do desenvolvimento sustentável. É importante uma concentração em projectos
determinantes, como o desenvolvimento sustentável, as infra-estruturas rodoviárias e
ferroviárias e a ligação dos portos aos mercados europeus, bem como os projectos que
permitem a independência energética, como o gasoduto Nabucco ou o projecto ITGI.

Uma vez que hoje estamos a debater possíveis soluções para ultrapassar a crise financeira,
levanta-se a questão da transparência e dos paraísos fiscais. A falta de transparência dos
intermediários financeiros assumiu as formas de evasão fiscal e fraude e contribuiu para a
difícil situação que enfrentamos.

É dever do Banco Europeu de Investimento, enquanto banco europeu, não participar em
operações executadas através de jurisdições não cooperantes, identificadas presentemente
por vários organismos internacionais. Porém, essas listas não são suficientes. O Banco
Europeu de Investimento pode dar um contributo neste domínio efectuando avaliações
rigorosas e publicando periodicamente os seus resultados.

Por último, mas não menos importante, gostaria de referir o papel desempenhado pelo
Banco fora da União Europeia, em países candidatos à adesão à UE e em países abrangidos
pelo mandato relativo às políticas de cooperação e de desenvolvimento. Nesses países, o
Banco Europeu de Investimento apoia os objectivos da política externa da União Europeia.
Por este motivo, considero que é necessário afectar mais pessoal especializado nesta matéria,
assim como aumentar a taxa de participação dos intervenientes locais nos projectos.

Terei todo o gosto em ouvir as opiniões das senhoras e senhores deputados e em intervir
de novo no final.

Philippe Maystadt,    Presidente do BEI. – (FR) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, em primeiro lugar, quero agradecer mais este convite para participar no debate
sobre o vosso relatório relativo às actividades do Banco Europeu de Investimento – está a
tornar-se uma verdadeira tradição.

Gostaria de agradecer em particular ao relator, senhor deputado Cutaş. Teve o bom senso
de não se limitar a analisar as questões de modo retrospectivo, apontando orientações para
o futuro. É fundamentalmente sobre isso que gostaria de falar convosco, se me permitem.
Referem que o nosso Conselho de Governadores concebeu uma abordagem tridimensional
do trabalho do Banco Europeu de Investimento para os próximos anos. Vamos desenvolver
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as nossas actividades em três domínios: a execução da Estratégia Europa 2020, a luta contra
as alterações climáticas e o apoio à política externa da UE.

Confrontados com a crise financeira, e depois económica, que irrompeu em 2008, os
Estados-Membros puseram em prática uma resposta de curto prazo: os diversos planos
nacionais, que pretendiam numa primeira fase manter os bancos à superfície e depois
estimular um relançamento económico. Esses planos nacionais, como sabem, foram
apoiados pelo Plano Europeu de Relançamento Económico, aprovado pelo Conselho
Europeu em Dezembro de 2008. O BEI fez a sua quota-parte aumentando o volume de
empréstimos de 48 mil milhões de euros em 2007 para 79 mil milhões de euros em 2009
e canalizando essa injecção de fundos para a economia real nos domínios considerados
prioritários pelo Conselho, em particular, o apoio às pequenas e médias empresas, tal como
o vosso relator acaba de salientar.

Todavia, após essa resposta de curto prazo, que nos permitiu evitar o pior, verifica-se agora
a necessidade de uma resposta a longo prazo. É aí que a Estratégia Europa 2020 tem um
papel a desempenhar, e a parte crucial dessa estratégia é o aumento da taxa de emprego e
da produtividade, que deve assentar naquilo que habitualmente é designado o triângulo
do conhecimento: formação, investigação e inovação. O BEI está preparado para dar um
contributo significativo para a execução da referida estratégia. Em 2010, financiou projectos
no sector na educação em mais de 4 mil milhões de euros e projectos no domínio da
investigação, desenvolvimento e inovação em mais de 7 mil milhões de euros.

O BEI pretende aumentar o financiamento dessas áreas e, para esse fim, vai continuar a
executar, em conjunto com a Comissão Europeia, instrumentos de co-financiamento a
exemplo do MFPR – mecanismo de financiamento com partilha de riscos – para
investigação, dado que instrumentos desse tipo criam um efeito de alavanca no orçamento
europeu. Com o mesmo montante de fundos, o orçamento europeu pode suportar um
nível de investimento muito superior e, simultaneamente, esses instrumentos comuns
libertam o BEI das limitações de recursos a que está sujeito. Isso quer dizer que, com os
mesmos recursos, o BEI pode aumentar o volume de empréstimos.

Referi o MFPR, o mecanismo de financiamento com partilha de riscos, para a investigação.
Trata-se de um bom exemplo. No final de 2010, com uma dotação orçamental de cerca
de 390 milhões de euros e uma afectação de recursos de cerca de 700 milhões de euros,
pudemos emprestar mais de 6 mil milhões de euros, que financiaram mais de 16 mil milhões
de euros de investimento em investigação. Portanto, é possível identificar dois tipos de
alavancagem proporcionados por um instrumento deste tipo e, logo, parece-nos claro que
o contributo do BEI para a Estratégia Europa 2020 será mais eficaz porque poderemos
contar com uma cooperação pragmática com a Comissão, bem como com outras
instituições financeiras.

O segundo domínio é o da luta contra as alterações climáticas e as suas consequências, que
por vezes são trágicas. A União Europeia assumiu esta matéria como uma prioridade e,
portanto, o mesmo fez o BEI. O acidente nuclear de Fukushima e as questões que levanta
reforçam a necessidade de um investimento gigantesco na economia de energia, na energia
de fontes renováveis e nas novas tecnologias energéticas.

Em 2010, os empréstimos do BEI para projectos que contribuem directamente para uma
redução do volume de emissões de gases com efeito de estufa aumentou para perto de
20 mil milhões de euros, ou seja, quase 30% do total de empréstimos concedidos. Os
empréstimos relativos a projectos no domínio da energia de fontes renováveis representaram
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6,2 mil milhões de euros do total de empréstimos e foram usados principalmente em
projectos de energia eólica e solar. Em 2010, os empréstimos para projectos no domínio
da melhoria da eficiência energética aumentaram para 2,3 mil milhões de euros. Vão
continuar a crescer nos próximos anos, dado que existe um potencial enorme em matéria
de economia energética, particularmente nos edifícios públicos e nas habitações de muitas
pequenas e grandes cidades europeias. Na área do investimento no desenvolvimento dos
transportes urbanos, donde resulta a redução da poluição dos meios de transporte
individuais, em 2010, o BEI concedeu 7,9 mil milhões de euros em empréstimos.

Portanto, vamos dar sequência a este esforço. Continuaremos a apoiar a economia
energética, a eficiência energética e a energia de fontes renováveis, e estamos a liderar o
desenvolvimento de uma metodologia – inevitavelmente complexa, tendo em conta as
dificuldades técnicas – para avaliar com maior rigor a pegada de carbono de todos os
projectos que financiamos. Este esforço específico é testemunho da nossa vontade em dar
carácter prioritário à luta contra as alterações climáticas.

A concluir, o terceiro domínio: nenhum poder executivo pode conduzir uma política
externa sem apoio financeiro. A China já aprendeu essa lição. Intervém financeiramente
em todo o mundo a fim de apoiar os objectivos da sua política externa. Se a União Europeia
quer de facto desenvolver uma política externa com alguma influência no mundo, também
ela deve ter um braço financeiro. Se a União Europeia o desejar, o BEI pode ser esse braço.
Essa foi uma das conclusões do relatório Camdussus sobre o mandato externo do BEI.
Teremos de esperar para ver se os Estados-Membros, que também são accionistas do BEI,
actuarão com base nessa recomendação e tomarão uma decisão clara quando prepararem
as Perspectivas Financeiras para 2014-2020.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, aqui fica uma panorâmica da
abordagem tridimensional do BEI para os próximos anos.

Maroš Šefčovič,    Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, antes de mais
nada, gostaria de agradecer ao relator, senhor deputado Cutaş, um relatório muito bom.
Quero ainda endereçar as boas-vindas a esta sessão plenária ao senhor Maystadt, presidente
do Banco Europeu de Investimento, pois é importante que a Comissão também o felicite
e ao BEI pela resposta enérgica e continuada aos efeitos da crise financeira mundial.

O apoio do BEI foi fundamental. O BEI ajudou-nos a enfrentar a escassez de crédito no
mercado, e isso foi fundamental, não só para o Estados-Membros da UE e os países
candidatos, mas também para os nossos parceiros em todo o mundo. O BEI conseguiu
aumentar significativamente a sua actividade de concessão de empréstimos e, ao mesmo
tempo, ter como alvo desse aumento os principais domínios favoráveis ao crescimento.

A Comissão partilha a perspectiva do Parlamento de que o apoio à política de coesão da
UE, bem como a transição para economias com baixas emissões de carbono, são objectivos
fundamentais do BEI. Portanto, a Comissão uniu forças com o Grupo BEI a fim de apoiar
os regimes de convergência com os instrumentos conjuntos que conhecemos muito bem
– JASPERS, JEREMIE e o novo ELENA – para lutar contra as alterações climáticas. Além
disso, congratulamo-nos com o aumento do volume de empréstimos às PME e concordamos
com o vosso apelo a mais medidas qualitativas para aumentar o valor acrescentado e a
transparência da intervenção do Grupo BEI neste domínio.

Neste contexto, parece necessário um estudo da optimização da divisão do trabalho entre
o BEI e o FEI. Os enormes esforços realizados pelo BEI realçam a importância da optimização
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da utilização dos recursos do Banco. É fundamental que se encontre o equilíbrio adequado
entre esses volumes superiores e as actividades de risco elevado que consomem mais
recursos mas acrescentam valor à intervenção do Grupo BEI.

Gostaria de pronunciar algumas palavras relativamente aos instrumentos financeiros.
Consideramos que o uso de instrumentos financeiros inovadores, em conjunto com as
principais instituições financeiras como o BEI, deve ser alargado. Os instrumentos que
usam crédito instantâneo, participações e garantias ajudam a maximizar os efeitos do
orçamento da UE ao atraírem fundos adicionais de terceiros. Além disso, uma utilização
crescente de instrumentos financeiros conjuntos e a partilha de riscos com o orçamento
da UE podem ter como efeito a liberação de recursos e permitir uma maior alavancagem
dos recursos do BEI, reforçando o seu alcance. Ao fim e ao cabo, isso significa mais projectos
a apoiar a Estratégia Europa 2020 e um melhor apoio às suas metas e aos seus objectivos.

A iniciativa relativa às obrigações-projecto prevista na Estratégia Europa 2020, actualmente
em fase de consulta pública, é um exemplo excelente. A Estratégia Europa 2020 apela a
um investimento transfronteiras de grande escala capaz de sustentar as iniciativas
emblemáticas da estratégia e de desenvolver infra-estruturas inteligentes, modernizadas e
totalmente interligadas. A iniciativa relativa às obrigações-projecto apoiaria o financiamento
de projectos específicos no domínio das infra-estruturas de transportes, de energia e de
comunicações e, potencialmente, também outros sectores que podem contribuir para
lançar os alicerces de um crescimento futuro sustentável e da criação de emprego.
Congratulo-me com o apoio expresso pelo Parlamento Europeu a esta iniciativa no seu
relatório.

No contexto da preparação das propostas da Comissão para o próximo quadro financeiro
plurianual, a Comissão está a proceder a uma reflexão e a uma análise estratégicas a fim
de garantir a utilização optimizada dos novos instrumentos, em diálogo com o BEI e outras
instituições financeiras, para tirar partido dos seus conhecimentos financeiros especializados
e da sua experiência no mercado.

A concluir, gostaria de tecer algumas considerações sobre as actividades externas do BEI.
No que se refere aos financiamentos do BEI fora da UE, a Comissão apoia o aumento dos
limites máximos proposto pelo Parlamento no âmbito da avaliação intercalar do mandato
externo do BEI, em particular, o aumento de mil milhões de euros para a região do
Mediterrâneo. Sabemos como isso é importante actualmente. É essencial para que o BEI
dê continuidade à sua intervenção a um nível sustentado e apoie a transformação
democrática dos nossos países parceiros. Concomitantemente, reiteramos a importância
de o BEI reutilizar os reembolsos de investimentos anteriores na região do Mediterrâneo
a fim de realizar investimentos de capital de risco nas PME do sector privado da região.
Além disso, apoiamos um reforço progressivo da capacidade do BEI no domínio do
desenvolvimento porque essas necessidades acrescidas exigiriam um aumento gradual dos
recursos humanos especializados nas questões do desenvolvimento.

Em conformidade com a proposta emitida pela Comissão na sequência da avaliação
intercalar do mandato externo do BEI, a Comissão vai constituir um grupo de trabalho
para estudar o possível desenvolvimento da plataforma de cooperação e de desenvolvimento
da UE. O objectivo é optimizar o funcionamento de mecanismos que permitam aumentar
a combinação de subvenções e empréstimos que envolvam a Comissão, o BEI e outras
instituições multilaterais e bilaterais de financiamento. A implementação de uma tal
plataforma contribuiria para criar sinergias e promover a cooperação entre o BEI e outras
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instituições financeiras. Neste contexto, gostaria de referir que o Memorando de
Entendimento entre a Comissão, o BEI e o BERD foi assinado no início de Março.

Jean-Pierre Audy,    relator de parecer da Comissão do Controlo Orçamental – (FR)
Senhor Presidente, Senhor Comissário, gostaria de aplaudir a atenção que dedica aos
deputados ao Parlamento Europeu, Senhor Maystadt, porque, enquanto presidente de um
banco intergovernamental, não é obrigado a fazê-lo; e congratulamo-nos com isso. A
minha intervenção vai debruçar-se sobre a segurança e a comunitarização do Banco Europeu
de Investimento.

No que se refere à segurança, Senhor Presidente Maystadt, declarou que gostaria de tornar-se
a força nos bastidores e o braço financeiro da União Europeia. Sim, mas com uma notação
triplo A. Além disso, na Comissão do Controlo Orçamental, afirmamos há anos que o
Banco deveria ser sujeito a uma supervisão regulamentar prudencial. Propomos que essa
supervisão seja realizada pelo Banco Central Europeu ou, com base numa iniciativa
voluntária do BEI, pela nova Autoridade Bancária Europeia com ou sem a participação de
um ou mais reguladores nacionais, e exortamo-lo, Senhor Comissário, a apresentar as
propostas relativas a esta matéria.

Vou concluir, Senhor Presidente, referindo a nossa proposta de que a União Europeia se
torne membro do Banco Europeu de Investimento para que o instrumento
intergovernamental se torne gradualmente um instrumento comunitário.

Danuta Maria Hübner,    em nome do Grupo PPE. – (EN) Senhor Presidente, tal como o
senhor Presidente Maystadt, também eu gostaria de falar sobre o futuro, levantando três
questões. Em primeiro lugar, a Europa necessita de crescimento e reestruturação, e isso
significa investimento e financiamento do investimento.

Hoje, é legítimo perguntar de onde poderá vir esse financiamento. O elemento importante
da resposta a esta pergunta depende do Banco Europeu de Investimento e da sua família
de instituições. Considero igualmente que é importante recordar que, nos anos vindouros,
existirá uma enorme competição mundial pelo financiamento. Os orçamentos nacionais
sofrerão novas reduções. Teremos igualmente um sector da banca rodeado de incertezas
quando retomar as actividades normais de financiamento e, é claro, contaremos com um
orçamento europeu, como sempre, demasiado pequeno para ser eficiente e para resolver
os nossos problemas. Portanto o BEI será absolutamente fundamental.

Thijs Berman,    em nome do Grupo S&D. – (NL) Senhor Presidente, quero endereçar os
meus cumprimentos ao meu colega deputado, senhor Cutaş, pelo seu excelente relatório
sobre o relatório anual do BEI relativo a 2009. Felicito-o também pela síntese que nos fez
aqui.

No entanto, gostaria de comentar uma questão em particular, designadamente, a relação
entre o Conselho e o Parlamento. O Parlamento Europeu é co-legislador do mandato
externo do Banco Europeu de Investimento, ou seja, as actividades fora da UE, nos países
vizinhos e nos países em desenvolvimento. Porém, o Conselho parece ter extremas
dificuldades em levar a sério as propostas deste Parlamento na avaliação do mandato
externo. Para minha surpresa, o Conselho está a criar o hábito de rejeitar secamente
propostas novas de todos os tipos apresentadas por esta Câmara com o epíteto “inaceitável”.

Refiro-me, em particular, a propostas no sentido de o BEI desempenhar um papel activo
no que se refere a medidas destinadas a enfrentar as alterações climáticas, bem como um
papel mais importante em matéria de microfinanciamento. Serão estas propostas
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“inaceitáveis”? Cabe ao Conselho definir o âmbito dos temas que o Parlamento Europeu
pode debater? Não, o Parlamento Europeu e o Conselho são co-legisladores em pé de
igualdade e, em contacto estreito com a Comissão Europeia, deveriam determinar as normas
que governam as actividades externas do BEI. Isso requer consultas, deliberações conjuntas,
compromissos e uma atitude aberta da parte de ambos os legisladores. Portanto, é absurdo
e contraproducente que seja usada a palavra “inaceitável” para descrever as propostas que
uma ampla maioria do Parlamento Europeu considera importantes. Na minha opinião, o
que é inaceitável é que o Conselho assuma uma atitude tão alheada da realidade. O facto
de não se encontrar presente um representante do Conselho é absurdo e ilustrativo do
alheamento da realidade de que padece aquele órgão.

O BEI é um instrumento essencial para as actividades externas da UE no mundo. Um banco
público, um banco que pode contribuir para o crescimento económico e a melhoria das
infra-estruturas através de empréstimos, é indispensável ao desenvolvimento dos nossos
países vizinhos. O mesmo se aplica às nossas relações com países em desenvolvimento.
Também nesse domínio um banco público é fundamental. Um banco nessas circunstâncias
deve observar o Tratado de Lisboa e os seus objectivos. A redução da pobreza é um desses
objectivos. O Parlamento Europeu quer estabelecer claramente esse papel para o Banco
no seu mandato externo. Espero uma atitude aberta e construtiva do Conselho que nos
permita chegar a essa clarificação em conjunto.

Sylvie Goulard,    em nome do Grupo ALDE. – (FR) Senhor Presidente,
Senhor Presidente Maystadt, gostaria de salientar um ponto.

Quando começámos a trabalhar neste relatório, já existia uma necessidade evidente de
investimento a longo prazo em virtude dos acontecimentos na União Europeia. A crise
demonstrou que tivemos vistas curtas no nosso trabalho, como teria dito
Tommaso Padoa-Schioppa. Necessitamos realmente de investimento a longo prazo e a
sua instituição desempenha um papel decisivo nessa matéria, Senhor Maystadt.

Tudo o que aconteceu recentemente – estou a pensar, em particular, no Mediterrâneo
meridional e talvez na consciência de uma série de dificuldades relacionadas com as nossas
opções em matéria de energia – é motivo mais do que suficiente para encorajarmos o seu
trabalho, Senhor  Maystadt, e para o apoiarmos. Haverá sempre deputados ao Parlamento
Europeu que apoiarão o trabalho que faz. No entanto, concordo com o senhor
deputado Audy: é igualmente muito importante reforçar a supervisão, como fizemos no
caso de uma série de outras instituições.

Quero dizer que, embora, pessoalmente, seja a favor das obrigações-projecto e de muitas
das ideias que circulam neste momento, considero de importância vital não nos
precipitarmos e cairmos na solução das parcerias público-privadas sem analisar mais
aprofundadamente o modo exacto como serão estabelecidas e quanto acabarão por custar
aos contribuintes e a todos os que nelas participarem. Considero que poderiam ser um
instrumento muito útil, mas já existem fundos na Europa – nomeadamente, o Fundo
Marguerite e o trabalho das caixas de depósitos que tomaram iniciativas transfronteiras –
e, portanto, gostaria de defender mais investimento e acompanhamento a longo prazo,
adequados ao que tentamos alcançar em conjunto. Penso que é o mínimo que devemos
esperar.

Seja como for, tem o nosso apoio e gostaríamos que os acontecimentos recentes
encorajassem um debate mais profundo e alargado.
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Pascal Canfin,    em nome do Grupo Verts/ALE. – (FR) Senhor Presidente, Senhor Presidente
do BEI, Senhor Comissário, como sabem, o Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia tem
tradicionalmente muita estima pelo BEI. Consideramos que é um instrumento de política
pública extremamente importante e é por termos tanta estima pelo Banco que somos tão
exigentes com ele – as duas coisas estão ligadas.

A nossa perspectiva do BEI é que, em última análise, é um banco de parte inteira e, como
tal, está sujeito aos limites da banca, que devem ser tidos em conta. Vários dos meus colegas
deputados referiram-se justamente à necessidade de o BEI ter em consideração os novos
limites associados ao sector bancário. Por outro lado, trata-se de um banco verdadeiramente
excepcional porque é financiado pelos contribuintes. Além disso, existe para fazer o que
os outros bancos não fazem e para adoptar regras que ultrapassam aquilo que está dentro
das possibilidades do sector privado.

Gostaria de sublinhar um ou dois pontos nos quais o BEI poderia fazer ainda melhor,
embora se tenham verificado progressos nos últimos meses. O primeiro refere-se aos
paraísos fiscais. É um combate extremamente importante, não só para nós, mas, julgo,
para uma grande maioria dos meus colegas deputados. A crise demonstrou que os paraísos
fiscais obscurecem, lesam e enfraquecem a totalidade do sistema financeiro e da economia
mundial.

Portanto, no relatório em apreço, a maioria dos deputados ao PE apoiou a ideia de que se
deve garantir um grau de transparência ainda maior no que se refere aos empréstimos
concedidos a empresas que passam por paraísos fiscais. Considero que essa prática deve
acabar. Tenho consciência de que o Banco enfrenta condicionalismos no terreno, mas há
uma questão política – quem se assume como o poder por trás da Europa tem de travar
batalhas. E se há batalhas a travar, a luta contra os paraísos fiscais deve ser uma delas.

Nós gostaríamos, evidentemente, de ir mais longe; por outras palavras, gostaríamos que
o BEI vinculasse condições aos seus empréstimos a empresas que não fazem parte de toda
a cadeia de valor dos paraísos fiscais e que, no mínimo, se encontram na lista negra da
OCDE, que está actualmente a ser revista.

A segunda questão que gostaríamos de levantar é do domínio do controlo e da governação.
A senhora deputada Goulard acabou de referir-se a ela. Considero que devemos alargar a
escolha, que devemos aumentar o nível de responsabilização conjunta, para que a escolha
de projectos que utilizam o dinheiro dos contribuintes seja efectuada de modo tão
democrático e transparente quanto possível.

A terceira questão está relacionada com a medição dos benefícios das actividades do Banco.
Esses benefícios também são medidos em termos financeiros, claro. Como afirmei há
pouco, o BEI é um banco de parte inteira, o que significa que enfrenta desafios no que
concerne à relação riscos-benefícios. Contudo, é um banco que procura prestar outros
benefícios, e é por isso que se usam recursos públicos. O Banco tem por objectivo conceder
benefícios ao nível da coesão social, da luta contra a pobreza ou da protecção do ambiente.
Considero que o BEI pode fazer mais progressos em matéria de apresentação de relatórios
e de medição desses benefícios não financeiros, que estão no âmago das suas actividades
e da sua legitimidade. Penso que não se deve colocar em pratos opostos da balança benefícios
financeiros e não-financeiros, mas sim realizar uma avaliação tão ampla quanto possível,
que não se limite às questões puramente monetárias e financeiras.
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A última parte da minha intervenção diz respeito às alterações climáticas. O relatório
afirma muito claramente que o Banco deve apoiar todos os objectivos da UE. Um dos
objectivos oficiais da União Europeia é obter uma redução da emissão de gases com efeito
de estufa na ordem dos 80% até 2050. Isso não será possível se continuarmos a financiar
centrais eléctricas alimentadas a carvão, que têm uma vida útil de 40 anos e emitem
quantidades elevadíssimas de CO2.

(O orador aceita responder a uma pergunta segundo o procedimento “cartão azul”, nos termos do
nº. 8 do artigo 149.º)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Senhor Presidente, o senhor
deputado Canfin terá tido em conta que a utilização do BEI como instrumento de política
pública, que é o que o deputado e o seu partido defendem, será feita directamente à custa
dos contribuintes da UE e, em particular, dos contribuintes britânicos? Terá ponderado
sobre isto sequer?

Pascal Canfin (Verts/ALE).   – (FR) A minha resposta é muito simples. Penso que o BEI
custou aos contribuintes britânicos muito menos do que certos bancos britânicos que eram
privados e considero que o interesse geral, tal como os interesses dos contribuintes
britânicos, é bastante melhor servido pelo BEI do que por esses bancos britânicos que os
contribuintes tiveram de salvar.

Kay Swinburne,    em nome do Grupo ECR. – (EN) Senhor Presidente, o Parlamento passou
muitas horas nesta Câmara a debater como conseguir que as Autoridades Europeias de
Supervisão velem por que os nossos serviços financeiros sejam organizações totalmente
transparentes e responsáveis. O resultado foi a criação das AES, que são totalmente
escrutinadas por este Parlamento. Porém, na nova era de responsabilização que vivemos,
após a crise financeira, e à luz das alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa, temos
de estabelecer níveis comparáveis de supervisão e escrutínio das instituições da UE
existentes, nomeadamente o BEI.

Tendo em conta o papel central assumido pelo BEI no financiamento das estratégias dos
Estados-Membros da UE e da actividade da UE noutras partes do mundo, é chegado o
momento de aumentar o nível de prestação de contas sobre as suas actividades a este
Parlamento. A carteira de empréstimos e as actividades bancárias gerais e de empréstimo
do BEI devem ser avaliadas da mesma maneira que os nossos bancos comerciais são
avaliados. Devem ser sujeitas a rigorosos testes de resistência e todas as actividades
financeiras devem ficar registadas no balanço. Nos casos em que se recorrer à alavancagem
ou ao risco, deveremos determinar os limites de risco, porque qualquer incumprimento
obrigará os contribuintes a desembolsarem mais dinheiro. É tempo de este Parlamento
desempenhar um papel mais rigoroso no escrutínio das actividades do BEI, especialmente
na medida em que o papel do Banco ganha mais importância no desenvolvimento de novos
instrumentos financeiros.

Jürgen Klute,    em nome do Grupo GUE/NGL. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário,
Senhor Presidente Maystadt, Senhoras e Senhores Deputados, a principal tarefa do Banco
Europeu de Investimento (BEI) é promover os objectivos da UE através do financiamento
a longo prazo de investimentos viáveis. Isso significa que o BEI está vinculado aos valores
da UE; por outras palavras, às normas sociais, à transparência, a exigentes normas
ambientais, ao desenvolvimento de uma economia sustentável e à criação de postos de
trabalho. No entanto, as ONG que participam na execução local de projectos financiados
pelo BEI informam-nos de que essas normas estão longe de ser respeitadas consistentemente.
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Isso mesmo já foi referido por outros oradores. As ONG criticam a falta de transparência
do controlo dos empréstimos, tanto na UE como nas outras partes do mundo, bem como
a forma como são usados e os relatórios que sobre eles são feitos pelos intermediários
financeiros do BEI. Em que medida tem o BEI conhecimento destas críticas e em que medida
está a averiguar a sua veracidade? É o que gostaríamos de saber.

Do nosso ponto de vista, pelo menos parte do que as ONG exigem do BEI é absolutamente
razoável: mais transparência na concessão do crédito através de intermediários financeiros
e a elaboração de condições financeiras mais claras para os intermediários, bem como de
critérios de eficiência para a concessão dos empréstimos. A fim de melhorar a transparência,
as ONG propõem ainda que a informação ambiental e financeira sobre projectos financiados
pelo BEI seja publicada antes da aprovação dos projectos em causa. Os projectos do BEI
em países terceiros, em especial, devem ser sujeitos a avaliações independentes de
sustentabilidade, com vista a determinar o impacto económico, social e ecológico dos
referidos projectos.

Todavia, aparentemente, existem outros problemas para além da falta de transparência.
O controlo da conformidade com as normas da UE em matéria ambiental, social e de
contratos públicos também recebeu críticas das ONG. O controlo rigoroso do cumprimento
das referidas normas deveria ser um procedimento rotineiro em todas as operações
financeiras do BEI. Os projectos que não cumprissem essas normas deveriam perder o
apoio financeiro.

A concluir, gostaria de fazer um comentário em matéria de política energética.
Congratulamo-nos com o facto de a promoção de um abastecimento de energia sustentável
e seguro constituir já um dos objectivos do BEI. Face à catástrofe relacionada com o reactor
de Fukushima, a promoção da produção de energia de fontes renováveis, sem emissões de
CO2 e não nuclear com os olhos postos no futuro, bem como a promoção da eficiência
energética em todas as áreas em que o BEI investe, devem merecer a maior prioridade.

(O orador aceita responder a uma pergunta segundo o procedimento “cartão azul”, nos termos do
nº. 8 do artigo 149.º)

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Senhor Presidente, o presidente do Banco Europeu de
Investimento afirmou que na sua perspectiva visionária o BEI pode tornar-se uma força
motriz do desenvolvimento dos países, a par da China. O senhor deputado Klute teceu
algumas críticas a essa cooperação para o desenvolvimento. Pode ser mais específico
relativamente a essa matéria e dizer-nos o que acha da ideia de o BEI poder constituir um
instrumento adequado para contrabalançar ou complementar as actividades da China nos
países em desenvolvimento?

Jürgen Klute (GUE/NGL).   – (DE) Senhor Presidente, é difícil entrar em pormenores nesta
questão, em virtude do tempo disponível. Porém, tenho em minha posse um grande número
de relatórios de ONG que terei muito gosto em pôr à vossa disposição. Penso que o Banco
Europeu de Investimento (BEI) também os conhece. Os relatórios em causa referem a forma
como a ajuda ao desenvolvimento é apoiada localmente pelo BEI em países africanos e
asiáticos e tecem críticas relativamente a essas actividades. Terei todo o gosto em
disponibilizar os relatórios, mas neste momento não posso responder à pergunta
pormenorizadamente.

Godfrey Bloom,    em nome do Grupo EFD. – (EN) Senhor Presidente, intervenho hoje
perante esta Câmara para referir uma ou duas coisas que poderão constituir um contributo
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para o debate. Ao longo de 35 anos, fui banqueiro de investimentos, gestor de investimentos,
consultor de investimentos e estratega económico, e nunca na minha vida adquiri
participações num banco insolvente. Também nunca adquiri participações num banco
insolvente para os meus clientes, mas, nos últimos anos, os políticos e os burocratas
apontaram-me uma pistola à cabeça, enquanto contribuinte, e obrigaram-me a comprar
participações num número incontável de bancos insolventes. E não são sequer bancos
insolventes britânicos, mas sim bancos insolventes estrangeiros; e hoje soube que vão pedir
aos contribuintes britânicos que desembolsem dinheiro para Portugal.

Se quiser investir noutras partes do mundo, adquiro um fundo dos mercados emergentes.
Não quero que uma espécie de banco nacionalizado de faz–de-conta invista o meu dinheiro
ou o dos meus eleitores à força. E chamo-lhe “banco de faz-de-conta”, Senhor
Presidente Maystadt, porque tudo o que lhe ouvi dizer hoje foi que vai investir dinheiro
para mudar o tempo. Nunca ouvi nada tão absurdo na minha vida. Não sei com quem se
aconselha, mas, estatisticamente, o tempo não muda há 15 ou 16 anos; por isso, em que
vai enterrar tanto dinheiro?

Não quero investir no seu banco e o povo britânico também não quer. Se quer conservar
a notação triplo A, aconselho-o a ignorar as exortações deste Parlamento – cheio de
excêntricos, esverdeados e donas de casa entediadas – em particular, no que se refere ao
n.º 48 do relatório. A instalar painéis solares na terra dos gnus, das girafas e dos tambores
vai perder a sua notação triplo A num abrir e fechar de olhos.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Senhor Presidente, existe um desfasamento da realidade
quando ouvimos os comentários que o orador britânico acaba de fazer e depois olhamos
para os acontecimentos concretos dos últimos anos nos mercados financeiros e na banca
em que se espera que depositemos grande confiança.

Quanto à minha intervenção propriamente dita: o Banco Europeu de Investimento (BEI)
é um instrumento importante em três domínios. Considero que o que foi proposto pelo
senhor deputado Klute deve fazer parte de uma estratégia nossa para as outras partes do
mundo. É chocante ver investidores chineses, investidores estatais, a abalarem sistemas
políticos por participarem num ou dois projectos de construção de pontes. Quando
procuramos o contributo da União Europeia, não encontramos praticamente nada. Acho
que o Banco deve manter este rumo.

A segunda questão que quero abordar respeita às pequenas e médias empresas, que estão
a ser injustificadamente ignoradas pela banca tradicional, unicamente direccionada para
a maximização dos lucros.

Em terceiro lugar, há a mudança na política energética. Embora a catástrofe causada pelo
reactor japonês seja de facto uma tragédia, pode motivar o Banco a fazer algo a esse respeito
na Europa.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Presidente
do BEI, depois dos comentários que ouvi há pouco, que não são dignos desta Câmara,
gostaria de dizer-lhe que a maioria de nós considera que as actividades do BEI são muito
positivas. As melhorias introduzidas pelo Tratado de Lisboa proporcionam um novo
âmbito de acção, que deverá ajudar o BEI a ganhar ainda mais eficácia e a fornecer soluções
relevantes para a crise financeira mundial.
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Tal como sublinhou, Senhor Maystadt, o BEI oferece um apoio real às pequenas e médias
empresas e dá um contributo crucial para o objectivo de convergência da política de coesão.
Essas actividades devem manter-se e, se possível, devem ser reforçadas.

O BEI deve fazer mais no sentido de promover investimentos estratégicos na Europa e,
portanto, gostaria de convidá-lo a apoiar as instituições que tomaram iniciativas para
melhorar o financiamento a longo prazo e, em particular, as caixas de depósitos e o KfW.
Considero que devem ser apoiados porque os regulamentos de carácter bancário e
contabilístico desenvolvidos actualmente não encorajam a inclusão do investimento a
longo prazo e penalizam aqueles que optam por esse tipo de investimento. Além disso, ao
contrário do que é frequentemente afirmado, necessitamos de mudanças e não apenas de
adaptações. O financiamento a longo prazo é, tal como o senhor disse, essencial para abrir
novos horizontes para a Europa.

Fora da União Europeia, tem razão ao dizer que o BEI deve actuar como uma força motriz
e, portanto, deve propor iniciativas, em particular, no que se refere ao financiamento dos
países do Mediterrâneo. No cenário actual de agitação que afecta muitos desses países, o
BEI pode dar um contributo útil para o desenvolvimento económico no contexto da União
para o Mediterrâneo, através do seu financiamento dirigido, e poderá assim ajudar a criar
uma civilização democrática nesses países, cujo futuro é ainda incerto.

Registei a sua disponibilidade para dar esse contributo se a União lho solicitar, o que espero
que aconteça.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Senhor Presidente, Senhor Presidente do Banco
Europeu de Investimento, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro
lugar, gostaria de felicitar o senhor deputado Cutaş pelo excelente relatório que elaborou.

O Banco Europeu de Investimento tem de fazer mais, melhor e mais rapidamente. A
importância do seu papel no financiamento de projectos em todos os sectores da economia,
no interesse da União Europeia, ganha ainda mais relevância com a crise económica.

A crise dificultou o acesso ao crédito e sublinhou a necessidade de uma reorientação
profunda do nosso modelo económico. O BEI tem um papel fundamental a desempenhar.
Para desempenhar esse papel, deve manter um elevado nível de solvência e uma posição
financeira suficientemente forte para lhe permitir ter acesso a financiamento em mercados
de capitais com condições favoráveis. Deve igualmente contar com instrumentos que
permitam a execução de determinados projectos que não teriam o apoio financeiro de
bancos comerciais e que encontrariam muitas dificuldades em obter financiamento com
condições favoráveis noutras instituições.

O BEI conseguiu alguns resultados positivos em 2009, ano em que a sua actividade
aumentou 40%, o seu financiamento de pequenas e médias empresas aumentou 55%, o
seu financiamento de regiões menos desenvolvidas aumentou 36% e o seu financiamento
dirigido à luta contra as alterações climáticas e à promoção da eficiência energética
aumentou 73%.

Contudo, há muito a fazer e o cumprimento dos objectivos estratégicos da União Europeia
requer ainda financiamento sustentável, a longo prazo. A disponibilidade desse
financiamento diminuiu em função da crise.

Por isso é necessário promover as euro-obrigações. É necessário introduzir novos
instrumentos e novos desenvolvimentos do domínio da engenharia financeira; e também
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temos de criar uma plataforma comum a fim de incluir outras instituições financeiras
internacionais. Isso deve ser acompanhado de uma melhoria da governação do próprio
BEI e de uma avaliação do seu mandato interno. Em síntese, o BEI deve constituir uma
ponte a ligar eficazmente o investimento e as necessidades da UE.

James Elles (ECR).   – (EN) Senhor Presidente, intervenho na qualidade de representante
britânico que considera que devemos estar na União Europeia e que devemos mudá-la. O
senhor deputado Bloom, que falou em nome do Partido da Independência do Reino Unido,
não representa o povo britânico. O seu partido não tem representantes na Câmara dos
Comuns nem esperança de os ter num futuro previsível.

(Aplausos)

Penso que neste debate queremos fazer política pragmática e procuramos obter uma boa
relação custo-benefício para os cidadãos europeus face à escassez de recursos. Felicito o
presidente do Banco Europeu de Investimento pelo trabalho efectuado ao longo de muitos
anos para consolidar a credibilidade da instituição. As perguntas que tenho para fazer
dizem respeito às obrigações-projecto.

Quando o documento chegar, em Junho, o BEI vai apresentar um texto distinto do texto
da Comissão para contarmos com as suas opiniões quando estivermos a preparar as
perspectivas financeiras plurianuais, ou juntarão tudo num único documento?

Poderão esses fundos, potencialmente, ser obrigações-projecto fora da União ou serão
apenas obrigações-projecto para financiar o domínio dos transportes e outros objectivos
que a Comissão referiu?

Finalmente, e talvez mais importante, poderemos pôr a hipóteses de fazer economias nos
fundos estruturais e no Fundo de Coesão, dado que o Banco concede financiamento
complementar para infra-estruturas, pois isso será decisivo quando tivermos de enfrentar
um potencial congelamento das perspectivas financeiras até 2020?

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o
relatório sobre a actividade do Banco Europeu de Investimento (BEI) realça alguns pontos
importantes, pelo que nos congratulamos. O primeiro é a necessidade de concentrarmos
os nossos esforços cada vez mais para facilitar o acesso das pequenas e médias empresas
ao crédito. Também me congratulo com a referência à iniciativa relativa às
obrigações-projecto, que considero ser um instrumento útil para o crescimento e o
desenvolvimento num sector de tanta importância estratégica como o das infra-estruturas.

Intriga-me um pouco a referência às actividades externas do BEI, para cuja execução estão
a ser solicitados mais recursos financeiros e humanos. O relatório do BEI relativo a 2009
indica os países beneficiários desses empréstimos e noto com decepção que a Turquia
recebe a parte de leão, com quase um terço do total concedido a Estados fora da UE. Esse
montante representa ainda um pouco mais de um quarto da cifra concedida à Itália, um
dos principais accionistas do BEI. A Itália também necessita de empréstimos e subvenções
substanciais. Considero, portanto, que se trata de um desequilíbrio absurdo. Penso que é
inaceitável que sejam concedidos vastos recursos a um país como a Turquia, que não
pertence à UE, e que, na minha opinião, assim deverá permanecer.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Senhor Presidente, gostaria de começar por dizer que um
relatório tão sintético, preciso e claro sobre a matéria em causa é uma raridade neste
Parlamento. O Banco Europeu de Investimento desempenha indubitavelmente um papel
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fundamental e muito importante no desenvolvimento da Europa. Todavia, gostaria de
tecer algumas considerações sobre o relatório e sobre o que foi dito nesta Câmara.

Em primeiro lugar, apoio, na perspectiva interna, a política do Banco Europeu de
Investimento em matéria de desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Considero
que esta questão é muito mais importante para a Europa do que as alterações climáticas.
É neste domínio que o Banco deve concentrar os seus esforços e não tanto no
desenvolvimento de tecnologias verdes. No entanto, esta área também sofrerá
desenvolvimento se as pequenas e médias empresas forem apoiadas.

Ainda numa perspectiva interna, também concordo com o parecer da Comissão do Controlo
Orçamental sobre uma possível supervisão da Autoridade Bancária Europeia, o novo
organismo que detém responsabilidade nessa matéria.

A concluir, os dados que o senhor deputado Morganti acabou de citar são alarmantes.
Concordo com a opinião expressa de que, no caso dos investimentos no exterior, é adequado
existir também controlo parlamentar, porque é inaceitável que países de fora da UE recebam
mais fundos europeus do que os próprios países europeus.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
concordo totalmente com o senhor deputado Gauzès. O Banco Europeu de Investimento
(BEI) sempre desempenhou um papel significativo e determinante no desenvolvimento da
União Europeia. O seu papel e actividade são ainda mais importantes em períodos de crise
como o que atravessamos.

As reformas recentes em matéria de governação económica ligadas aos efeitos da crise
podem levar os Estados-Membros a reservarem menos recursos para projectos importantes
como a construção de infra-estruturas de interesse estratégico para o desenvolvimento da
União no seu todo. Um exemplo significativo é o projecto da rede RTE-T.

Concordo com a iniciativa da Comissão Europeia relativa às obrigações-projecto. As
obrigações-projecto constituem uma solução excelente para captar financiamento e
sustentar a infra-estrutura de que a Europa carece para modernizar e explorar plenamente
o potencial do mercado interno. O papel do BEI na emissão e na gestão das referidas
obrigações é, portanto, fundamental.

O relatório preconiza um aumento do financiamento das pequenas e médias empresas, e
eu concordo que a actividade do BEI deve ser concentrada e deve centrar-se nos resultados.
Senhor Presidente, permita-me afirmar que vieram a lume algumas questões críticas no
que concerne à actividade do Banco. Gostaria de destacar, em particular, que muitas
pequenas e médias empresas se vêem variadíssimas vezes impossibilitadas de tirar partido
das oportunidades existentes, uma vez que os projectos que recebem financiamento exigem
enorme investimento e organização, o que constitui um obstáculo à participação das PME.

Outro problema é o período necessário para os trâmites. São geralmente confusos e
burocráticos e não estão em sintonia com as actividades e exigências da indústria em causa.
É desnecessário lembrar a importância destas empresas no nosso tecido socioeconómico
e, portanto, espero que se possa iniciar um diálogo com representantes das pequenas e
médias empresas que nos ajude a acelerar o processo e eliminar o máximo de burocracia
possível.

O BEI pode, e deve, desempenhar um papel importante na gestão dos acontecimentos
recentes no Mediterrâneo. A Europa deve pensar mais além da emergência e executar uma
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estratégia a longo prazo para que o financiamento e o investimento sejam realizados in
situ e assentem em decisões partilhadas, com vista a promover a democracia e o
desenvolvimento da economia social e de mercado.

Olle Ludvigsson (S&D).   – (SV) Senhor Presidente, quero salientar dois pontos
importantes no relatório em apreço. Em primeiro lugar, o Banco Europeu de Investimento
tem um papel central na Estratégia Europa 2020. Destacam-se neste domínio os
investimentos em infra-estruturas verdes. Para que a economia europeia seja forte e
sustentável, são necessários mais investimentos no transporte ferroviário e nos portos.
Estes devem igualmente estar ligados a redes rodoviárias em plataformas de transporte
eficazes. A infra-estrutura deve ser concebida como um todo eficiente. O Banco Europeu
de Investimento deve ser ainda mais activo nestes domínios fundamentais. Isso exige uma
maneira nova de pensar no que se refere a soluções financeiras flexíveis. As
obrigações-projecto europeias são um passo excelente na direcção certa, mas devem ser
complementadas com outras opções financeiras novas. Acima de tudo, vejo uma
oportunidade de desenvolvimento de um modelo com uma cooperação mais produtiva a
nível europeu, nacional, regional e local.

Em segundo lugar, o Banco Europeu de Investimento desempenha um papel importante
na política da UE para o desenvolvimento. Há, sem dúvida, potencial para melhorias neste
domínio. As actividades do Banco devem ser mais transparentes, devem ter uma base mais
local e devem focar-se claramente nos principais objectivos do trabalho da União em
matéria de desenvolvimento. Os aspectos relacionados com o ambiente, com a pobreza e
com o desenvolvimento devem ser sempre tidos em consideração nas decisões do Banco
Europeu de Investimento.

Struan Stevenson (ECR).   – (EN) Senhor Presidente, o BEI está a disponibilizar mil milhões
de euros para construção de turbinas eólicas e outros projectos no domínio da energia de
fontes renováveis no Reino Unido. Embora este facto se enquadre na estratégia de luta
contra as alterações climáticas, preocupa-me grandemente que os actuais critérios que
governam os financiamentos do BEI careçam de transparência e da obrigação de prestação
de contas no que se refere à avaliação e diligências devidas dos projectos em causa. Segundo
o senhor Maystadt, foram disponibilizados 6 mil milhões de euros para a construção de
parques eólicos em toda a UE, mas o BEI aceita as candidaturas de financiamento dos
Governos em causa sem escrutínio. Não me parece que isso seja correcto.

As empresas do sector da energia de fontes renováveis no Reino Unido afirmam que o
factor de carga das suas turbinas é de 30%. Na realidade, na totalidade do ano passado, o
factor de carga foi de apenas 21%. As turbinas não funcionam quando o tempo está mais
frio, altura em que a procura de electricidade atinge o pico. As “eólicas” não são viáveis do
ponto de vista económico e duplicarão ou triplicarão a factura de electricidade para os
consumidores sem reduzirem as emissões de CO2. Estamos perante o desenrolar de um
escândalo financeiro, e o BEI deve suspender o financiamento da energia eólica.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Senhor Presidente, permita-me agradecer ao senhor
deputado James Elles as considerações que teceu sobre os comentários do senhor
deputado Bloom e dizer aos meus colegas do Partido da Independência do Reino Unido
que, para defenderem uma opinião ou para discordarem dos outros deputados, não
necessitam de os insultar. O senhor deputado  Bloom descreveu os deputados como
excêntricos, esverdeados e donas de casa entediadas; gostaria que nos dissesse em qual
destas categorias se inclui.
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E passo à parte mais substantiva da minha intervenção, relativa ao Banco Europeu de
Investimento. A Irlanda foi beneficiária das actividades do Banco através do financiamento
das PME, mas talvez o senhor presidente do BEI – tal como outros intervenientes – possa
comentar a acessibilidade a esse financiamento, porque os anúncios são feitos e as PME
criam expectativas, mas quando tentam obter uma linha de crédito, encontram enormes
dificuldades. Penso que se trata de uma questão de importância prática para o sector das
PME e gostaria de obter uma resposta a este respeito.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Senhor Presidente, o Banco Europeu de Investimento (BEI)
foi criado com o objectivo de apoiar as metas e políticas da União Europeia, tanto no
quadro da União como no exterior. O Banco é financiado através de obrigações que são
garantidas pelos Estados-Membros da UE.

O relator, senhor deputado Cutaş, chamou a atenção para o facto de as garantias do
orçamento da UE para as actividades do BEI terem atingido um montante de quase
20 mil milhões de euros no final de 2009, o que é muito até para a UE, e, portanto, na
minha opinião, justifica-se que o Parlamento espere uma explicação sobre os riscos
associados a estas garantias. Seria também importante sabermos mais sobre a forma como
os juros dos empréstimos concedidos serão aplicados e sobre as comissões de gestão
recebidas pelo BEI provenientes do orçamento da UE.

O BEI é responsável perante os Estados-Membros da UE, o Tribunal de Contas e o OLAF.
A proposta de introduzir uma possível supervisão regulamentar, que incluiria o controlo
da qualidade da situação financeira, a medição exacta dos resultados e a conformidade
com as regras em matéria de boas práticas profissionais, constante do relatório Cutaş,
parece-me uma boa ideia e, portanto, gostaria de recomendar que a Comissão pondere
seriamente a sua concretização no interesse de uma maior transparência na gestão dos
recursos da UE.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Senhor Presidente, também gostaria de felicitar o senhor
deputado Cutaş pela elaboração de um relatório muito bem estruturado.

As actividades do Banco Europeu de Investimento devem ser melhor dirigidas, mais
selectivas e centradas em resultados concretos. O Banco deve ter por parceiros
intermediários financeiros responsáveis e transparentes. Devem ser reforçados os
investimentos estratégicos a longo prazo na Europa. Devemos concentrar-nos numa
infra-estrutura europeia e na coesão da União. Congratulo-me com o foco do Banco nas
áreas mais fortemente atingidas pela crise: as PME, as regiões da convergência e a acção
em matéria de clima.

No que se refere aos empréstimos concedidos, o BEI deve divulgar activamente informações
no seu sítio Internet. O destaque dever ir para os montantes desembolsados, o número de
empréstimos efectuados e as regiões que beneficiaram dos fundos em causa.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, face
à crise económica, à crise no Mediterrâneo e à crise energética, com o Japão na berlinda
no que se refere à energia nuclear, considero que, enquanto braço operacional desta política,
o Banco Europeu de Investimento (BEI) tem um papel fundamental a desempenhar. Penso
que o BEI deve actuar no interior e no exterior da Europa. Hoje, temos o Mediterrâneo ao
nosso dispor num novo plano que deve ser lançado tão depressa quanto possível.
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De que modo devemos fazê-lo? Através de novos mecanismos financeiros como as
obrigações-projecto, como temos afirmado muitas vezes. Senhor Comissário, por favor,
elucide-nos melhor sobre o calendário e a implementação das referidas obrigações-projecto.

Gostaria de perguntar ao presidente do BEI o que aconteceu ao fundo criado a partir do
que restou do plano de relançamento económico que lançámos há poucos meses. Uma
vez que o tempo urge, fale-nos desta questão, bem como do Fundo Marguerite, pois não
sei o que lhe aconteceu. No que se refere a estes fundos, que deveriam servir para estimular
e impulsionar a economia, neste momento o factor crucial é o calendário da sua execução.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Senhor Presidente, na minha opinião, o relatório
sobre o relatório anual do Banco Europeu de Investimento (BEI) relativo a 2009 deve ser
aprovado e adoptado. Em relação ao futuro, concordo com muitos dos oradores que já
intervieram. Na minha opinião, seria importante realizar-se uma avaliação e uma análise
estratégica do financiamento dos investimentos (sem excluir as subvenções), da libertação
dos montantes subscritos pelos Estados-Membros para o capital do BEI, da concessão de
empréstimos, dos instrumentos inovadores, da engenharia financeira adaptada a projectos
a longo prazo que não são imediatamente rentáveis, do desenvolvimento de sistemas de
garantias, da criação no orçamento da União de uma secção consagrada a investimentos,
dos consórcios financeiros entre os poderes europeu, nacionais e locais, das parcerias entre
o sector público e o sector privado, bem como de outras possibilidades. Essas iniciativas
aumentariam ainda mais a qualidade das actividades do Banco. Obrigado.

Iosif Matula (PPE).   – (RO) Senhor Presidente, a focalização dos investimentos do BEI nas
regiões da convergência, PME e acções relativas ao clima oferece uma resposta ao impacto
que a crise teve nas áreas mais fortemente atingidas.

As regiões da convergência gozam de um apoio considerável do BEI. A função dos
empréstimos para programas estruturais é aumentar o nível de absorção e reforçar o efeito
de alavanca dos recursos de ajuda financeira da União Europeia, tirando melhor partido
desse efeito, especialmente nas áreas confrontadas com baixas taxas de acesso aos fundos.
As iniciativas conjuntas do BEI e da Comissão no apoio à convergência pretendem incentivar
as PME a acederem ao financiamento, promover o desenvolvimento do microcrédito com
vista ao crescimento económico e à criação de emprego, bem como oferecer apoio a
investimentos sustentáveis em zonas urbanas. Os instrumentos financeiros JESSICA,
JEREMIE e JASPERS criaram benefícios reais. Em virtude do êxito da utilização desses
instrumentos, sou a favor do alargamento do seu âmbito e da futura identificação de
produtos financeiros inovativos.

Quero felicitar o senhor deputado Cutaş pelo excelente relatório que apresentou.

Werner Kuhn (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, Senhor Presidente do Banco Europeu de
Investimento, o presente debate é de enorme importância para as economias dos nossos
Estados-Membros. Ficou demonstrado que os países que dispõem de um equilíbrio sadio
entre grandes empresas e pequenas e médias empresas foram os que melhor ultrapassaram
a crise. No caso da Alemanha, 70% da economia é composta por PME, e isso está a
permitir-nos criar um número adequado de postos de trabalho e de lugares de formação.

Devemos fazer passar a mensagem aos diversos bancos nos Estados-Membros de que isso
facilita a realização de investimentos, que as pequenas e médias empresas podem sofrer
uma expansão e que o Banco Europeu de Investimento concede apoio para esse fim. Isto
é muito importante para que as nossas economias retomem o crescimento e sejam
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competitivas no mercado face à América e ao Sudeste Asiático. Portanto, considero esta
iniciativa do Banco Europeu de Investimento da maior importância. No entanto, deve
primar pela eficácia na promoção do crescimento para sairmos da crise económica e
financeira.

Maroš Šefčovič,    Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, vários senhores
deputados referiram a necessidade de uma supervisão regulamentar adequada. Gostaria
de lhes assegurar que a Comissão está a analisar cuidadosamente a questão da supervisão
regulamentar do BEI. Efectivamente, é necessário um quadro adequado para a supervisão,
a fim de preservar sempre a excelente notação de crédito do BEI. Porém, o carácter
supranacional do BEI e as suas disposições estatutárias, que fazem parte do Tratado, devem
ser adequadamente tidos em conta.

O BEI tomou medidas concretas para enfrentar a situação, em particular, através da
intervenção do seu Comité de Fiscalização, que tem bastante experiência de supervisão
bancária. Além disso, desde que o BEI tem acesso à liquidez cedida pelo Banco Central
Europeu, cumpre o requisito de apresentação de relatórios ao BCE.

Todavia, consideramos que a Autoridade Bancária Europeia e o BCE não podem garantir
a supervisão regulamentar do BEI, mas, é claro, não pomos de parte a possibilidade de o
BEI financiar outros tipos de medidas com base em iniciativas voluntárias do Banco junto
de outros organismos.

No que se refere à cooperação e ao papel da Comissão na cooperação com o BEI, gostaria
de sublinhar que a Comissão já desempenha um papel significativo na governação do BEI,
uma vez que produz um parecer sobre todos os empréstimos que o BEI concede com
recursos próprios e tem representantes no conselho de administração do Banco. Posso
garantir ao Parlamento que a cooperação entre a Comissão e o BEI é exemplar e excelente.

Quanto à supervisão dos programas externos da UE e os processos de quitação a eles
associados, à excepção das actividades do BEI sob a égide do Fundo Europeu para o
Desenvolvimento, o que representa sobretudo o instrumento de investimento nos países
ACP, que é aplicado ao abrigo do regulamento financeiro específico do FED, não temos
conhecimento de qualquer outra actividade orçamental da UE realizada em combinação
com os recursos do BEI que não seja sujeita ao processo de quitação habitual.

Em resposta à senhora deputada Hübner, é claro que concordamos em absoluto com os
apelos à maximização do potencial do BEI através da criação de novos efeitos de alavanca
com vista a aumentar o potencial de oferta de créditos e a ajudar as PME, especialmente
neste período pós-crise financeira, em que o crédito sofre uma grande pressão. Portanto,
estamos também à procura de formas inovadoras de o concretizarmos. Gostaria apenas
de recordar ao Parlamento que o Regulamento Financeiro da UE foi recentemente alterado
a fim de reconhecer explicitamente este apelo aos instrumentos inovadores. Já está em
prática, sobretudo nos programas orientados para o financiamento da investigação e da
inovação. Tenho a certeza de que, com a experiência acumulada neste projecto, os
instrumentos financeiros inovadores poderão ser utilizados noutros domínios também.

Philippe Maystadt,    Presidente do BEI. – (FR) Senhor Presidente, agradeço a todos os
oradores os seus comentários, embora considere que um deles foi particularmente inexacto.
Evidentemente, no tempo de que disponho não posso responder pormenorizadamente a
todas as questões extremamente interessantes que foram levantadas. Penso que algumas
delas poderão ser analisadas mais aprofundadamente em comissão.
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Em particular, há a importante questão levantada pela senhora deputada Hübner. Se o
Parlamento quer que o BEI dê um contributo realmente significativo para a aplicação da
Estratégia Europa 2020, em particular, através do desenvolvimento de instrumentos
conjuntos com a Comissão, é forçoso que o quadro regulamentar o permita. No decorrer
do debate sobre o novo projecto de normas financeiras, que o Parlamento está a levar a
cabo, penso que o PE deve zelar por que o Banco Europeu de Investimento tenha de facto
a possibilidade de dar um contributo. Nessa perspectiva, a proposta apresentada pela
Comissão parece-nos totalmente adequada. Mas é necessário que o Conselho e o Parlamento
a aceitem. Esta Câmara tem, portanto um papel a desempenhar na revisão das normas
financeiras.

Considero que também valeria a pena estudar mais aprofundadamente outra questão que
foi levantada: a dos paraísos fiscais, referida pelo senhor deputado Canfin. Posso
confirmar-lhe que, nesta matéria, o Banco Europeu de Investimento tem uma política mais
rigorosa do que as outras instituições financeiras internacionais, motivo pelo qual recusámos
recentemente co-financiar determinados projectos com o Banco Africano de
Desenvolvimento, o Banco Mundial e o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento:
esses bancos não cumpriam os critérios mais rigorosos que temos nesta matéria.

Não obstante, posso dizer ao senhor deputado Canfin que está fora de questão financiarmos
um promotor sedeado num país constante da lista negra da OCDE, mas estou disposto a
analisar esta questão mais pormenorizadamente, tal como as questões assinaladas pelo
senhor deputado Klute, nomeadamente, os empréstimos a pequenas e médias empresas e
a transparência nessa matéria. Não creio que haja muitas instituições financeiras dispostas
a fornecer tanta informação sobre dotações atribuídas a pequenas e médias empresas e,
sublinho, verificou-se um aumento significativo do número de pequenas e médias empresas
que beneficiaram de empréstimos concedidos pelo Banco Europeu de Investimento a
bancos intermediários. Mais de 60 000 PME beneficiaram desses empréstimos em 2010.

Gostaria de destacar três características que tornam o Banco Europeu de Investimento uma
instituição singular. A primeira é que, ao contrário do que um dos senhores deputados
afirmou, não utilizamos o dinheiro dos contribuintes.

Para que fique claro, não pedimos aos contribuintes do Reino Unido um único cêntimo.

(FR) Não utilizamos o dinheiro dos contribuintes; utilizamos os fundos angariados
diariamente nos mercados financeiros mundiais. Aliás, é por isso que é fundamental para
nós conservar a notação triplo A. Pedimos capital emprestado na Ásia e nos Estados Unidos
e, com os recursos assim obtidos, podemos financiar projectos em condições favoráveis.
O único impacto orçamental é a garantia relativa ao risco político na execução do mandato
externo que nos foi outorgado pelo Conselho e pelo Parlamento. Nesse caso, existe, de
facto, uma garantia que tem um custo provisório para o orçamento europeu, dado que
reservamos 9% de todos os empréstimos concedidos ao abrigo do mandato externo –
fazemo-lo dois anos depois do primeiro desembolso – e, evidentemente, esse montante
vai diminuindo à medida que os empréstimos vão sendo pagos. Portanto, dado que na
realidade não temos de accionar a garantia, não há, em última análise, custos para o
orçamento europeu. Nenhuns! É importante que haja a consciência de que, claramente,
não somos uma instituição que custa dinheiro aos contribuintes.

Quanto à segunda das características que referi: somos a única instituição financeira
verdadeiramente europeia; os nossos accionistas são todos Estados-Membros e são
exclusivamente Estados-Membros da União Europeia. Somos a única instituição financeira
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que está juridicamente obrigada, ao abrigo do Tratado, a apoiar financeiramente os
objectivos da política da União. Além disso, somos a única instituição financeira que não
pode financiar um projecto a menos que tenha recebido um parecer favorável da Comissão
Europeia. A Comissão Europeia fornece esse parecer após uma avaliação efectuada por
todos os serviços, por todas as direcções-gerais, desde a Direcção-Geral da Concorrência
até à Direcção-Geral do Ambiente. Estamos, portanto, obrigados a aplicar estritamente
normas e políticas europeias. Somos sujeitos a auditorias do Tribunal de Contas na medida
exigida pelo acordo tripartido. Cooperamos em permanência com o Organismo Europeu
de Luta Antifraude (OLAF) e, acrescentaria, estamos em vias de chegar a um acordo relativo
à supervisão pela nova Autoridade Bancária Europeia. Seja como for, no que diz respeito
ao Banco Europeu de Investimento, teríamos todo o gosto em estar sujeitos a uma forma
oficial de supervisão bancária. Somos indirectamente supervisionados, por exemplo, por
pessoas com experiência de supervisão bancária que incluímos no nosso Comité de
Fiscalização. Contudo, confirmo mais uma vez que estamos totalmente abertos a uma
supervisão adequada por esta nova autoridade europeia.

A terceira característica que gostaria de destacar é o facto de o Banco Europeu de
Investimento ser também singular pelo tipo de conhecimentos especializados que
desenvolveu. Somos uma instituição que emprega em permanência mais de 100 engenheiros
e uma série de consultores especializados, o que é raro para um banco.

Além disso, a nossa experiência e conhecimentos especializados em determinados domínios
são reconhecidos. Para dar um exemplo, é-nos solicitado aconselhamento técnico no caso
de projectos que não podemos financiar por estarem sedeados em regiões não incluídas
no nosso mandato. Considero, portanto, que seria um desperdício não pôr esses
conhecimentos especializados em prática. Em determinados domínios, como os transportes
urbanos, a eficiência energética, o ciclo da água e o apoio às PME, o BEI desenvolveu
claramente conhecimentos especializados que são de facto únicos. A concluir, quero dizer
que seria lastimável não explorar plenamente esse potencial, através de uma cooperação
com o Parlamento, talvez mais sistemática e mais estruturada.

Os senhores deputados formularam perguntas muito válidas. Estamos a financiar mais
projectos na Turquia muito simplesmente porque faz parte do nosso mandato, decidido
em conjunto pelo Conselho e pelo Parlamento. O mandato atribuiu-nos a tarefa de conceder
mais financiamentos nos países candidatos, o que significa que, proporcionalmente,
financiamos mais projectos na Turquia e na Croácia do que noutros países. Estamos aqui
para executar os mandatos que nos forem atribuídos pelas autoridades europeias, em
particular, pelo Conselho e pelo Parlamento. Portanto, considero que isso justifica,
possivelmente, uma cooperação mais sistemática e estruturada com o Parlamento.

(Aplausos)

George Sabin Cutaş,    relator. – (RO) Senhor Presidente, gostaria de começar por agradecer
a todos os oradores que contribuíram para este debate construtivo. Devo salientar, Senhor
Presidente Maystadt, que, não obstante alguns comentários críticos, todos os meus colegas
deputados que intervieram reconheceram a importância do papel que o Banco Europeu
de Investimento pode desempenhar na actual crise económica e financeira.

Na União Europeia, necessitamos claramente de investimentos e de projectos de
desenvolvimento sustentáveis. Por isso, considero que devemos analisar e pôr em prática
ideias ambiciosas e não devemos ter receio de propor essas ideias.
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Por último, mas não menos importante, quero sublinhar a seguinte ponto: o BEI não pode
esquecer a transparência e uma melhor comunicação com todas as instituições europeias.

A concluir, Senhor Presidente Maystadt, penso que posso afirmar, em nome dos meus
colegas deputados, que no futuro pode contar com o apoio do Parlamento Europeu.

Presidente.   – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar às 12H00.

Declarações escritas (Artigo 149.º)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito.  – Sabemos da importância que os empréstimos
do BEI - Banco Europeu de Desenvolvimento podem ter para o desenvolvimento e o
progresso social, tendo em conta as taxas baixas e os prazos dilatados de pagamento que
pratica.

No entanto, nem sempre as suas opções são devidamente transparentes e claras e nem
sempre os países e as regiões que mais precisam são as mais favorecidas com os seus
empréstimos. Por isso, há algumas criticas, sugestões e propostas neste relatório, que
apoiamos.

Mas discordamos que se transforme o BEI num mero instrumento da União Europeia para
a concretização das suas políticas, incluindo para a resposta aos problemas de coesão
económica e social e de desenvolvimento social que devem ser consideradas no orçamento
comunitário e nos seus fundos estruturais e de coesão. Claro que o BEI pode acompanhar
e reforçar estas vertentes, mas não pode ser o substituto das políticas orçamentais
comunitárias.

Edit Herczog (S&D),    por escrito. – (HU) Os requisitos que considero mais importantes
são: que as actividades do Banco Europeu de Investimento se tornem ainda mais
transparentes para o Parlamento Europeu e que os instrumentos financeiros externalizados
pelo Banco sejam utilizados de modo ainda mais dirigido. Pomos à consideração a proposta
de introdução da supervisão prudencial para esta instituição, a bem da aferição precisa da
qualidade da situação financeira do BEI e dos seus resultados, bem como da conformidade
com práticas empresariais eficazes e bem-sucedidas. Gostaria de sublinhar que não fazemos
esta proposta por termos dúvidas em relação à regularidade da actividade do BEI, mas
porque, na nossa perspectiva e como regra geral – tal como a declaração de Londres do
G20 enunciava claramente há dois anos –, “todas as instituições financeiras, mercados e
instrumentos sistemicamente importantes deverão ser sujeitos a um grau adequado de
regulação e supervisão”. Sugerimos que se faça um apelo à Comissão Europeia para que
forneça ao Parlamento Europeu a análise jurídica das opções possíveis para uma supervisão
prudencial do BEI até 30 de Novembro de 2011, porque, ao abrigo da legislação existente,
nenhuma instituição europeia tem o direito de supervisionar o BEI. Contudo, face ao
alargamento das funções do BEI e à extensão das garantias da UE para empréstimos do
Banco, devemos alterar esta situação urgentemente. Justifica-se desenvolver uma supervisão
profissional e social, à semelhança da prática surgida nos últimos tempos noutras
instituições financeiras não bancárias. A actividade do BEI em matéria de empréstimos
deve tornar-se mais selectiva, mais eficaz e mais orientada para os resultados,
particularmente, no que se refere ao financiamento das PME. Tendo isso em vista, é
necessário uma recolha e uma publicação mais sistemáticas da informação relativa aos
empréstimos.
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4. Vacinação contra a febre catarral ovina (debate)

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia o relatório (A7-0121/2011) do deputado
Janusz Wojciechowski, em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural,
sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
2000/75/CE no que respeita à vacinação contra a febre catarral ovina (COM(2010)0666
– 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD)).

Janusz Wojciechowski,    relator. – (PL) Senhor Presidente, é com grande satisfação que
apresento ao Parlamento o meu relatório sobre as alterações à referida directiva no que
respeita à vacinação contra a febre catarral ovina, uma doença que coloca enormes riscos
à criação de bovinos, ovinos e caprinos nos Estados-Membros da UE. Congratulo-me em
particular porque, há três anos, nesta Câmara, no mandato anterior, tive o privilégio de
apresentar um relatório sobre uma nova estratégia de saúde animal assente no princípio
“mais vale prevenir do que remediar”. A presente proposta de alteração à Directiva no que
respeita à vacinação contra a febre catarral ovina é a aplicação prática desse princípio.
Estamos a melhorar a protecção contra a doença e estamos a contribuir para uma melhor
saúde animal. Os custos relacionados com o tratamento dos animais serão mais baixos e
a organização de todo o processo de vacinação será melhor.

A alteração está relacionada com o facto de a directiva em vigor, datada de 2000, estar
adaptada às condições de então e, em particular, às vacinas disponíveis, à época, no mercado.
Mantém-se a necessidade de administrar essas vacinas, mas com restrições face ao perigo
de o vírus se propagar de animais vacinados a animais não vacinados. Impõe-se assim a
necessidade de diversas restrições durante o processo de vacinação, nomeadamente a
administração das vacinas em zonas especialmente designadas e a restrição à circulação
de animais. Isso representa um grande encargo para os criadores e, consequentemente, a
eficácia dessas vacinações é limitada. A ciência deu um passo em frente. Existem vacinas
de segunda geração que foram testadas e podem ser administradas sem o perigo de
circulação do vírus da vacina em animais não vacinados. Assim, as campanhas de vacinação
podem realizar-se sem as restrições que estão actualmente em vigor. Portanto, a
administração das novas vacinas será benéfica para os criadores, pois gerará menos encargos
e será certamente mais eficaz. Será possível efectuar a vacinação num contexto muito mais
alargado.

O processo relativo a esta matéria está a decorrer com celeridade. A Comissão da Agricultura
executou o seu trabalho pouco tempo depois de receber o projecto legislativo da Comissão
Europeia e vai agora a apresentá-lo ao Parlamento. Esperamos que seja possível realizar
vacinações em massa com a nova vacina durante o Verão do corrente ano. É essa a razão
das alterações propostas e é por isso que o Parlamento, nas suas alterações ao relatório que
apresentei, inclui uma calendarização para a adaptação da legislação dos Estados-Membros
aos requisitos da directiva, a fim de que as campanhas de vacinação possam realizar-se já
este ano e não seja necessário esperar até à próxima temporada.

Gostaria de recordar a polémica que rodeou o relatório e as alterações à directiva no que
respeita aos quadros de correspondência propostos pela Comissão. No relatório que
apresento, concordamos com a introdução de uma obrigação de inclusão de quadros de
correspondência com informação relativa à transposição da directiva para as legislações
nacionais, descriminando que disposições específicas transpõem disposições da directiva
para as legislações nacionais. Isto é considerado um requisito burocrático pelos governos
de determinados Estados-Membros, mas deve ser visto de modo diferente. Graças à
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introdução deste requisito, o direito europeu ganhará transparência. Será mais fácil os
cidadãos verificarem se uma directiva foi transposta para a legislação nacional e de que
forma. Considero que é uma boa prática. Tanto quanto sei, esta é a primeira directiva a ser
adoptada – ou uma das primeiras – que introduz este requisito e penso que muito
justamente. É uma prática que se deve tornar a norma no nosso processo legislativo.

Mais uma vez, gostaria de agradecer às senhoras e senhores deputados por me permitirem
apresentar este relatório e considero que estaremos a melhorar as condições para os
criadores, bem como a reduzir o sofrimento dos animais na União Europeia.

Maroš Šefčovič,    Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, a Comissão está
grata ao Parlamento pelo apoio que deu à proposta que visa facilitar ainda mais a vacinação
contra a febre catarral ovina e pela recomendação que apresentou a respeito desta questão
de grande importância. Gostaria de agradecer, em particular, ao relator, senhor
deputado Wojciechowski, pelo seu empenho nesta causa.

A febre catarral ovina tem sido motivo de grande preocupação para todos os agricultores
da União Europeia. Até à década de 1990, na UE, a patologia era considerada exótica, com
ocorrência de surtos apenas na Europa meridional. No entanto, em anos mais recentes,
verificaram-se vários surtos epidémicos da doença que afectaram muitos Estados-Membros
na Europa central e setentrional, causando perdas significativas na produção de gado e a
perturbação do comércio de animais vivos.

Nos últimos anos registou-se uma melhoria significativa na situação relativa à febre catarral
ovina na União Europeia, graças, em grande medida, a campanhas de vacinação em massa,
na sua maioria co-financiadas pela UE. A União Europeia realizou um co-financiamento
de 150 milhões de euros em 2008 e atribuiu uma dotação de 120 milhões de euros em
2009 e de 100 milhões de euros nos anos seguintes. Ao abrigo das normas em vigor, a
vacinação só é permitida em zonas sujeitas a determinadas restrições em virtude da presença
da febre catarral. As alterações à directiva propostas introduzem a possibilidade da utilização
de vacinas inactivadas em todos os pontos da União Europeia. A alteração possibilitaria
uma utilização mais generalizada da vacinação preventiva contra a febre catarral, o que
asseguraria um melhor controlo da doença, diminuindo, por outro lado, os encargos
resultantes para o sector agrícola.

O relatório do Parlamento é muito oportuno e importante para a situação da saúde animal
na União Europeia. O relatório reconhece justamente a urgência desta questão, a fim de
dar aos Estados-Membros tempo suficiente para vacinarem os animais antes do início da
próxima temporada da febre catarral. Não devemos perder de vista o facto de – embora a
situação da febre catarral tenha melhorado muito nos últimos anos – a doença ainda não
ter sido erradicada. Na UE, mantém-se o risco de novos surtos epidémicos, e é importante
que os Estados-Membros disponham da possibilidade de proteger os animais do vírus
quando se encontram em risco. Os Estados-Membros deverão ter a capacidade de optimizar
os seus programas de vacinação a fim de reduzir o impacto de futuros surtos de febre
catarral na União Europeia. Efectivamente, alguns Estados-Membros já indicaram que
pretendem executar esta medida logo que possível.

O relator refere a difícil questão dos quadros de correspondência, que são muito importantes
para o controlo da transposição correcta e apropriada da legislação da UE para os sistemas
jurídicos nacionais. Trata-se de uma questão antiga, e realizámos muitos debates nesta
Câmara sobre o método de controlo e acompanhamento da correcta transposição do
direito da UE para os sistemas jurídicos nacionais. Consideramos que os quadros de
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correspondência são o melhor instrumento para esse fim, pois permitem o
acompanhamento do processo e garantem uma transposição adequada do direito da UE.

Por outro lado, temos plena consciência de que, sobretudo em questões urgentes como a
que debatemos hoje, temos de trabalhar intensamente para encontrarmos uma solução
que satisfaça o Conselho e o Parlamento a fim de evitarmos bloqueios desnecessários.
Tenho esperança de que o Conselho demonstre a flexibilidade necessária para que a presente
legislação possa ser adoptada antes do início da temporada em que a febre catarral ovina
se pode manifestar.

Elisabeth Jeggle,    em nome do Grupo PPE. – (DE) Senhor Presidente, Senhor Comissário,
Senhoras e Senhores Deputados, tal como já foi afirmado, a proposta de directiva relativa
à vacinação contra a febre catarral ovina constitui um passo muito importante rumo à
erradicação desta perigosa patologia animal. Trata-se de uma doença que afecta ruminantes,
como os bovinos, os ovinos e os caprinos. Pode levar à morte dos animais. As novas vacinas
inactivadas eliminam o risco de infecção, pelo que podem ser administradas com êxito em
zonas onde a doença ainda não ocorreu.

Isso permitirá aos Estados-Membros uma utilização mais eficaz das vacinas e a redução
dos encargos que esta doença impõe ao sector agrícola. As novas vacinas possibilitarão,
finalmente, uma luta contra a doença numa frente efectivamente alargada e espero que os
Estados-Membros e os agricultores aproveitem a oportunidade de que agora dispõem.
Oferece maior segurança e constitui, inquestionavelmente, uma grande melhoria em
matéria de saúde animal.

Quanto melhor contivermos a propagação da febre catarral com a utilização das novas
vacinas, maiores serão as possibilidades de exportarmos gado para benefício da economia.

A fim de que a directiva entre em vigor e as novas vacinas sejam disponibilizadas, é,
realmente, importante que cheguemos rapidamente a uma decisão. Na segunda-feira, a
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural enviou um sinal claro ao aprovar
o relatório por unanimidade, e o Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)
seguirá o seu exemplo na votação em plenário de hoje. Apoio o apelo do relator
relativamente à manutenção dos quadros de correspondência no relatório. Afinal, não
podemos tomar decisões na Europa sem que os Estados-Membros forneçam informação
sobre a sua execução. Essa transparência também é necessária – e digo isto muito claramente
ao Conselho – para reforçarmos a credibilidade da UE.

A concluir, gostaria de agradecer ao relator tanto pelo bom trabalho que realizou, como
pela cooperação construtiva que possibilitou. Muito obrigada! O relatório conta com o
nosso apoio.

John Stuart Agnew (EFD).   – (EN) Senhor Presidente, não quero fazer uma pergunta,
mas sim uma declaração. A votação não foi unânime dado que não votei a favor.

Sergio Gutiérrez Prieto,    em nome do Grupo S&D. – (ES) Senhor Presidente, a febre catarral
ovina tem sido uma ameaça constante para o nosso gado e, portanto, para a saúde pública.

Até aqui, lutávamos contra a doença com uma vacina activada, cujo uso implica a restrição
da circulação dos animais a certas zonas a fim de impedir a propagação do vírus a animais
não infectados.
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Portanto, a utilização da vacina era limitada a zonas onde já tinham sido detectados animais
infectados. Isso criava um duplo prejuízo para os produtores afectados: por um lado, a
doença, por outro, as restrições.

Todos esses problemas podem evitar-se através da utilização da nova vacina inactivada,
que, para além de evitar as potenciais perturbações para o mercado interno de gado, permite
o desenvolvimento de estratégias de prevenção novas e de maior alcance no combate à
doença – o que realmente importa.

É, portanto, fundamental para o sector da produção animal que alteremos a directiva a fim
de permitir a utilização da vacina, e devemos fazê-lo quanto antes.

Senhoras e Senhores Deputados, a conformidade com os Tratados, sobretudo no que diz
respeito aos quadros de correspondência, não deve constituir uma desculpa para que o
regulamento não entre em vigor antes do Verão. Semelhante adiamento só causaria mais
prejuízos aos criadores.

Marit Paulsen,    em nome do Grupo ALDE. – (SV) Senhor Presidente, gostaria de agradecer
vivamente ao senhor deputado Wojciechowski por um trabalho excelente e eficiente.
Oradores que intervieram anteriormente referiram o âmago da questão: trata-se de uma
vacina nova e eficaz. Gostaria, portanto, de usar os segundos de que disponho para salientar
que esta é provavelmente a primeira prova palpável do que acontecerá na nossa agricultura
quando o clima sofrer alterações dramáticas. Na Suécia, o meu país, a ideia de que uma
doença como a febre catarral ovina poderia afectar os nossos ruminantes era completamente
irrealista apenas há quatro ou cinco anos. Tratava-se de uma doença esporádica na Europa
meridional. Hoje, é uma realidade e já tivemos o primeiro surto epidémico. Portanto, é
muito importante começarmos a vacinação, mas também é extremamente importante
que, ao falarmos do clima, do ambiente e do futuro, tenhamos consciência de que não
serão apenas a aridez e a precipitação que vão mudar. Uma alteração considerável no clima
trará algo de teor bem diferente: surtos epidémicos e epizoóticos. Devemos ter isto em
conta ao debatermos a Estratégia Europa 2020, por exemplo. Que direcção pretendemos
tomar? É importante que, enquanto legisladores, também compreendamos isto. Só podemos
tomar decisões com base nos conhecimentos de que dispomos hoje, mas devemos ter a
flexibilidade necessária para tomar decisões novas quando adquirimos novos conhecimentos
e, neste caso, novas vacinas.

James Nicholson,    em nome do Grupo ECR. – (EN) Senhor Presidente, em primeiro lugar,
quero agradecer ao senhor deputado Wojciechowski a rapidez com que apresentou o
presente relatório ao Parlamento. Trabalhou arduamente para o apresentar. Gostaria de
voltar à questão dos quadros de correspondência. O senhor Comissário afirmou que tinha
esperança, mas devo dizer-lhe que a esperança não chega. Trata-se de uma doença muito
grave, que temos de controlar este Verão. É transmitida por pequenos mosquitos, culicóides,
e tem de ser controlada no próximo período estival.

O senhor deputado Wojciechowski cumpriu a sua tarefa e não poderá ser responsabilizado
por qualquer atraso. Seria lamentável se lutas internas em Bruxelas ou um excesso de
burocracia resultassem em atrasos. É necessário agir, porque a doença circula muito
rapidamente, e temos de dispor da possibilidade de proceder à vacinação fora das zonas
infectadas. Devo recordar esta Câmara que, geralmente, como o deputado Wojciechowski
e outros oradores afirmaram, mais vale prevenir do que remediar. Neste caso, temos de
agir e quero que a Comissão nos dê a garantia de que a burocracia não nos atará as mãos.
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PRESIDENTE: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-Presidente

John Stuart Agnew,    em nome do Grupo EFD. – (EN) Senhor Presidente, estamos perante
uma doença em relação à qual os criadores deveriam tomar as suas decisões, com base nas
circunstâncias particulares de cada um. Enquanto agricultor no Reino Unido, confio na
recomendação de um veterinário e não na opinião de burocratas de outros países. Prezo
o apoio dos contribuintes britânicos que financiam as minhas vacinas e fico frustrado com
a intromissão da UE. Foram vocês que nos trouxeram esta doença. Por favor, não piorem
a situação.

Estamos a debater esta matéria apesar das garantias de que o Tratado de Lisboa não
constituiu uma mudança de fundo. Se é assim, por que motivo tantas medidas, de grande
e pequena dimensão, como esta, têm de ser reformuladas a fim de estarem em conformidade
com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia? Não sabemos como será
resolvida a questão dos quadros de correspondência, e essa questão ilustra na perfeição a
confusão criada pelo chamado processo de co-decisão. Enquanto o Governo britânico
gastará o que for necessário para respeitar a vossa filosofia, outros Estados-Membros
poderão ter uma perspectiva muito diferente.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Senhor Presidente, quero agradecer ao relator o relatório em
apreço. Embora seja, na generalidade, a favor do princípio subjacente ao relatório, gostaria
de acrescentar que a vacina em causa só deve ser utilizada quando a autoridade competente
apurar que há um risco significativo para o gado. Na Irlanda do Norte, os produtores e o
Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural trabalharam arduamente para
manter o território livre do vírus.

É importante que a Comissão e o Conselho reconheçam as zonas livres de febre catarral
ovina na UE e que ponham em prática salvaguardas para essas zonas. Contudo, mantém-se
um risco significativo na Europa de a doença alastrar e, consequentemente, considero que
a Irlanda do Norte deve ter a possibilidade de utilizar as vacinas. É imperativo que a
autoridade competente vigie a circulação do gado e imponha proibições do comércio
quando pertinente, a fim de travar a propagação da febre, e que essa boa prática seja seguida
por todos os intervenientes.

É importante que todos os Estados-Membros trabalhem em conjunto de forma construtiva
com vista a reduzir o risco de circulação da doença e a proteger o sector de um surto
epidémico de grande dimensão. A comunicação entre os Estados-Membros e a Comissão
é fundamental para a vigilância e o controlo dos surtos da doença. A comunicação deve
ser fomentada.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Senhor Presidente, as epidemias como a febre
catarral ovina têm um impacto muito grande junto dos produtores de gado, mas também
junto dos consumidores e na economia europeia em geral, dado que causa a morte de
animais e perturba o comércio.

As restrições à circulação de animais atingem duramente os recursos económicos dos
locais ou regiões onde são impostas. Numa campanha de vacinação preventiva, por
exemplo, ao abrigo da legislação em vigor, deve ser criada uma zona de restrição, ainda
que não exista registo de incidência de febre catarral. É por isso que a medida proposta
pela Comissão é justa e benéfica do ponto de vista económico para os produtores e os
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consumidores. Por outro lado, a medida respeita o princípio de utilização de todas as
inovações científicas na agricultura.

Quero referir também o importante contributo que os fundos europeus têm dado para a
melhoria da situação no que se refere às epidemias de febre catarral. Nos últimos três anos,
a União co-financiou campanhas de vacinação de grande dimensão, num montante de
370 milhões de euros, como foi referido pelo senhor Comissário. Penso que o
co-financiamento dos programas de vacinação deve continuar nos próximos anos, tendo
em conta a sua eficácia, bem como o novo quadro legislativo, muito mais simples, que
estamos hoje a debater.

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, antes
de mais nada, gostaria de agradecer ao senhor deputado Wojciechowski e a todos os
relatores-sombra pelo trabalho realizado neste relatório, que visa flexibilizar as normas
relativas à vacinação contra a febre catarral ovina. A Comissão da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural envidou todos os esforços para aprovar o texto com celeridade a
fim de permitir que a campanha de vacinação tenha lugar antes do Verão.

A Comissão Europeia tinha apresentado uma proposta que não levava em conta a
conformidade com o Tratado de Lisboa. Por outras palavras, deixava o poder de decisão
nas mãos do Conselho, excluindo por completo o Parlamento. Após discussões intensas,
a propósito das quais quero agradecer ao Serviço Jurídico do Parlamento e ao secretariado
da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, conseguimos alcançar um acordo
para alteração da base jurídica, optando pelo n.º 2 do artigo 43.º do Tratado, ou seja, no
quadro do processo legislativo ordinário.

Agora, temos a expectativa de que o Conselho seja igualmente eficiente na aceitação da
nossa posição e inclua os quadros de correspondência, a fim de darmos uma resposta
atempada aos criadores de gado europeus.

Liam Aylward (ALDE).   – (EN) Senhor Presidente, graças a uma combinação de
campanhas de vacinação e restrições à circulação de animais, nos últimos anos, o número
de surtos de febre catarral ovina diminuiu significativamente. A doença causa grande
sofrimento e inclusivamente a morte dos animais e tem um impacto negativo considerável
na economia rural e na comunidade agrícola. Congratulo-me com as medidas que permitem
aos Estados-Membros utilizar vacinas inactivadas em zonas onde não há registo da doença
e agradeço ao relator o trabalho que desenvolveu nesta matéria.

Os Estados-Membros devem dispor de flexibilidade para tomarem a iniciativa e tirarem
partido das inovações tecnológicas na produção de vacinas, reduzindo dessa forma os
encargos que esta doença cria para o sector agrícola e prevenindo a sua ocorrência, sem
recusar aos Estados-Membros o estatuto de zonas livres de febre catarral, como acontecia
até agora. A vacinação é uma medida veterinária eficaz na resposta a esta doença e,
acompanhada de outras medidas como a vigilância, representa uma possibilidade real de
erradicação da patologia da Europa.

A vacinação, o controlo e a erradicação da doença resultarão na redução das perdas
económicas e beneficiarão o gado na Europa.

Julie Girling (ECR).   – (EN) Senhor Presidente, a legislação em apreço oferece aos criadores
de gado flexibilidade, opções e esperança, apraz-me dizer.
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Durante demasiado tempo, a nossa estratégia de vacinação foi prejudicada por não termos
conseguido desenvolver produtos suficientemente sofisticados para permitir a vacinação
de animais fora das zonas de restrição. Encontrar-se numa zona de restrição pode ser
desastroso para a subsistência de um agricultor. Mas pode ser igualmente desastroso não
proteger os animais da doença, especialmente quando se trata de uma doença tão danosa
como a febre catarral ovina. O desenvolvimento de novas vacinas e as alterações das normas,
que espero que o Parlamento aprove hoje, permitirão ao Reino Unido obter o estatuto de
zona livre da febre catarral. Isso permitirá maior liberdade de circulação dos animais e
maiores economias nas zonas rurais.

No entanto, é fundamental que essas normas entrem em vigor tão rapidamente quanto
possível. Os criadores do West Country necessitam de vacinar os animais até ao final de
Maio para garantir a total protecção dos animais. Todos nós compreendemos, que em
pano de fundo, se trava uma batalha institucional em torno dos quadros de correspondência,
mas posso assegurar que os agricultores que represento não o compreendem e depositam
a sua confiança em nós, os seus representantes eleitos, para resolvermos o problema.
Trata-se de uma questão urgente e deve imperar o bom senso. Avancemos com o processo
e cheguemos a acordo sobre um processo expedito para matérias urgentes como esta para
podemos vacinarmos o nosso gado.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, a febre catarral ovina é uma
epizootia que afecta ruminantes e que já causou muitos prejuízos no sector da produção
animal. Desde o surto epidémico registado em diversos Estados-Membros em 2000, os
prejuízos económicos têm sido consideráveis. Como acontece sempre que se verificam
prejuízos económicos, os mais afectados são os que estão na base da pirâmide produtiva.
A florescente actividade de criação de gado, em particular, sofreu uma grande quebra. Não
obstante as campanhas de vacinação, em alguns países a exportação ficou totalmente
paralisada. Na Áustria, onde existe uma grande tradição pecuária, muitos produtores viram
a sua subsistência ameaçada.

Devemos rentabilizar o tempo disponível tomando medidas preventivas. A doença não
foi erradicada e pode reemergir a qualquer momento. Devemos aprender com a experiência
e ter a capacidade de oferecer assistência com celeridade. O que era verdade há dez anos
já não faz sentido hoje. A velha directiva de 2000 relativa às medidas de luta contra a febre
catarral necessita de ser melhorada e actualizada.

As normas da vacinação que eram adequadas na altura devem ser adaptadas ao progresso
tecnológico, a bem da eficácia da luta contra a doença e da redução dos encargos dos
produtores. As normas desse tempo foram concebidas para a utilização de vacinas vivas
atenuadas, que eram as únicas vacinas disponíveis aquando da adopção da directiva há
dez anos. As vacinas de hoje são mais avançadas. Devemos ter este facto em conta.

Congratulo-me com a celeridade da Comissão e do Parlamento e defendo a rápida aplicação
da nova directiva. Enquanto representante da comunidade agrícola, sei como é importante
pensar em termos de ciclo anual. Uma tomada de decisão rápida permitir-nos-á dispor de
uma regulamentação uniforme e exequível até ao Outono, o que é do interesse dos
Estados-Membros e, acima de tudo, dos produtores. Os meus agradecimentos ao relator.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D). -   Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros
Colegas, as propostas contidas neste dossier legislativo não suscitam qualquer discordância
de fundo e permitem-me felicitar a Comissão Europeia por esta iniciativa que pretende dar
conta da evolução da ciência e atempadamente permitir o uso de vacinas contra a febre
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catarral fora das zonas onde existe restrição à circulação de animais, já que este tipo de
vacinas não representam um risco para a circulação indesejada do vírus.

Gostaria ainda de felicitar e agradecer o trabalho do relator da Comissão da Agricultura, o
Sr. Wojciechowski e o Presidente Paolo De Castro, que possibilitaram um entendimento
célere com o Conselho e a Comissão relativamente à base jurídica desta proposta. Assim,
contrariamente ao inicialmente proposto, a competência legislativa é partilhada pelo
Parlamento e pelo Conselho de acordo com o processo legislativo ordinário introduzido
pelo Tratado de Lisboa.

A Comissão da Agricultura discutiu e aprovou o seu relatório num curto espaço de tempo
para permitir a votação que hoje terá lugar aqui nesta sessão plenária e para que o próximo
passo com vista ao acordo com o Conselho possa concretizar-se o mais rapidamente
possível e permitir a entrada em vigor das novas disposições desta directiva. Apelo, por
isso, ao Conselho para vir ao encontro da Comissão, da posição do PE que estou certo, será
hoje aqui aprovada por uma larga maioria.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
a adaptação das normas relativas à vacinação contra a febre catarral ovina está em
conformidade com a nova política da UE em matéria de vacinação, tal como ficou expresso
na Estratégia de Saúde Animal para 2007-2013 sob o lema “mais vale prevenir do que
remediar”.

Para termos a capacidade de lutar mais eficazmente contra epidemias como a da febre
catarral e reduzir o seu impacto na agricultura, necessitamos de um processo mais flexível
de vacinação do gado. Mais flexibilidade e mais prevenção são sem dúvida desejáveis no
caso de diversas epizootias.

Uma política rigorosa de não vacinação, tal como a que foi aplicada durante muito tempo
na UE, já não tem pertinência. Portanto, considero que estamos a dar o passo certo neste
caso. Quero reiterar as palavras da senhora deputada Paulsen, que afirmou que devemos
estar preparados para outras epizootias num futuro próximo em consequência das
alterações climáticas. Isso significa que devemos dispor de uma estratégia clara e, neste
caso, podemos pôr isso em prática. Neste contexto, gostaria de sublinhar que não deve
haver mais discussões em matéria de abates na Comissão.

No caso da febre catarral, beneficiámos, evidentemente, do apoio que concedemos à
investigação e hoje dispomos de uma vacina inactiva e podemos proceder a uma vacinação
abrangente, o que anteriormente se revelava muito perigoso e difícil. Estamos, portanto,
perante uma nova situação.

Gostaria de agradecer ao relator por ter sido tão expedito. A experiência ensina-nos que
os primeiros surtos deverão verificar-se no final do Verão e no Outono. Portanto, os
Estados-Membros devem elaborar e executar estratégias de vacinação.

Gostaria de dizer ao senhor deputado Agnew que se ele tiver um bom veterinário, este
recomendará a vacinação, pois é isso que preconizam os veterinários que conheço e é a
recomendação que ouvi repetidamente durante o debate.

Naturalmente, o processo não termina aqui. A Comissão tem ainda de elaborar regras de
execução e adaptá-las ao novo processo, o que deve ser feito com a celeridade do trabalho
efectuado aqui no Parlamento. Portanto, exorto a Comissão a trabalhar com rapidez, para
que possamos tirar partido dos referidos progressos científicos até ao final do ano.
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Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores
Deputados, quero agradecer ao nosso colega deputado Wojciechowski o relatório que
elaborou, que nos recorda a importância de uma legislação adequada nesta matéria.

Contudo, quer com uma vacina viva atenuada, quer com uma vacina inactivada, com os
conhecimentos de que dispomos actualmente, as análises sanguíneas não nos permitem
saber como o agente patogénico entrou no sangue do animal – por outras palavras, se teve
origem numa vacina ou num vector. Portanto, a menos que se desenvolva uma vacina
inactivada com marcador, ou seja, uma vacina que nos permita constatar que é a origem
do agente patogénico –, será impossível distinguir um animal vacinado de um animal
infectado por vector. Todavia, essa é uma condição fundamental para se atribuir a uma
região ou a um país o estatuto de zona livre de contaminação. Portanto, existe o risco
elevado de países onde não há registo da doença levantarem obstáculos às trocas comerciais
com países que utilizam a vacina inactivada.

Logo, a União Europeia tem o dever de fomentar a continuidade da investigação de uma
vacina inactivada com marcador a fim de garantir um reforço da biossegurança na União,
algo que nos permitirá combinar mais eficazmente as estratégias em matéria sanitária e
comercial.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Senhor Presidente, vale a pena registar o comentário
do senhor Comissário relativo ao declínio dos casos de febre catarral ovina: passaram de
48 000 em 2008 para 120 em 2010. Não obstante, não sabemos ao certo qual será a
tendência no futuro, por isso o desenvolvimento da vacina inactivada e o debate em torno
da sua utilização são muito importantes.

A presença do Conselho nesta Câmara teria sido útil para sabermos se aquela instituição
estaria disposta a fornecer os quadros de correspondência que o Parlamento e a Comissão
consideram essenciais – e gostaríamos de obter uma resposta do Conselho com a maior
brevidade possível. A prevenção de todas as doenças, e desta em particular, centra-se em
torno da criação de animais, da restrição da circulação de animais, da protecção
relativamente aos vectores e da questão que está a ser debatida esta manhã, nomeadamente,
a vacinação.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Senhor Presidente, o problema levantado pela utilização
da vacina inactivada em vacinações fora da zona de restrição é que os animais testarão
positivo nas análises serológicas e, para determinar se os animais foram vacinados ou estão
efectivamente doentes, será necessário realizar um exame virológico, que é mais oneroso.
Isso criará dificuldades em matéria de comércio e de circulação dos animais. Tendo em
conta que o processo requer a transposição da directiva para o direito nacional, o prazo
de 30 de Junho de 2011 dificilmente será cumprido. Pessoalmente, também discordo da
alteração da data de entrada em vigor da directiva, que passa do dia 20 – mais cedo – para
o dia seguinte ao da sua publicação. E devemos compreender que a elaboração de quadros
de correspondência vai sobrecarregar ainda mais o processo administrativo.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
daremos um passo em frente quando tomarmos consciência de que este problema não se
limita a algumas partes da Europa, como a Europa meridional, ou ao norte de África. No
entanto, considero que as medidas em apreço são positivas.

Gostaria de perguntar ao senhor deputado Tarabella se ele ou a Comissão não consideram
que o problema da aplicação nos serviços veterinários também deve ser resolvido
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imediatamente, de modo a possibilitar a execução de medidas capazes de eliminar o
problema em toda a União Europeia.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, a melhoria do método de vacinação contra
a febre catarral ovina é extremamente importante. As novas vacinas inactivadas permitem
aos produtores, pela primeira vez, excluir o risco de infecção com essa doença de elevado
grau de perigosidade, pois as vacinas podem agora ser utilizadas em zonas onde não há
registo de ocorrência da patologia. Tendo isto em conta, nunca é demais salientar que a
agricultura – incluindo a exportação de animais reprodutores – é um sector importante
em todos os países da Europa. Portanto, os produtores devem poder tirar partido dos
conhecimentos mais recentes em matéria de saúde animal, que foram usados para o
desenvolvimento das vacinas actuais.

Neste momento, há duas necessidades em particular. Em primeiro lugar, uma solução
expedita relativamente às práticas a aplicar na União Europeia. Em segundo lugar, no meu
entender, é igualmente urgente a imposição de notificação obrigatória das medidas a
introduzir nos Estados-Membros; isto é, a obrigação dos Estados-Membros darem
conhecimento à Comissão da aplicação das medidas.

Maroš Šefčovič,    Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, em primeiro lugar,
quero agradecer a esta Câmara o forte apoio que deu à proposta em apreço, bem como o
reconhecimento da urgência da matéria e a celeridade dos processos.

Vários oradores referiram o problema dos quadros de correspondência. Gostaria de recordar
que a Conferência dos Presidentes deu um novo ímpeto à resolução desta questão e
atribuiu-lhe maior importância, nomeadamente, ao reconhecer o problema da transposição
da legislação da UE para o direito nacional.

Gostaria de perguntar se é efectivamente assim tão difícil os Estados-Membros notificarem
a Comissão sobre a fundamentação jurídica usada na transposição de regulamentos da UE
para a ordem jurídica nacional. É assim tão difícil? Tenho a certeza de que, ao ponderarem
a transposição da legislação, fazem alguma preparação e decidem como pretendem
transpô-la.

Penso que todos reconhecemos – e já debatemos várias vezes esta questão – que a União
Europeia fica a perder quando a transposição da sua legislação não é uniforme. Em especial
numa questão tão importante como a que estamos a debater hoje, uma transposição
incorrecta pode ter consequências perniciosas.

Por outro lado, tal como afirmei na minha intervenção inicial, sublinho que a Comissão
se opõe inequivocamente a atrasos desnecessários. Temos plena consciência da urgência
desta matéria. Portanto, espero que, com mais flexibilidade e com negociações intensivas,
encontremos uma solução para este problema. A Comissão fará tudo o que estiver ao seu
alcance para podermos adoptar esta legislação antes do início da temporada que poderá
dar azo a um potencial surto de febre catarral.

Quando à disposição da Comissão para aplicar esta medida, quero garantir aos senhores
deputados Schnellhardt e Uggias que a Comissão fez o que lhe competia. As nossas medidas
de execução estão quase prontas. Só nos falta a aprovação desta proposta pelo legislador.
Assim que contarmos com isso, poderemos avançar muito rapidamente.

Mais uma vez, quero agradecer ao relator e à Câmara o forte apoio que concederam a esta
medida.
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Janusz Wojciechowski,    relator. – (PL) Senhor Presidente, gostaria de agradecer a todos
os deputados que participaram neste debate e expressaram apoio ao meu relatório. Obrigado
a todos os relatores-sombra e aos membros da Comissão da Agricultura, graças a quem
foi possível fazer avançar o relatório tão rápida e eficazmente. Não é habitual tanta
unanimidade na adopção de um texto positivo, que pretende evidentemente melhorar a
situação existente.

No que diz respeito aos quadros de correspondência, que foram referidos no debate como
uma possível fonte de problemas, penso que será difícil neste caso ser compreensivo com
os organismos administrativos dos Governos dos Estados-Membros. Criar os quadros e
enviá-los para a Comissão não será um problema assim tão grande. Certo é que, se não o
fizerem, os cidadãos terão mais dificuldades em verificar se a legislação do seu
Estado-Membro está em conformidade com o direito da União Europeia. Se os referidos
quadros não existirem, os cidadãos terão pela frente uma pesquisa árdua, como tem
acontecido até agora. Muitas vezes, é difícil encontrar o fio à meada na legislação da UE.
Espero que este instrumento esteja disponível para qualquer pessoa que esteja interessada,
e não só para a Comissão, e que seja um documento de fácil acesso e de disponibilidade
permanente. Será, decerto, um documento muito útil.

Exorto o Conselho a não colocar obstáculos relacionados com os quadros de
correspondência e, se tiver de os colocar, que não seja neste caso, para que as campanhas
de vacinação possam efectuar-se já esta temporada, como se espera. Não podemos permitir
quaisquer atrasos, pois isso poria em causa o trabalho expedito e eficiente efectuado até
aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela vossa cooperação neste relatório.

Presidente.   – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar dentro de momentos.

5. Importações comunitárias de tomate de Marrocos (debate)

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia o debate sobre a pergunta oral apresentada à
Comissão pela deputada Erminia Mazzoni, em nome da Comissão das Petições, sobre as
importações comunitárias de tomate de Marrocos (Petição n.º 1565/2009 apresentada
por José Maria Pozancos (Espanha)) (O-000040/2011 – B7-0211/2011).

Erminia Mazzoni,    autora. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a
pergunta que apresentei na qualidade de presidente da Comissão das Petições demonstra
que a nossa comissão não ficou satisfeita com a resposta dada pela Comissão Europeia à
questão levantada pela Federação Espanhola das Associações de Produtores e Exportadores
de Frutas, Legumes, Flores e Plantas Vivas.

Na realidade, a Comissão concentrou a sua atenção na responsabilidade dos
Estados-Membros na fixação dos preços, sem ter em consideração um ponto específico
da petição, que denuncia a existência de irregularidades na importação de tomate e de
legumes provenientes de Marrocos.

Essas alegadas irregularidades vêm, aliás, sendo registadas há alguns anos pelo OLAF,
organismo de controlo, que apontou a aplicação abusiva do método para dedução previsto
no Regulamento (CE) N.º 3223/1994, que estabelece três métodos diferentes para calcular
o preço de entrada na União Europeia. As consequências desta situação são uma perda de
receitas alfandegárias para a UE, a existência de concorrência desleal e a infracção das regras
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do mercado, bem como o gradual empobrecimento dos produtores e exportadores
europeus, tendo sido registadas situações alarmantes, sobretudo em Espanha, na Grécia,
em Portugal, em França e em Itália.

A Comissão está a negociar um novo acordo bilateral com Marrocos e, mais uma vez, esse
acordo parece não ter em consideração os factos alarmantes que relatei, antes seguindo a
via da implementação de um fluxo de exportações de Marrocos para a União Europeia sem
qualquer regulamentação e à revelia do direito europeu.

Penso que devemos concentrar-nos nesta matéria. Está relacionada com uma questão
muito sensível – a dos fluxos migratórios. Efectivamente, a deslocação de grandes massas
de pessoas provenientes dos países da costa norte-africana, designadamente, de Marrocos,
para a União Europeia inclui frequentemente trabalhadores agrícolas, tal como
demonstraram os recentes acontecimentos de Rosarno.

Temos muitas dificuldades para os receber. Temos sobretudo muita dificuldade, ao nível
da União Europeia e, em particular, da Itália, em oferecer-lhes meios de subsistência. Se
reduzirmos ainda mais o potencial da produção agrícola nos nossos países, nomeadamente,
França, Espanha, Itália e Portugal, que actualmente enfrentam problemas graves, causaremos
múltiplos prejuízos. Gostaria de saber o que a Comissão pretende fazer sobre esta matéria.

Maroš Šefčovič,    Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, se me permite,
tentarei responder a várias perguntas que foram colocadas na petição em apreço. Quero
agradecer à senhora deputada Mazzoni por ter levantado esta questão, porque nos permite
clarificar a nossa posição sobre o assunto.

Em primeiro lugar, gostaria de garantir ao Parlamento que a Comissão controla rigorosa
e atentamente as quantidades de tomate importadas de Marrocos, recorrendo a um sistema
de cruzamento dos dados provenientes das autoridades marroquinas com os registos
diários de importações das autoridades aduaneiras nacionais. Até ao momento, a Comissão
não dispõe de qualquer prova de fraude sistémica ou de falha sistémica do mecanismo
posto em prática. Temos informação relativa a um caso, a que me referirei mais à frente.
Reporta-se a 2007, altura em que o OLAF de facto salientou que o sistema, tal como se
apresenta, pode dar azo a comportamentos oportunistas, mas não obrigatoriamente a
irregularidades.

Recordo que a aplicação do regime de preços de entrada e a cobrança de possíveis direitos
de importação em ligação com o referido mecanismo são da exclusiva competência das
autoridades aduaneiras dos Estados-Membros.

Outro aspecto da pergunta, que tem grande importância, é o contexto internacional da
matéria em apreço, dominado pela Ronda de Doha, que ainda não foi concluída. Qualquer
alteração ao sistema de preços de entrada e ao seu actual mecanismo de aplicação pode ter
um impacto negativo sobre os resultados alcançados até aqui. O novo acordo bilateral
com Marrocos protege os interesses dos produtores europeus ao manter o sistema de
contingentes pautais mensais de tomate e o controlo rigoroso das quantidades importadas.

Além disso, o acordo prevê o reforço da cooperação e mais transparência no que se refere
aos dados relativos ao mercado do sector das frutas e produtos hortícolas. O aumento
quantitativo da quota de tomate foi limitado a 52 000 toneladas, o que é bastante inferior
aos níveis comerciais tradicionais, e o aumento será progressivo e faseado ao longo de
quatro campanhas de comercialização, preservando, assim, as actuais quotas de mercado
e o abastecimento tradicional à União Europeia. A Comissão considera, portanto, que
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qualquer alteração ao sistema de preços de entrada em vigor deve respeitar o disposto nos
acordos internacionais pertinentes.

A Comissão garante a correcta aplicação do regulamento e, portanto, levou a cabo a referida
averiguação por intermédio do OLAF. É provavelmente a este caso que a senhora
deputada Mazzoni se refere – a possível existência de irregularidades em resultado de uma
interpretação incorrecta do regulamento de execução. Contudo, cabe às autoridades
aduaneiras nacionais dar seguimento aos resultados da averiguação. Está em curso a
recuperação dos direitos aduaneiros, mas a publicação dos dados é da exclusiva
responsabilidade das autoridades aduaneiras competentes.

A organização da vigilância foi outro dos pontos focados pela senhora deputada Mazzoni.
A Comissão, tal como referi, vigia as importações de tomate de Marrocos através de um
sistema de cruzamento de dados. As quantidades importadas e as quantidades relatadas
semanalmente pelas autoridades marroquinas são verificadas. Esses dados são a seguir
comparados com os dados fornecidos pelas autoridades aduaneiras, que inspeccionam o
sistema, bem como pelo Eurostat. Considero que a informação de que dispomos é muito
boa e precisa e, se existisse fraude sistemática ou irregularidades sistemáticas,
detectá-las-íamos e agiríamos em conformidade.

Esther Herranz García,    em nome do Grupo PPE. – (ES) Senhor Presidente, gostaria de
começar por expressar os meus agradecimentos à Comissão das Petições pelo trabalho
exaustivo que realizou na sequência da queixa apresentada pela Federação Espanhola de
Associações de Produtores-Exportadores de Frutas, Hortaliças, Flores e Plantas Vivas, com
base no relatório publicado pelo OLAF, o Organismo Europeu de Luta Antifraude, em
2007. Considero que as conclusões do referido relatório são claríssimas e justificam
plenamente a adopção de medidas pela Comissão Europeia – que deveria ter tratado esta
questão há muito tempo – a fim de esclarecer o funcionamento do sistema de preços de
entrada, pelo menos no que se refere ao sector do tomate.

No entanto, para além de não ter agido com vista a prevenir os diversos tipos de fraude
possibilitados pelo actual sistema de preços de entrada, a Comissão negociou um novo
acordo agrícola com Marrocos sem antes ter solucionado as insuficiências do regime de
importação em vigor.

Senhoras e Senhores Deputados, é tempo de a Comissão Europeia encarar as suas
responsabilidades com seriedade, de começar a averiguar onde e como as fraudes estão a
ser cometidas e, potencialmente, de exigir o pagamento de direitos aduaneiros devidos.
Considero que não deve ser ratificado um novo acordo com Marrocos enquanto não forem
resolvidos todos os problemas que referimos.

O nosso objectivo não é criar entraves à assinatura de novos acordos internacionais, mas
sim garantir que tais acordos não prejudiquem gravemente os interesses dos produtores
europeus e que as normas dispostas nesses acordos sejam cumpridas.

No que diz respeito ao acordo com Marrocos, tudo o que o sector das frutas e produtos
hortícolas europeu exige é a garantia de que os termos acordados sejam efectivamente
cumpridos. Isso só será viável com uma reforma do sistema de preços de entrada. Não
podemos firmar um novo acordo com Marrocos enquanto não existir um novo sistema
para regular os preços de entrada. Não poderemos ratificar o acordo que a Comissão já
concluiu.
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Além disso, se está previsto que a função de supervisão cabe aos Estados-Membros, deve
ser-lhes exigido que façam uma contribuição financeira significativa. Porém, é igualmente
verdade que apelamos há muito tempo para um sistema aduaneiro europeu semelhante
ao dos Estados Unidos, a fim de garantir um controlo efectivo.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    em nome do grupo S&D. – (PL) Segundo os
produtores espanhóis que apresentaram a petição ao Parlamento Europeu, tomate
importado de Marrocos com preços inferiores aos fixados constitui uma ameaça para os
produtores alimentares europeus. Referem-se ao preço mínimo fixado em aproximadamente
46 euros por 100 kg num acordo preferencial de importação-exportação entre a UE e
Marrocos. De acordo com o Eurostat, Marrocos exportou mais de 70 000 toneladas de
tomate em Dezembro de 2010 – mais do dobro da quota prevista no acordo entre a UE e
Marrocos. Foi este facto que causou grandes perdas aos produtores europeus, já para não
falar das perdas em direitos aduaneiros. O OLAF já tinha comentado esta questão,
declarando no seu relatório de 2007 que poderão ter existido irregularidades na importação
de tomate proveniente de Marrocos, com preços abaixo dos acordados pela UE, que, para
todos os efeitos permitem aos operadores subtraírem-se ao pagamento de taxas adicionais.
Ao juntar a minha voz à de outros membros da Comissão das Petições, gostaria de perguntar
se a Comissão pretende rever normas deste tipo e, possivelmente, recuperar direitos
aduaneiros que não foram pagos.

Ramon Tremosa i Balcells,    em nome do Grupo ALDE. – (EN) Senhor Presidente, em
Outubro do ano passado, apresentei uma pergunta escrita à Comissão a respeito das
discrepâncias entre os números apresentados pelos diferentes organismos da UE no que
se refere às importações para a UE de tomate proveniente de Marrocos.

Em 2008, registou-se uma diferença de cerca de 100 000 toneladas entre os números da
DG TAXUD e do Eurostat. A Comissão respondeu que tinha detectado o problema e que
estava a resolvê-lo, mas não é claro para mim se a Comissão garantirá o que os cidadãos e
os produtores europeus merecem.

Na União Europeia, importamos tomate não só de Marrocos mas também de outros países
terceiros. Devemos encontrar forma de as negociações serem justas para todos e não à
custa do sector agrícola europeu. Devemos também encontrar uma maneira de controlar
o que importamos de países exteriores à UE, especialmente o que transita por alguns portos
do norte da Europa. Sem controlos fronteiriços eficazes, o sector agrícola europeu terá um
futuro muito difícil.

Se a produção europeia de tomate estiver a ser lesada pelo Acordo UE-Marrocos, muito
dificilmente recuperaremos a produção em solo da UE. As normas e as obrigações devem
aplicar-se a todos, o que gera concorrência leal. O que não podemos aceitar é a exigência
de normas e deveres diferentes a um produtor europeu e a um produtor de fora da UE.
Aceitar este estado de coisas significa aceitar a perda de competitividade do nosso sector
agrícola e aceitar as enormes repercussões para a força de trabalho europeia. Sou a favor
da liberalização do comércio, mas com condições de produção e informação simétricas.
Se essas condições não existirem, o comércio livre não é um comércio justo e a concorrência
não é uma concorrência justa.

A concluir, considero que o Parlamento não deve ratificar o Acordo UE-Marrocos sem a
inclusão de cláusulas relativas ao mercado de trabalho, à dimensão social e ao ambiente
em Marrocos. Sem essas cláusulas, a Europa pode perder a sua actividade agrícola e a sua
indústria alimentar.
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João Ferreira,    em nome do Grupo GUE/NGL . – Senhor Presidente, aquando da discussão
sobre os acordos comerciais sobre produtos agrícolas com Marrocos ou com outros países
mediterrânicos, como o Egipto e também Israel, fizemos aqui vários alertas. Avisámos que
a sua assinatura acentuaria ainda mais a pressão para a baixa dos preços na produção com
que se confrontam os agricultores na União Europeia, nomeadamente em países como
Portugal, e as dificuldades acrescidas de escoamento dos seus produtos. Denunciámos que
a liberalização do comércio de frutas e hortícolas, produções tipicamente mediterrânicas
lavaria à entrada nas grandes superfícies comerciais de produtos de mais baixo preço,
muitas vezes isentos de regras e normas iguais às que são impostas aos agricultores na
União Europeia. Chamámos a atenção para o facto da liberalização do comércio de produtos
agrícolas promover modelos de produção intensiva de cariz exportador, que favorece a
grande agro-indústria em detrimento da pequena e média agricultura, da agricultura familiar
e do abastecimento dos mercados locais e regionais, tudo isto com consequências negativas
na soberania, na segurança e na qualidade alimentares e também no ambiente.

A realidade dá razão aos alertas que aqui fazemos, alertas que a Comissão lamentavelmente
ignorou e ignora. Ignorou a necessidade de defender os interesses dos produtores da União
Europeia, garantindo preços justos à produção e a continuidade da actividade,
nomeadamente aos pequenos e médios agricultores. E ficamos agora a saber que a Comissão
ignorou também o relatório do Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude, o OLAF, que
denunciou irregularidades na importação do tomate proveniente de Marrocos, relatório
que reconhece o impacto destas importações na baixa do preços do tomate no mercado
da UE. Não contente com isso, no novo capítulo agrícola do Acordo se Associação com
Marrocos, a Comissão decidiu aumentar ainda mais as importações de tomate para a União
Europeia.

Para quando um freio neste fundamentalismo liberal que tudo sacrifica aos interesses de
alguns grandes grupos económicos europeus e das multinacionais exportadoras? Como
pensa a comissão ressarcir os produtores europeus dos prejuízos que manifestamente lhes
causou? São estas as questões que aqui deixamos.

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Senhor Presidente, os produtores de tomate das
Ilhas Canárias, de Múrcia, da Andaluzia e da Comunidade de Valência, todos eles produtores
da União Europeia, necessitam que a Comissão tome medidas firmes face a uma situação
de injustiça que os está a lesar gravemente. Estamos perante a existência de fraudes e os
senhores sabem-no.

Graças ao acordo que estabeleceu com a UE, Marrocos beneficia de um preço de entrada
que não respeita. E não devemos olhar apenas para 2007, mas também para 2010. A
Comissão sabe muito bem que os produtores de tomate espanhóis têm de competir com
os produtores marroquinos em condições injustas, pois suportam custos de produção
muito mais elevados em virtude de normas europeias rigorosas em matéria de qualidade,
segurança alimentar e segurança no local de trabalho, bem como restrições quanto aos
pesticidas, que não são exigidas a países terceiros.

Mesmo assim, os nossos produtores, com grande esforço e empenho na qualidade,
continuam a trabalhar arduamente para salvar as suas culturas. Portanto, não é aceitável
que a Comissão ignore o mau funcionamento do sistema de preços de entrada, cuja
complexidade promove a fraude – e o mesmo vale para o Organismo Europeu de Luta
Antifraude – e que a Comissão feche os olhos ao incumprimento das quotas de tomate
acordadas com Marrocos.
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Não é suficiente que a Comissão nos diga que a vigilância é da responsabilidade dos
Estados-Membros. Se estes não cumprirem o seu dever, a Comissão deve agir. É intolerável
que as quotas de importação de Marrocos sejam violadas e que os direitos aduaneiros
devidos não sejam pagos sem que a Comissão tome uma única medida.

A Comissão gostaria que aprovássemos um novo acordo com Marrocos. A menos que nos
dê garantias de que o sistema de preços será alterado a fim de impedir a concorrência desleal
entre produtores marroquinos e espanhóis, não apoiaremos certamente essa iniciativa.

Temos a obrigação de garantir o cumprimento dos acordos, mas também temos a obrigação
de defender os interesses dos produtores das Ilhas Canárias, de Múrcia, de Valência e da
Andaluzia. Façamo-lo antes que seja demasiado tarde.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Senhor Presidente, os apelos à alteração do sistema
de preços de entrada começaram em 2003. Isso mesmo foi solicitado por este Parlamento,
pelo Estados-Membros, bem como pela Espanha e pela França, com o apoio de Itália, Grécia
e Portugal.

O motivo reside no facto de o sistema não estar a ser correctamente aplicado, verificando-se
a evasão ao pagamento de taxas e uma aplicação abusiva do método de cálculo.
Consequentemente, o sector é penalizado, existe concorrência desleal e os Estados-Membros
recebem menos receitas aduaneiras.

O Corpo Especial de Inspectores Hortofrutícolas constatou isso mesmo, salientado que o
artigo 5.º do Regulamento permite uma aplicação abusiva e, como já foi afirmado nesta
Câmara, o OLAF, Organismo Europeu de Luta Antifraude, declarou que o método de
cálculo usado permite a evasão ao pagamento de taxas adicionais.

Cabe à Comissão resolver este problema. Deve apresentar uma solução aos produtores e
aos Estados-Membros. Esta situação arrasta-se há 16 anos.

O sector está a ser penalizado. O sector das frutas e produtos hortícolas europeu, bem
como o sector das frutas e produtos hortícolas espanhol, em Valência, em Múrcia e na
Andaluzia, está a ser penalizado e é necessário uma solução. E lembro que os consumidores
também são afectados por esta situação.

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a
petição que está a ser debatida numa altura em que a Comissão da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural e a Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu
estão a debater o novo capítulo relativo à agricultura do acordo com Marrocos.

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) confirma que existem irregularidades
no cálculo dos direitos relativos à importação de tomate e que isso tem lesado os produtores
europeus, os mesmos produtores que estão a expressar a sua preocupação relativamente
ao aguardado aumento da importação de tomate e de frutas e produtos hortícolas em geral
caso o acordo seja assinado.

Somos evidentemente sensíveis às preocupações suscitadas por acordos bilaterais em que
o sector agrícola é sacrificado a bem de interesses industriais mais alargados. Não é uma
actuação correcta e não nos cansaremos de afirmá-lo à Comissão Europeia. No entanto,
gostaria de sublinhar que a actual crise económica e política no Magrebe deve fazer-nos
reflectir sobre este acordo com mais cuidado e solidariedade.

37Debates do Parlamento EuropeuPT07-04-2011



Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Senhor Presidente, tal como é requerido pelos
peticionários da Federação Espanhola de Associações de Produtores-Exportadores de
Frutas, Hortaliças, Flores e Plantas Vivas, a Comissão deve alterar – e aqui reitero o pedido
apresentado pela Espanha e por outros Estados-Membros – alguns dos artigos do
regulamento em apreço.

No que se refere ao método de cálculo para a fixação dos preços de entrada, um dos três
métodos actualmente utilizados deve ser eliminado, a saber, o chamado método “dedutivo”.
Esta é a alteração mais premente, tendo em conta que os importadores optam pelo método
que, em determinado momento, lhes permite evitar pagar taxas adicionais.

Agora que o novo acordo com Marrocos aguarda a aprovação deste Parlamento para entrar
em vigor, o melhor argumento que a Comissão nos poderia dar seria proceder à correcção
do sistema de uma vez por todas. Hoje, insistimos neste ponto uma vez mais porque o
bom funcionamento dos preços de entrada é a contrapartida lógica que os nossos
agricultores esperam quando se decidir a sua entrada em vigor.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores
Deputados, considero que o debate de hoje, relativo à petição apresentada pela Federação
Espanhola de Associações de Produtores-Exportadores de Frutas, Hortaliças, Flores e Plantas
Vivas é oportuno, tendo em conta que o acordo comercial com Marrocos está neste
momento a ser debatido no Parlamento.

É evidente que a petição levanta uma questão para a qual a Comissão ainda não parece ter
encontrado resposta. Esta Câmara insta a Comissão a encontrar essa resposta antes da
assinatura do novo acordo, pois não é aceitável que os agricultores europeus continuem
a pagar o preço desta avidez de liberalização do comércio que está a contagiar a Europa.

Devemos defender os nossos agricultores e salvaguardar os seus interesses, não apenas no
que se refere à produção de tomate, mas a toda a produção de frutas e produtos hortícolas,
que seria gravemente afectada por uma abertura indiscriminada do mercado.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
as críticas que ouvimos aqui esta manhã relacionadas com a petição são compreensíveis.
Penso que há ainda um longo caminho a percorrer até podermos garantir o consenso em
torno de um possível acordo geral com Marrocos em matéria de produtos agrícolas. Por
um lado, o acordo deve respeitar a necessidade de equilíbrio e não deve criar problemas
graves aos produtores agrícolas europeus. Por outro lado, deve respeitar a necessidade de
regras claras e transparentes em matéria de concorrência nos mercados agrícolas. É esse o
caminho a seguir para garantir uma relação proveitosa entre a União Europeia e Marrocos.

Portanto, convido a Comissão a procurar soluções adequadas que não percam de vista os
interesses dos produtores, mas que também não esqueçam uma política de generosidade
renovada para com Marrocos, particularmente face aos acontecimentos em marcha no
Magrebe.

Seria muito útil que isto fosse entendido – e não quero que acabemos a importar
apanhadores de tomate em vez de tomate e outros produtos agrícolas. Logo, é importante
que se efectue uma averiguação profunda da situação para que se possa criar uma nova
política europeia neste domínio.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Senhor Presidente, creio que a política do
business as usual já nos causou demasiados dissabores no passado. Portanto, devemos ser
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muito cautelosos, sobretudo no que se refere ao contexto actual no Norte de África.
Precisamente por isso, quero juntar a minha voz à daqueles que afirmaram que, nas
circunstâncias actuais, é muito pouco pertinente levar por diante o acordo comercial com
Marrocos.

Na qualidade de relator de parecer da Comissão das Pescas, considero que é necessário
esclarecer muito bem que progressos estão a ser alcançados no quadro actual. Devemos
também exigir claramente que o tomate – ou qualquer outro produto agrícola – que entre
na União Europeia venha nas mesmas condições que são exigidas aos produtores locais.
Na ausência desta garantia, deveríamos e devemos – e espero que esta Câmara o faça –
repensar o quadro em apreço no seu conjunto.

Estamos perante a necessidade, não de apostar numa política proteccionista, mas sim de
apostar num comércio justo. E é necessário que definamos claramente o quadro a adoptar,
para conhecermos a situação e actuarmos da forma mais responsável possível.

Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE).   – (ES) Senhor Presidente, quero agradecer a todos
os meus colegas deputados que compreenderam o problema da região do Mediterrâneo,
bem como à delegação espanhola e a todos os que percebem que nós, nas Ilhas Canárias,
em Múrcia, em Valência e em Almeria, estamos frustrados por a Comissão não cumprir
os seus acordos e por termos visto muitas empresas fecharem as portas, por continuarmos
a ser o ponto de entrada de imigrantes da África subsariana, o ponto de entrada de
imigrantes marroquinos e o amortecedor da crise. Isto, porque damos apoio, num momento
de grandes carências económicas, a pessoas que vêm trabalhar para o nosso território e
têm a possibilidade de enviar dinheiro para as suas famílias.

Portanto, considero que a Comissão também deve actuar de forma responsável no que se
refere às competências que lhe são conferidas pelos Tratados. Penso que a Comissão não
reflectiu sobre a necessidade de defender os interesses dos cidadãos ou sobre a necessidade
de evitar uma política indiscriminada que, além do mais, nos obriga a importar alimentos
produzidos em condições fitossanitárias extremamente duvidosas.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, um dos motivos da criação do mercado
interno foi o de proporcionar aos consumidores europeus uma melhor protecção. Os
consumidores têm o direito de comprar, em toda a União Europeia, produtos saudáveis e
produzidos de forma justa.

A liberalização do mercado – por outras palavras, a existência de quotas de importação
controladas – deve, portanto, estar sujeita ao cumprimento de, pelo menos, três requisitos.
Em primeiro lugar, deve existir um controlo claro das quantidades permitidas de produtos
importados. Este requisito está sobretudo relacionado com o aspecto quantitativo. Em
segundo lugar, a qualidade dos produtos também deve ser controlada. Isto relaciona-se
com as normas de produção. Em terceiro lugar, deve ter-se em conta o impacto sobre os
agricultores da União Europeia. As relações comerciais que lesam terceiros – e, neste caso,
significa as relações comerciais que favorecem a indústria em prejuízo da agricultura –
devem ser evitadas.

Portanto, exorto a Comissão a submeter o acordo com Marrocos a um novo escrutínio
rigoroso e a não o assinar enquanto não for submetido a uma nova avaliação.

Michel Dantin (PPE).   – (FR) Senhor Presidente, gostaria de agradecer aos produtores
espanhóis que, em boa hora, nos apresentaram esta petição.
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Efectivamente, há meses que o Parlamento alerta a Comissão para o perigo que uma série
de acordos bilaterais constituem para o nosso mercado interno. Evidentemente, somos
sensíveis à questão do desenvolvimento de Marrocos. Para nós, é claro que proporcionar
estabilidade ao povo de Marrocos no seu próprio país é a melhor solução e que isso evitará
muitos problemas em matéria de imigração. No entanto, quando a Comissão nos diz que
um novo acordo se limitará a ratificar a situação existente, também é visível, graças aos
relatórios do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), que a situação a que a
Comissão se refere não é a verdadeira solução.

Além disso, gostaria de alertar a Comissão para outra questão. Dizem-nos que os acordos
negociados – renegociados – nos permitirão apoiar os produtores marroquinos. Mas de
que produtores estamos a falar? Os exportadores são, sobretudo, grandes empresas
agro-alimentares que instalaram explorações de enormes dimensões em Marrocos. Não
são os pequenos produtores marroquinos que beneficiam dos nossos acordos, dado que
não têm capacidade para produzir em condições aceitáveis para o mercado europeu. Não
confundamos as questões, mas também não nos induzam em erro: é este o pedido que
faço à Comissão.

Maroš Šefčovič,    Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, se me permite,
quero começar por apresentar alguns números, dado que vários oradores os referiram nas
suas intervenções. Para esse efeito, vou recorrer à base de dados Comext.

As importações para a UE de tomate proveniente de Marrocos aumentaram de 185 000
toneladas na campanha 1999-2000 para 295 000 toneladas na campanha 2009-2010,
acompanhando a tendência normal no que respeita às importações de frutas e produtos
hortícolas frescos de todo o mundo. Ao mesmo tempo, o total de importações
suplementares de tomate para a UE aumentou de 242 000 toneladas para 493 000
toneladas. Devo sublinhar que a quota de Marrocos no total de importações para UE sofreu,
na realidade, uma diminuição de 76% para 59%. A produção anual de tomate na UE varia
entre 16 e 18 milhões de toneladas, dos quais 6,5 a 7,5 milhões de toneladas se destinam
ao mercado de produtos frescos. Penso que é muito importante termos estes números em
mente para mantermos o debate e a dimensão do problema na devida proporção.

No que se refere ao novo acordo com Marrocos, na Comissão consideramos que é modesto
e equilibrado. Se for aprovado, a Comissão assegurará, naturalmente, que todas as suas
condições e normas sejam plenamente respeitadas. As quantidades adicionais ao abrigo
do contingente pautal serão mantidas abaixo da média tradicional de fornecimento à UE.
A média anual actual é de 300 000 toneladas. Com 52 000 toneladas suplementares,
teremos 285 000 toneladas no âmbito do contingente pautal, havendo portanto margem
para 15 000 toneladas de importações ao abrigo do habitual regime erga omnes.

Voltando-me para outro problema que foi levantado, designadamente, o argumento de
que não actuámos, não o posso aceitar, porque não encontrámos qualquer falha sistemática
no sistema. Existe um caso, que também foi referido aqui, no qual o OLAF averiguou o
problema e remeteu as conclusões para o Tribunal francês, que não confirmou a totalidade
das conclusões do OLAF; no entanto, já foi iniciada a recuperação parcial de direitos
aduaneiros devidos.

Gostaria ainda de garantir a esta Câmara que, no que se refere ao controlo das normas
fitossanitárias, a Comissão está a assegurar o melhor controlo e as normas mais elevadas
possíveis em todas as importações de frutas e produtos hortícolas frescos para a União
Europeia. Por outro lado, devo dizer que compreendo a vigilância mantida pelos deputados
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ao Parlamento Europeu e pelo sector agrícola nestas matérias de grande pertinência. Gostaria
de garantir-lhes que, se as organizações tiverem provas concretas da ocorrência de fraudes,
podem submetê-las à Comissão, que as analisará meticulosamente e tomará as medidas
apropriadas.

Presidente.   – Está encerrado o debate.

(A sessão, suspensa às 11H35, é reiniciada às12H00)

PRESIDENTE: DIANA WALLIS
Vice-Presidente

6. Período de votação

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

(Resultados pormenorizados das votações: ver Acta)

****

Nigel Farage (EFD).   – (EN) Senhora Presidente, nos termos do artigo 110.º do Regimento,
a Comissão pode pedir a palavra em qualquer momento para fazer uma declaração sobre
uma matéria urgente. De ontem para hoje, recebemos a funesta mas não surpreendente
notícia de que mais um país mordeu o pó e que Portugal necessita de uma operação de
resgate. Gostaria de saber se hoje a Senhora Presidente recebeu algum pedido da Comissão
para fazer uma declaração sobre Portugal? Caso isso não tenha acontecido, poderá o senhor
Comissário dizer porquê? Considera que o resgate de Portugal não é suficientemente
importante para ser debatido por este Parlamento, ou estará apenas a enterrar a cabeça na
areia?

Presidente.   – Senhor Deputado Farage, já deu a conhecer sua posição e tenho a certeza
de que o senhor Comissário Šefčovič a ouviu. Reagir ou não é prerrogativa de cada
instituição. O Senhor Deputado foi ouvido e veremos o que acontece.

Nigel Farage (EFD).   – (EN) Senhora Presidente, pergunto: sim ou não? Recebeu um pedido
da Comissão para fazer uma declaração urgente sobre a situação de Portugal ou não?

Presidente.   – Senhor Deputado Farage, a Comissão tem essa prerrogativa e o senhor já
teve a oportunidade de ser ouvido. Agora, temos de proceder à votação.

6.1. Vacinação contra a febre catarral ovina (A7-0121/2011, Janusz Wojciechowski)
(votação)

– Antes da votação:

Paolo De Castro,    Presidente da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. – (IT)
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de fazer uma breve
intervenção apenas para sublinhar a importância que o relatório Wojciechowski sobre a
febre catarral ovina tem para uma questão institucional que nos afecta a todos.

No que se refere ao seu conteúdo, não há divergências entre a Comissão, o Parlamento e
o Conselho. Contudo, a inclusão dos quadros de correspondência no texto continua a ser
uma questão muito sensível. Embora o Conselho se opusesse totalmente a essa inclusão,
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a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural decidiu votar a favor de um texto
que inclui os quadros de correspondência, que visam obrigar os Estados-Membros a prestar
informação sobre a transposição da directiva.

Cabe agora ao Conselho decidir se aceita os quadros de correspondência e concluir o acordo
em primeira leitura, ou se vai responder perante os produtores de gado europeus pela
ausência de uma campanha de vacinação contra a febre catarral ovina este ano por aquela
instituição não querer ceder nessa matéria.

Considero que este relatório pode abrir um precedente para futuras negociações com o
Conselho. Devemos manter-nos unidos e determinados ao exigir aos Estados-Membros a
máxima transparência e ao defender uma total conformidade com o direito europeu.

Presidente.   – Penso que o relator também quer usar da palavra.

Janusz Wojciechowski,    relator. – (PL) Senhora Presidente, o senhor deputado De Castro
já disse o que eu pretendia dizer. Limito-me a juntar a minha voz ao apelo para que o
Conselho não levante obstáculos a uma rápida aplicação da nova directiva. Os quadros de
correspondência são um início e abrem um precedente que, na minha opinião, criará
melhores práticas para o futuro, bem como facilitará o controlo da conformidade do direito
nacional com o direito europeu.

6.2. Ensinamentos a retirar para a segurança nuclear na Europa após o acidente
nuclear no Japão (B7-0236/2011) (votação)

6.3. A situação na Síria, no Barém e no Iémen (B7-0249/2011) (votação)

6.4. Quarta Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos
(B7-0228/2011) (votação)

– Antes da votação do n.º 16:

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Senhora Presidente, após “avaliação sistemática dos riscos
decorrentes das alterações climáticas”, gostaria de incluir as palavras “não lesiva para o
comércio”.

(A alteração oral é rejeitada)

6.5. Relatório de acompanhamento de 2010 sobre a Islândia (B7-0226/2011) (votação)

– Antes da votação da alteração 2:

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Senhora Presidente, gostaria que substituíssemos:

“Exorta o povo da Islândia a apoiar este acordo” por “Encoraja o povo da Islândia a apoiar
este acordo”.

Presidente.   – Senhor Deputado Preda, lamento, mas penso que não leu a alteração oral
certa. Tem duas – pode tentar a outra. Seria útil.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Senhora Presidente, gostaríamos de substituir, na
alteração 2:

“encetar um diálogo construtivo” por “prosseguir o diálogo construtivo”.
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Gerard Batten (EFD).   – (EN) Senhora Presidente, exorto todos os deputados a não
aprovarem a alteração e insto a Islândia a proteger os seus recursos haliêuticos...

(A Presidente interrompe o orador)

(Reacções diversas)

(O Parlamento aprova a alteração oral)

6.6. Relatório de acompanhamento de 2010 sobre a Antiga República Jugoslava da
Macedónia (B7-0225/2011) (votação)

– Antes da votação:

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Senhora Presidente, nos termos do artigo 177.º do
Regimento, venho requerer o adiamento da votação, uma vez que o senhor deputado Zoran
Thaler, que era o relator do relatório em apreço, já não se encontra entre nós, na sequência
de alegações graves publicadas pelo Sunday Times. Na minha opinião, o deputado usufrui
da presunção de inocência; contudo, face às acusações que lhe são dirigidas, o presente
relatório sobre a ARJM não usufrui da presunção de credibilidade. No mínimo, este relatório
alberga uma semente de dúvida. Portanto, requeiro o adiamento da votação, a nomeação
de um novo relator e uma nova apresentação do relatório dentro de três meses, a fim de
manter a integridade do Parlamento.

Presidente.   – Na realidade, temos um novo relator que tomou conta do relatório. Senhor
deputado Vigenin, se quiser usar da palavra, pode fazê-lo de forma breve.

Kristian Vigenin (S&D).   – (EN) Senhora Presidente, é desnecessário participarmos neste
exercício de propaganda. O relatório em apreço já foi debatido.

(Aplausos)

Neste relatório, verificou-se um consenso alargado entre todos os grupos políticos. Foi
aprovado na Comissão dos Assuntos Externos por esmagadora maioria. Ontem tivemos
um debate muito positivo, e eu peço-lhe que prossiga com a votação.

(O Parlamento rejeita o pedido de adiamento da votação)

– Antes da votação da alteração 1:

Eduard Kukan (PPE).   – (EN) Senhora Presidente, proponho que a votação final desta
resolução seja nominal.

Presidente.   – Vamos esperar até à votação final e então veremos se é essa a vontade da
Câmara.

– Antes da votação final:

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Senhora Presidente, nos termos do artigo 167.º do
Regimento, a votação nominal deve ser requerida com 24 horas de antecedência. Se existe
um artigo que tem precedência sobre este e dispõe que a votação nominal pode ser decidida
pelo Parlamento, por favor, indique-nos o número. De outro modo, todos poderíamos
requerer votações nominais quando nos apetecesse.

Presidente.   – Na qualidade de Vice-Presidente presidindo aos trabalhos, disponho do
poder de decidir se optamos por uma votação nominal ou não. Esse poder é-me atribuído
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pelo artigo 20.º; não obstante, vou pôr o assunto à consideração da Câmara. Ponho a
questão em votação de braço no ar. Quem é a favor da votação nominal? É claro que o
Parlamento é a favor do voto nominal, coincidindo com a minha vontade, portanto,
segue-se na ordem do dia o período de votação da proposta de resolução final.

(O Parlamento aprova o pedido de Eduard Kukan)

6.7. Situação na Costa do Marfim (B7-0256/2011) (votação)

6.8. Revisão da Política Europeia de Vizinhança - Dimensão Oriental (B7-0198/2011)
(votação)

6.9. Revisão da Política Europeia de Vizinhança - Dimensão Meridional
(B7-0199/2011) (votação)

– Antes da votação da alteração 7:

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Senhora Presidente, gostaria de perguntar se é possível
proceder-se a uma pequena correcção da alteração que apresentei. Esta correcção está
indicada exaustivamente no final da lista de votações. O sentido geral da correcção é que
não devemos referir apenas os acontecimentos na Líbia, a fim de não criar a impressão de
que esta alteração – de que o nosso trabalho – tem um objectivo específico. Devemos referir
todos os acontecimentos ocorridos no Norte de África e no Médio Oriente e sublinhar a
importância do facto de dois terços do financiamento (com uma proporção de dois terços
para um terço) terem sido destinados como um gesto de boa vontade e como expressão
da importância que a dimensão meridional tem para nós.

(A alteração oral é rejeitada)

6.10. Utilização da violência sexual em conflitos no Norte de África e no Médio
Oriente (B7-0244/2011) (votação)

6.11. Relatório anual do BEI relativo a 2009 (A7-0073/2011, George Sabin Cutaş)
(votação)

Presidente.   – Está encerrada a votação.

7. Declarações de voto

Declarações de voto orais

Relatório: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Senhora Presidente, considero muito importante termos votado
a favor deste relatório por uma maioria clara. É precisamente este o tipo de trabalho que
o Parlamento Europeu deve desenvolver para preservar a confiança dos cidadãos no sistema.

Por que motivo, então, levanto novamente a questão após a votação? Tal como o relator,
gostaria de salientar que se trata de uma matéria importante, especialmente para a relação
interinstitucional, e os quadros de correspondência são um começo decisivo. Espero que
o processo siga o seu caminho, sem questiúnculas entre as instituições, para que possa ser
aplicado com a maior celeridade possível.
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Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
a medida em apreço é importante para o mundo agrícola. Todavia, a medida deve ser
seguida de imediato por um compromisso do Conselho e dos governos dos
Estados-Membros em adoptá-la antes do final da campanha, a fim de se resolver um
problema que não afecta apenas as regiões meridionais da Europa, mas toda a Europa,
como a votação de hoje demonstrou.

A febre catarral ovina afecta o gado ovino e bovino. Portanto, a adopção de medidas que
visam erradicá-la é um objectivo da política de saúde para o qual os governos nacionais
podem melhor contribuir se revelarem flexibilidade face a esta medida. Além disso, deve
ser adoptada de imediato através da transposição da directiva.

Proposta de resolução RC-B7-0236/2011 (Ensinamentos a retirar para a segurança
nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Senhora Presidente, tratava-se de um tema de extrema importância
a debater e considero que teria sido importante o Parlamento enviar uma mensagem clara
de que estamos muito preocupados com o que aconteceu. Queremos demonstrar aos
cidadãos que estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para tornar as centrais
nucleares na Europa e no resto do mundo tão seguras quanto possível. No entanto, também
queremos mostrar que desejamos continuar a tirar partido da energia nuclear quando
houver mais certezas neste domínio. Lamento que a maioria tenha votado contra e que,
portanto, hoje essa mensagem clara não tenha sido enviada.

Bernd Lange (S&D).   – (DE) Senhora Presidente, estou algo decepcionado por o
Parlamento não ter conseguido aprovar esta proposta de resolução por maioria, a fim de
retirarmos ensinamentos sensatos da catástrofe ocorrido no reactor japonês. Considero
inquestionável que isto significa que devemos iniciar uma mudança clara em matéria de
política energética numa direcção que se afasta da energia nuclear – por outras palavras,
o início do seu abandono gradual – ao nível europeu. Em segundo lugar, deve igualmente
ser evidente que, se realizarmos testes de resistência, qualquer central nuclear que não passe
nesses testes deverá ser retirada da rede.

Nenhuma das propostas apresentadas mereceu a maioria dos votos. Por esse motivo, não
pude apoiar a resolução. Espero que consigamos em breve organizar uma política energética
uniforme, que nos garanta energia segura e prudente para o futuro, o que significa uma
mudança de paradigma para a eficiência energética e a energia de fontes renováveis.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Senhora Presidente, ninguém duvida, certamente, que o
acidente de Fukushima pôs a nu a necessidade de reforçar a avaliação das centrais nucleares
existentes e da construção de novas centrais. Será necessário rever e adaptar legislação,
bem como reavaliar os parâmetros dos testes de resistência a que são submetidas as centrais
nucleares europeias, com base em critérios comuns a aplicar em toda a UE. Considerando
que se trata de um problema global que não conhece fronteiras, poderia mesmo firmar-se
um acordo intercontinental, supervisionado por autoridades mundiais.

Porém, não devemos precipitar-nos, pois corremos o risco de deitar fora o bebé com a
água do banho. Trata-se de resolver problemas exclusivamente técnicos, cuja politização
só pode ser prejudicial. Todos os dias nos deparamos, nos meios de comunicação social
ou aqui no Parlamento, com numerosas alegações demagógicas sem a mínima base técnica.

Uma vez que as conclusões do debate do Parlamento Europeu reflectem plenamente essa
divergência de opiniões, abstive-me na votação final relativa à posição do Parlamento.
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Mitro Repo (S&D).   – (FI) Senhora Presidente, também não pude votar a favor da resolução
em apreço, pelo menos na versão que votámos.

Na Europa, os cidadãos temem pela sua segurança, e com bons motivos. Esta matéria deve
ser agora uma prioridade para nós. Necessitamos de medidas concretas para reforçar o
sentimento de segurança das pessoas.

A presente resolução dividiu opiniões em todo o Parlamento. A questão não deve ser se
somos contra ou a favor da energia nuclear: insistimos na existência de normas mínimas
de segurança para toda a Europa. Os testes de resistência propostos pela Comissão não
bastarão para apaziguar os cidadãos. A Comissão deve promover a investigação de soluções
alternativas em matéria de energia para o futuro, tendo em conta, por outro lado, as
diferentes necessidades energéticas dos Estados-Membros. Na minha opinião, o investimento
em energia nuclear não deve significar menos investigação ou menor desenvolvimento de
produtos no domínio da energia de fontes renováveis.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Senhora Presidente, o acidente de Fukushima deu azo
a receios públicos justificados quanto à utilização da energia nuclear, pelo que concordo
que se justifica ponderar a actual situação na UE e tomar medidas concretas para melhorar
a segurança, assim como a transparência do funcionamento das centrais nucleares e a
protecção da saúde humana. Na situação actual, quer gostemos, quer não, não é possível,
mesmo com a melhor das vontades, imaginar um mercado de electricidade funcional e
competitivo sem o contributo da energia nuclear para um cabaz energético equilibrado.

A UE e os Estados-Membros têm o dever de criar uma política energética que garanta a
soberania, a independência política e a segurança económica de todos os Estados. Os
instrumentos para a consecução deste objectivo incluem um cabaz energético adequado,
um nível apropriado de capacidade de produção, um equilíbrio entre a oferta e a procura,
reduções da intensidade energética da economia, entre outros aspectos.

Não tenho receio de salientar que a energia nuclear representa um recurso importante para
a produção de electricidade, pois contribui para uma maior segurança energética, sobretudo
para Estados com reservas limitadas de combustíveis sólidos. Abstive-me na votação final
porque incluía uma proposta de imposição de uma moratória sobre novos reactores.
Discordo francamente desta proposta.

Paul Murphy (GUE/NGL).   – (EN) Senhora Presidente, votei a favor da alteração que
insiste num futuro nuclear para a Europa. A tragédia de Fukushima salienta o enorme
perigo que a energia nuclear representa para a humanidade e para o ambiente. As
probabilidades de ocorrer uma catástrofe de grandes dimensões e a ausência de uma forma
segura de eliminar o combustível nuclear irradiado significam que a energia nuclear não
representa um meio seguro de desenvolvimento de produção energética.

Esta tragédia sublinha igualmente o facto de não se poder confiar a tarefa essencial de
produção e distribuição de energia a especuladores privados. Em última análise, a demanda
capitalista de lucro, sem consideração pela vida humana, pela segurança humana ou pelo
ambiente, é responsável por esta crise.

Insto à nacionalização do sector energético sob um controlo e gestão democráticos pelos
trabalhadores. Deste modo, poderíamos desenvolver um plano racional e sustentável para
a produção, distribuição e utilização de energia, a fim de fornecer energia barata e segura
a todos os cidadãos, protegendo simultaneamente o ambiente. No cerne desse plano terá
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de existir um programa de investimento a longo prazo em fontes renováveis de energia
que conduzam à substituição gradual do petróleo, do gás, do carvão e das centrais nucleares.

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
depois da tragédia de Fukushima, todos necessitamos de parar para pensar. A energia
nuclear encontra-se uma vez mais no foco das atenções, e considero que necessitamos,
acima de tudo, de reflectir sobre o futuro – o futuro dos nossos filhos. É evidente que
precisamos de energia, mas de uma energia limpa e segura. A segurança é muito importante,
mas não é suficiente. Não é suficiente uma moratória; é necessário ir mais longe.

A tragédia de Fukushima mostra-nos que não existem centrais nucleares isentas de riscos.
Acima de tudo, demonstra que é necessário organizar um abandono rápido da energia
nuclear e concentrar a nossa atenção em fontes de energia renováveis e alternativas. A
Europa necessita de uma nova política energética para cancelar a construção de novas
centrais nucleares, devido ao impacto terrível que estas centrais podem ter na segurança,
no ambiente, no clima e em gerações futuras. Terá de ocorrer uma mudança radical de
perspectiva, em prol de um futuro seguro com base na economia energética e na utilização
de fontes renováveis.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Senhora Presidente, votei a favor da adopção da resolução.
Esta resolução destina-se a constituir uma manifestação de solidariedade para com as
vítimas da catástrofe natural e do subsequente acidente nuclear, assim como uma
manifestação de gratidão e de reconhecimento para com todas as pessoas que estão a
arriscar a vida para impedir uma catástrofe ainda maior. Também eu admiro muito a
solidariedade, coragem e determinação com que os cidadãos japoneses estão a reagir a este
desastre.

Concordo com a conclusão de que a União Europeia terá de rever amplamente a sua
abordagem à segurança nuclear, mas não podemos forçar os Estados-Membros a
abandonarem actividades destinadas a garantir a sua própria segurança energética, pelo
que me congratulo por termos rejeitado as disposições irrealistas e perigosas da nossa
resolução.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
a delegação italiana do partido Italia dei Valori votou contra o texto da resolução sobre
energia nuclear porque não era suficientemente explícito na sua recusa da energia nuclear.

Infelizmente, todas as alterações que poderiam melhorar o texto e conduzir a uma Europa
livre de energia nuclear, livre de imediato das centrais nucleares existentes e sem quaisquer
centrais nucleares no futuro, foram rejeitadas. Uma Europa sem energia nuclear é o único
rumo possível para que os nossos filhos e as gerações vindouras tenham um futuro
protegido da repetição de catástrofes como Fukushima e Chernobyl.

Estes ensinamentos mostram-nos que não existe uma segurança teórica. Por conseguinte,
temos de recusar terminantemente a opção nuclear e investir na investigação e na inovação
de outras fontes verdadeiramente verdes, renováveis e limpas.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Senhora Presidente, votei a favor da proposta de resolução e
lamento muito que o Parlamento não tenha conseguido obter uma posição uniforme hoje.
Remeto este comentário sobretudo aos senhores deputados que exigiram mais. Considero
que teria sido melhor um voto de compromisso, pois estou ciente de que a União Europeia
engloba opiniões muito diferentes em matéria de energia nuclear.
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É precisamente por os efeitos ambientais e o impacto das catástrofes não se confinarem a
fronteiras nacionais que considero importante a adopção e a aceitação de condições
mínimas. Em primeiro lugar, necessitamos de normas uniformes de segurança na União
Europeia. Em segundo lugar, é necessário criar disposições para incidentes ou catástrofes
no futuro – é preciso um plano europeu de recuperação em caso de catástrofes. Em terceiro
lugar, não podemos continuar a descurar a investigação no domínio da energia de fontes
renováveis, da fusão nuclear e da criação de instalações de armazenamento e da reciclagem
de combustíveis à base de carbono.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – (EN) Senhora Presidente, também eu estou desiludida por
este Parlamento não ter conseguido transmitir uma mensagem equilibrada e razoável. Não
há dúvida de que os estragos na central nuclear de Fukushima são uma catástrofe, mas o
cômputo final de mortes não ascenderá aos milhares nem às centenas, provavelmente nem
sequer às dezenas.

Em resultado do mais grave terramoto registado na região, calcula-se que ocorrerão 30 000
a 40 000 mortes devido à destruição de estradas, pontes, linhas ferroviárias e edifícios.
Deveríamos demolir todas as estruturas semelhantes na UE, por prevenção? É esta a minha
questão.

A culpa no Japão não é da tecnologia nuclear, é da localização. Uma reacção de pânico na
Europa será, por conseguinte, ridícula e poderá ser prejudicial para o ambiente, pois não
existe uma fonte alternativa à energia nuclear que seja credível e de baixo teor de carbono,
e o recurso aos combustíveis fósseis irá aumentar. Será isso que pretendemos?

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Senhora Presidente, todos os cidadãos da Europa têm de
se preocupar com a segurança, o que é importante. Temos de criar sistemas seguros.

É evidente que ocorreu uma reacção algo excessiva na sequência de Fukushima. Por outro
lado, essa reacção é natural. Recordo-me do momento em que o navio Estónia se afundou:
algumas pessoas defendiam que todos os navios deveriam ser proibidos, por serem
perigosos. É verdade que certos indivíduos podem pensar desta forma. No entanto, temos
de ter presente que apenas uma de 54 centrais nucleares não passou no teste provocado
pelo tsunami e pelo terramoto.

Não obstante, necessitamos de ponderar a situação com tranquilidade e ter presente que
não se podem criar generalizações com base em um caso pontual. De facto, todos os anos
morrem 300 000 europeus devido aos efeitos das emissões dos combustíveis fósseis, e é
esta a vertente que deveríamos analisar em primeiro lugar. Temos de prestar atenção à
segurança da tecnologia nuclear, e sei que no futuro construiremos igualmente centrais
seguras na Europa. Assim, não existe qualquer motivo para uma histeria injustificada destas
dimensões.

Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Senhora Presidente, gostaria de referir que me abstive em
todas as votações deste tema. Não por menosprezar esta questão, que me preocupa bastante,
mas por perceber que engloba muitas vertentes e não existem respostas fáceis.

Vivo na Irlanda, represento Dublin, que se situa na costa oriental da Irlanda. Na costa
ocidental da Grã-Bretanha existem cinco centrais nucleares activas; não tenho qualquer
objecção quanto a estas centrais. Porém, considero que no domínio da segurança nuclear
e no interesse da boa vizinhança, seria útil existir uma visão geral conjunta
britânica/irlandesa – quando menciono irlandesa, refiro-me a toda a ilha – da segurança
do funcionamento destas centrais, a fim de estarmos informados dos riscos, caso existam.
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Além disso, em caso de acidente, poderíamos participar em qualquer evacuação necessária
dos cidadãos galeses ou ingleses, para podermos desempenhar o nosso papel de boa
vizinhança.

Onde existirem Estados-Membros próximos que possuam instalações deste tipo, deverá
ocorrer uma boa cooperação entre os países vizinhos. É este o motivo da minha declaração.

Proposta de resolução RC-B7-0249/2011 (Situação na Síria, no Barém e no Iémen)

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Senhora Presidente, na Síria, no Barém e no Iémen, os cidadãos
tentaram manifestar-se a favor da dignidade humana, da transparência, dos direitos
fundamentais e do direito à democracia.

A União Europeia demonstrou vontade e competência na protecção da população civil da
Líbia e no apoio à revolução democrática. Temos de evitar uma duplicidade de critérios e
demonstrar que tomaremos medidas em consonância com os valores da política externa
da União Europeia.

A situação no Norte de África e no Médio Oriente é uma verdadeira prova de fogo para o
novo Serviço de Acção Externa da União Europeia. Uma sociedade viável e justa necessita
de diálogo e interacção genuínos entre a sociedade civil e os decisores políticos. Pretendemos
recordar à Síria, ao Barém e ao Iémen que os cidadãos devem ser ouvidos. Não estamos a
fomentar uma revolução.

A satisfação, a segurança e o bem-estar dos cidadãos são prioritários para um Estado que
respeite a justiça. Com esta resolução, demonstramos que a Europa, na sua política externa,
promove os valores que estão na base da sua criação.

Paul Murphy (GUE/NGL).   – (EN) Senhora Presidente, abstive-me na votação sobre a
situação na Síria, no Barém e no Iémen. Os movimentos revolucionários que tiveram início
na Tunísia inspiraram e encorajaram milhões de cidadãos do Norte de África e do Médio
Oriente a participarem em manifestações populares contra os regimes violentos que
governaram esses países em ditadura durante décadas.

Estas manifestações demonstraram uma vez mais que a classe trabalhadora e os pobres
têm a capacidade de enfrentar e derrotar os seus opressores. Denuncio a hipocrisia dos
líderes da UE e de outros países ocidentais que hoje condenaram a repressão violenta
utilizada por estes líderes ditatoriais, mas que ontem apoiaram e viabilizaram os seus
regimes.

Neste momento é essencial que os cidadãos ultrapassem fronteiras étnicas e religiosas e se
unam para purgar as elites corruptas e construir verdadeiras sociedades democráticas com
empregos dignos, um ensino de qualidade e livres de pobreza. Para que se atinja esse
objectivo, a classe trabalhadora e os pobres têm de assumir o controlo da economia e da
riqueza que existe na região e utilizá-las em prol da maioria.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Senhora Presidente, assisti recentemente a enormes
manifestações em países como a Síria, o Barém e o Iémen. Os manifestantes exigem
democracia na vida pública, a demissão de ditadores e, sobretudo na Síria, o levantamento
do estado de emergência. Contudo, as autoridades destes países estão a recorrer à violência
contra os manifestantes, tendo provocado a morte de muitos cidadãos. O facto de toda a
região estar sob ameaça é particularmente preocupante. O uso da força contra os próprios
cidadãos constitui uma violação da Lei na sua globalidade. A utilização de munições reais

49Debates do Parlamento EuropeuPT07-04-2011



é indefensável e exige uma condenação categórica. Apelo aos governos destes países para
porem termo à repressão, em nome dos direitos humanos, designadamente do direito à
manifestação pacífica e à liberdade de expressão. Insto as instituições europeias e as
organizações internacionais pertinentes a aplicarem medidas diplomáticas a fim de
protegerem os manifestantes. Espero que, ao adoptar a resolução de hoje, possamos
igualmente contribuir para a protecção dos direitos humanos fundamentais nestes países.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Senhora Presidente, a União Europeia tem obviamente
conhecimento de que deve aplicar os seus próprios valores fundamentais à sua política.
Os direitos humanos constituem um domínio essencial; têm de ser exportados para o
Médio Oriente. Temos de facto de apresentar um conceito e um entendimento do que
significam os direitos humanos. Não será fácil, uma vez que a cultura do Médio Oriente se
baseia em valores diferentes. Nós, na Europa, fomos educados num mundo de valores
judaico-cristãos, enquanto os valores do Médio Oriente derivam do pensamento islâmico.
Nestas duas sociedades as pessoas são tratadas de forma diferente e a noção de ser humano
é diferente.

Na realidade, a Síria está sob estado de emergência deste 1963. Este facto permitiu a
execução de cidadãos sem julgamento. Agora, estas manifestações demonstram que os
europeus têm de perceber que a única história de sucesso no Médio Oriente reside no seu
único Estado democrático: Israel, onde existem direitos humanos, liberdade de opinião e
democracia.

Neste momento deveríamos exercer mais intensamente este tipo de influência sobre a Síria,
o Barém e o Iémen, para que possam aceitar os direitos humanos para todos os cidadãos
e, além disso, os direitos das mulheres e das crianças, conduzindo-os assim eventualmente
à democracia. No entanto, não sou ingénuo e sei que a promoção destes valores no mundo
islâmico é difícil. Não obstante, enquanto europeus deveríamos tentar exportar e fomentar
esses valores.

Proposta de resolução B7-0226/2011 (Relatório de acompanhamento de 2010
relativo à Islândia)

Paul Murphy (GUE/NGL).   – (EN) Senhora Presidente, abstive-me na votação do relatório
de acompanhamento de 2010 relativo à Islândia. Em resultado da crise económica e
financeira, a Islândia passou de quinto país mais rico do mundo a um país assolado pela
crise, com o colapso do seu sistema bancário, onde 40% dos agregados familiares não
conseguiam pagar as contas e os pensionistas perderam todas as suas poupanças.

No ano passado, um total de 93% da população islandesa rejeitou em referendo a hipótese
de pagar mais de 3,5 mil milhões aos governos do Reino Unido e dos Países Baixos. Apesar
de algumas modificações, estão perante praticamente o mesmo acordo na votação que
decorrerá em 9 de Abril. Não deveriam ser pressionados a aceitar este acordo; o acordo
deveria ser rejeitado. Não compete aos cidadãos da Islândia pagarem a crise. Não foram os
trabalhadores, os pensionistas e os pobres que provocaram esta crise e não devem suportar
os seus custos; nem na Islândia, nem na Grécia, nem em Portugal, nem em Espanha, nem
na Irlanda ou em qualquer outro país. Quem deve pagar são os especuladores internacionais
que lucraram enormemente com a desregulamentação dos mercados financeiros.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Senhora Presidente, congratulo-me sempre com a adesão de
novos membros à União Europeia, pelo que votei a favor desta proposta. Contudo, gostaria
que todas as questões fossem apresentadas com clareza durante as negociações de adesão
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e que fossem discutidas e resolvidas previamente. Os problemas que não são resolvidos
devido a uma amizade bem-intencionada não desaparecem. Muitas vezes a resolução
posterior desses problemas é mais difícil e mais morosa, e o resultado desaponta ambas
as partes. Reitero: congratulo-me sempre com a adesão de novos membros à União
Europeia, mas todos os membros têm responsabilidades para além de direitos.

Proposta de resolução B7-0225/2011 (Relatório de progresso de 2010 relativo à
Antiga República Jugoslava da Macedónia)

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Senhora Presidente, peço desculpa pelo incidente que antecedeu
a votação. A senhora tinha toda a razão.

A União Europeia prometeu aos países dos Balcãs uma oportunidade de adesão. Considero
que se trata da única garantia de paz na região, como referiu Martti Ahtisaari.

Pelo segundo ano consecutivo, a Comissão recomenda o início de negociações de adesão
com a Macedónia. A União Europeia não se pode escudar na polémica em torno do nome
da Macedónia no seu processo de adesão. As condições formais de adesão têm,
evidentemente, de ser cumpridas e as reformas terão de ser executadas.

Esta controvérsia em torno do nome da Macedónia não representaria a primeira vez que
um Estado-Membro acarreta problemas insolúveis. Todos deveríamos fazer uma
introspecção. Por que motivo devemos tratar a Macedónia de forma diferente? A evolução
da Macedónia depende acima de tudo do próprio país, mas a UE não deve interromper as
negociações por motivos políticos como a controvérsia em torno do seu nome.

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Senhora Presidente, votei igualmente a favor deste relatório
e desta resolução – a favor da Macedónia. Porém, para sermos sinceros, há um pormenor
que temos de mencionar. Não podemos dizer a cidadãos e a grupos étnicos de outros países
que devem mudar o nome da sua língua por existirem países que não gostam dessa
designação. Trata-se de um facto consagrado no direito internacional e, enquanto europeus,
temos de manter a nossa sinceridade a esse respeito.

Assim, fiquei muito desapontado por, infelizmente, ter sido aprovada uma alteração contra
a qual tinha votado , segundo a qual o macedónio não deveria poder chamar-se macedónio.
A Macedónia é um país com grandes possibilidades na Europa, sobretudo porque tem
grandes possibilidades económicas nos Balcãs, uma região com verdadeiras dificuldades,
e porque é economicamente próspera e conduz as negociações com entusiasmo – o que
é muito positivo.

Tendo em conta esta atitude positiva, gostaria de agradecer a todos os senhores deputados
que votaram a favor desta resolução e a todos os que trabalharam com o Parlamento desse
país enquanto membros da delegação do Parlamento Europeu. Temos de explicitar essas
possibilidades aos cidadãos da Macedónia que desejam fazer parte da Europa. Trabalhemos
juntos com esse propósito.

Proposta de resolução RC-B7-0256/2011 (Situação na Costa do Marfim)

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Senhora Presidente, a luta violenta pelo poder entre o
Presidente cessante e o Presidente recém-eleito da Costa do Marfim, que dura há mais de
quatro meses, contraria todos os princípios de funcionamento do mundo moderno. Os
confrontos sangrentos levaram à morte de várias centenas de habitantes desse país. Mais
de um milhão dos residentes na Costa do Marfim tiveram de abandonar as suas casas, e
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muitos refugiados ainda procuram abrigo em países vizinhos. Devem ser desenvolvidos
todos os esforços para levar os culpados à justiça. Acima de tudo, deve investigar-se se
ocorreu um genocídio e crimes contra a humanidade. Torna-se igualmente essencial manter
a ordem e a segurança dos cidadãos, pondo cobro a todas as formas de violência. A
intimidação da população local e dos observadores estrangeiros não pode ser permitida.
Os resultados das eleições democráticas têm de ser cumpridos rigorosamente. Em resultado,
os actos do anterior presidente que contrariam a vontade do país devem ser condenados.
A usurpação do poder, o incitamento à violência e a violação dos direitos humanos exigem
uma condenação por parte das autoridades internacionais relevantes.

Proposta de resolução B7-0198/2011 (Revisão da Política Europeia de Vizinhança
– a Dimensão Oriental)

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Senhora Presidente, votei de bom grado a favor desta resolução.
Em particular, considero muito importante que adoptemos uma posição clara e inflexível
para com a Bielorrússia, que representa claramente um borrão no mapa da Europa. Temos
de executar medidas que permitam à Bielorrússia encontrar um caminho para a democracia.

Em específico, e no que respeita a esta votação, gostaria de referir a alteração 1 ao n.º 10
apresentada pelo Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento
Europeu, onde consta que os países parceiros da UE têm uma oportunidade de longo prazo
para aderirem à UE. Votei contra, porque considero que não devemos tornar a adesão
automática, ou alimentar a ideia de que qualquer Estado pode tornar-se membro desde
que seja parceiro. Sabemos o que o público pensa de um alargamento imponderado e, por
conseguinte, as propostas desta natureza não devem ser aprovadas. É este o motivo do
meu voto contra.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Senhora Presidente, a Dimensão Oriental da Política Europeia
de Vizinhança constitui um elemento estratégico das relações internacionais da União
Europeia. A expansão futura ocorrerá nesse sentido. Assim, é essencial aumentar o
investimento na criação de estruturas democráticas nesses países. O apoio a iniciativas
como a Bielsat não é inconsequente para a independência da comunicação social na
Bielorrússia, para além de retirar apoio aos meios de comunicação controlados pelo Estado.
Insto à prestação de apoio activo às autoridades democráticas locais nestes países através
de programas de parceria. Os acordos de associação continuam a representar uma
ferramenta importante para estimular reformas, e quanto mais fundos e apoio técnico
puderem disponibilizar, melhores serão os resultados. O alargamento da base intelectual
através de programas de bolsas requer igualmente fundos adicionais. Apelo a que se aumente
o financiamento à promoção dos direitos humanos e ao desenvolvimento de sociedades
civis. Uma maior integração social contribuirá para uma mudança social e política, e é um
investimento essencial no futuro. Por conseguinte, apoio esta resolução.

Proposta de resolução B7-0199/2011 (Revisão da Política Europeia de Vizinhança
– a Dimensão Meridional)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
existem nesta proposta de resolução 21 referências documentais, 21 comentários
explicativos e 63 pontos que resumem as solicitações do Parlamento, perfazendo um total
de 105 pontos. Parece-me demasiado para ser eficaz. No entanto, não existe uma proposta
sobre como o desenvolvimento do comércio internacional poderia contribuir para a
estabilidade, a tranquilidade e a paz na região do Mediterrâneo Meridional.
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O comércio internacional tornou-se uma nova forma de política externa, e poderia
contribuir para a criação de melhores condições de vida em toda a região. A União Europeia
não pode descurar nenhum aspecto que possa favorecer o desenvolvimento de relações
comerciais adequadas, estimulando assim a produção nos vários sectores. Qualquer
evolução neste domínio contribuirá para uma promoção da democracia e dos direitos
humanos, salvaguardará a dignidade das mulheres, aumentará a segurança, a estabilidade,
a prosperidade e uma distribuição justa de rendimentos e de riqueza, evitando a tragédia
de milhares de pessoas emigrarem sem qualquer esperança real, apenas para fugirem à
fome.

Declarações de voto escritas

Relatório: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Aprovo o presente relatório que altera a Directiva
2000/75/CE. Tanto o Conselho e o PE concordaram na mudança da base legal devido ao
facto da proposta da Comissão ter sido apresentada antes da entrada em força do Tratado
de Lisboa. Estas alterações, a meu ver, justificam-se devido ao alastramento da doença e
pela descoberta científica de uma vacina que não coloca os riscos que a anterior colocava.

Mara Bizzotto (EFD),    por escrito. – (IT) Votei a favor do relatório do senhor deputado
Wojciechowski que, através de alterações interessantes ao texto da Comissão, procura
actualizar e flexibilizar um acto legislativo ultrapassado que já não responde a necessidades
concretas. Deste modo, os Estados-Membros poderiam utilizar com maior eficácia a
vacinação contra a febre catarral ovina, reduzindo assim a incidência desta doença no
sector da pecuária.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. − Congratulo-me com as alterações previstas
na presente directiva que tornam as regras de vacinação mais flexíveis. Graças às novas
tecnologias estão disponível «vacinas inactivadas» contra a febre catarral ovina, que não
constituem riscos para os animais não vacinados. É hoje consensual que a vacinação com
vacinas inactivadas é o melhor instrumento para o controlo da febre catarral ovina e para
a prevenção da doença clínica na União. A generalização da utilização destas vacinas
durante a campanha de vacinação em 2008 e 2009 deu origem a uma melhoria significativa
da situação sanitária. Apelo à alteração das regras vigentes em matéria de vacinação
estabelecidas na Directiva 2000/75/CE, para ter em conta a recente evolução tecnológica
da produção de vacinas, a fim de garantir um melhor controlo da propagação do vírus da
febre catarral ovina e reduzir os encargos que pesam sobre o sector agrícola devido a esta
doença.

Diane Dodds (NI),    por escrito. – (EN) Votei a favor deste relatório. Contudo, apesar de
acreditar no princípio de permitir que a autoridade competente (ou seja, o Estado-Membro)
proceda à vacinação contra a febre catarral ovina, oponho-me ao princípio de incluir na
legislação a condição de fornecimento de tabelas sobre a transposição para as leis nacionais.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − Tradicionalmente a vacinação contra a febre catarral
ovina era feita com vacinas de vírus vivo atenuado, o que implicava uma série de restrições
à vacinação, por forma a evitar a propagação do vírus a animais não vacinados. Contudo,
os desenvolvimentos científicos permitiram a criação de novas vacinas inactivadas.
Contrariamente às "vacinas vivas atenuadas", estas podem ser utilizadas com segurança e
sem restrições, na medida em que não há já o risco da circulação de qualquer vírus activo.
Sabendo das graves consequências da febre catarral para a exploração pecuária, todas as
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medidas que tornem mais fácil e efectiva a vacinação devem ser tomadas, de modo a
proteger os criadores de perdas de animais e, em última análise, a segurança alimentar.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − A febre catarral, também conhecida como
língua azul, é uma doença que afecta, essencialmente, os animais ruminantes como ovelhas,
cabras e bovinos, e pode tomar a forma de epidemia quando as condições ambientais e
climáticas forem favoráveis, nomeadamente no final do Verão e princípio do Outono.
Embora não haja registo de qualquer contágio humano, é fundamental conhecê-la e procurar
implementar medidas que levem à sua erradicação. A nível europeu, esta doença tem-se
manifestou-se, primeiro no sul, e depois no centro e no norte da Europa. Graças a sucessivas
campanhas de vacinação co-financiadas pela União Europeia. A utilização de determinadas
vacinas podem não erradicar a doença mas permitir que continue a circular. Assim, foi
desenvolvido um tipo de vacina que assegura o controlo e a prevenção desta doença na
UE mas cujo uso se encontra limitado pelas regras actuais. Assim, impõe-se uma alteração
da actual Directiva. Considerando que esta proposta de alteração da Directiva 2000/75/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho está em conformidade com a Estratégia da Saúde
Animal (2007-2013) e aponta para uma abordagem mais flexível do sistema de vacinação
contribuindo, assim, para a melhoria do controlo das doenças mais graves dos animais,
voto favoravelmente esta proposta de alteração

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. − Este relatório tem como principal objectivo
actualizar a Directiva 2000/75/CE, que aprova as disposições específicas relativas às medidas
de luta e erradicação da febre catarral ovina. Ao longo dos últimos anos foram realizados
avanços na área da vacinação animal. O risco que se verificava com as chamadas "vacinas
vivas atenuadas" deixou de se colocar, pois encontram-se actualmente disponíveis novas
vacinas inactivadas. Estas vacinas inactivadas, contrariamente às "vacinas vivas atenuadas"
não colocam o risco de uma circulação indesejável do vírus da vacina e podem ser utilizadas
com segurança fora das zonas submetidas a restrições. Isto mesmo é referido no relatório.

Consideramos que uma maior flexibilização na vacinação da febre catarral ovina, tendo
em conta os desenvolvimentos tecnológicos na produção de vacinas, contribuirá para o
melhor controlo da doença e para a diminuição dos encargos que esta acarreta para o sector
agrícola. Consideramos também necessário que as alterações a esta Directiva possam ser
implementadas o mais breve possível, para benefício do sector agrícola.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor deste relatório, porque a febre
catarral ovina é uma doença que afecta muitos ruminantes (nomeadamente gado bovino,
ovino e caprino). Desde o início da década de 2000, ocorreram vários surtos epidémicos
em muitos Estados-Membros, incluindo na Europa central e setentrional, causando perdas
significativas ao nível da morbilidade, da mortalidade e de perturbações no comércio de
animais vivos. Até à data, as disposições para o controlo e erradicação da febre catarral
ovina basearam-se em experiências com vacinas vivas atenuadas, que eram as únicas vacinas
disponíveis. Essas vacinas podem dar azo a uma circulação indesejável do vírus da vacina
em animais não vacinados. Contudo, nos últimos anos foram disponibilizadas novas
vacinas inactivas. Contrariamente às “vacinas vivas atenuadas”, estas vacinas inactivas não
colocam o risco de uma circulação indesejável do vírus da vacina e, por conseguinte, podem
ser utilizadas com segurança fora das zonas submetidas a restrições. Esta proposta visa
tornar mais flexíveis algumas restrições que se tornaram desnecessárias à luz da evolução
recente na produção da vacina. As novas normas contribuiriam para a utilização mais
eficaz da vacinação pelos Estados-Membros para o controlo da febre catarral ovina e
reduziriam os encargos resultantes desta doença para o sector agrícola.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    por escrito. – (PL) Em resultado de inovações técnicas,
surgiram no mercado novas vacinas contra a febre catarral ovina que não estavam
disponíveis quando a Comissão elaborou a sua directiva. Por conseguinte, apoio a opinião
do relator de que as normas em matéria de vacinação deveriam ser actualizadas, facilitando
a produção de animais saudáveis pelos criadores. A flexibilização e a liberalização das
normas permitiriam uma criação mais eficiente e, acima de tudo, tornaria a protecção dos
animais contra doenças indesejáveis e perigosas mais eficaz. Apoio plenamente esta
iniciativa do ponto de vista da sua natureza, uma vez que para tornar o sistema jurídico
mais eficaz temos de o simplificar ao máximo e de o tornar mais flexível, e o relatório em
causa cumpre este objectivo.

Elisabeth Köstinger (PPE),    por escrito. – (DE) A febre catarral ovina é uma epidemia
animal horrível que afecta os ruminantes e que causou grandes prejuízos ao sector da
pecuária. Os prejuízos económicos e as perdas resultantes da interrupção do comércio
estão a afectar gravemente o sector. Também na Áustria, onde a criação de gado tem uma
longa tradição, muitos produtores viram a sua subsistência ameaçada. Neste momento é
importante aplicar medidas de apoio e rever o anterior regulamento antes que surja a
próxima epidemia. As normas em matéria de vacinação que se aplicavam nessa altura têm
de ser adaptadas à evolução tecnológica, a fim de combater a febre catarral ovina com
maior eficácia e de reduzir os encargos para os criadores. Saúdo as medidas céleres ao nível
da UE e defendo a rápida execução da nova directiva. Enquanto representante da
comunidade agrícola, conheço a importância de se pensar em termos do ciclo anual. Tomar
uma decisão rapidamente possibilitará a obtenção de normas aplicáveis e uniformes no
Outono, no interesse dos Estados-Membros e, acima de tudo, de todos os criadores de
gado.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) A febre catarral ovina é uma doença que afecta
os ruminantes. Desde o início da década de 2000, causou perdas significativas de animais
afectados pela doença. A Europa interveio com a Directiva 2000/75/CE do Conselho para
resolver o problema através de disposições que regulam a utilização de “vacinas atenuadas”,
a fim de combater com eficácia as consequências deste fenómeno. As vacinas utilizadas
até à data, a que se aplicava a directiva em questão, conduziram ao risco de transmissão
do vírus a animais não vacinados, pelo que a vacinação só foi permitida em zonas
especialmente designadas. Ao contrário das vacinas comercializadas aquando da introdução
da Directiva 2000/75/CE do Conselho, as novas vacinas disponíveis são “vacinas
inactivadas” e não constituem um risco semelhante. Votei a favor deste relatório porque
as novas disposições permitirão aos Estados-Membros controlar este fenómeno, reduzindo
assim o impacto negativo da doença para um número considerável de criadores de gado
europeus. Espero que este documento contribua para a adopção de medidas urgentes,
assim que possível, nos próximos meses.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta resolução. Apoio o conteúdo
da proposta da Comissão. Esta proposta tornaria mais flexíveis algumas restrições que se
tornaram desnecessárias à luz da evolução recente na produção de vacinas. As novas
normas contribuiriam para a utilização mais eficaz da vacinação pelos Estados-Membros
para o controlo da febre catarral ovina e para a redução dos encargos resultantes desta
doença para o sector agrícola.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − A vacinação contra a febre catarral ovina era feita com
vacinas de vírus vivo atenuado, o que implicava uma série de restrições à vacinação, de
forma a evitar a propagação do vírus a animais não vacinados. No entanto os recentes
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desenvolvimentos tecnológicos levaram ao aparecimento de novas vacinas com ausência
de vírus vivos. Estas novas vacinas podem ser utilizadas com um maior nível de segurança
e sem qualquer restrição, pois deixa de haver qualquer risco na circulação de qualquer vírus
activo. Face às graves consequências da febre catarral para as explorações pecuárias, todas
as medidas que facilitem as boas práticas de vacinação devem ser adoptadas, de forma a
proteger os criadores da perda dos animais, originando prejuízos muita vezes fatais para
as referidas explorações.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) As epidemias animais ainda podem destruir o
sustento dos criadores. Uma destas doenças é a febre catarral ovina, de que ocorreram
epidemias sucessivas na Europa setentrional desde 2000 e que pode causar prejuízos
avultados. O gado bovino e ovino é afectado de forma particularmente negativa por esta
doença, que é causada por um vírus transmitido por insectos dípteros, que são uma espécie
de mosquito. Já foi observada uma variante desta doença em caprinos, mas a evolução da
doença é muito menos dramática nos caprinos do que em outras espécies. A possibilidade
da vacinação foi permitida pela primeira vez em 2000, mas estava sujeita a normas rígidas,
uma vez que os animais não vacinados poderiam igualmente ser infectados pelo vírus
através da vacina.

No entanto, agora que existe um novo método de vacinação que não apresenta este risco,
podem ser permitidas formas mais flexíveis de vacinação. Votei a favor do relatório porque
considero apropriado que se proteja o nosso gado de doenças epidémicas. A flexibilidade
solicitada permitirá aos criadores protegerem os seus animais.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) Desde há alguns anos que têm ocorrido várias
incidências associadas à febre catarral ovina, sobretudo na Europa setentrional. Trata-se
de uma epidemia animal que afecta ruminantes como os bovinos, ovinos e caprinos. As
consequências foram graves, tanto para o gado como para os criadores. Votei a favor deste
relatório porque defende a introdução de uma vacina inovadora que, ao contrário da sua
antecessora, não implica o risco de animais saudáveis serem infectados em resultado da
vacinação.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − A proposta da Comissão sobre a
vacinação contra a “língua azul”, agora melhorada pelo presente relatório, visa tornar as
regras, em matéria de vacinação contra a febre catarral ovina, mais flexíveis, nomeadamente
ao permitir a utilização de vacinas inactivadas fora das zonas sujeitas a restrições à circulação
de animais. As novas regras ajudarão os Estados-Membros a tornar mais eficaz a utilização
de vacinas para controlar a febre catarral ovina e reduzir os encargos que esta doença
representa para o sector agrícola. Com feito, as medidas de restrição da mobilidade e
comercialização têm, desde 2004, implicado grandes condicionalismos para os produtores
abrangidos, comprometendo os circuitos comerciais normais dentro de zona sujeita a
restrições e sempre com custos acrescidos para os produtores. Pelo exposto, votei
favoravelmente o relatório sobre Vacinação contra Língua Azul.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) Votei a favor deste texto. A febre
catarral ovina é uma doença que afecta os ruminantes (bovinos, ovinos e caprinos). Desde
o início da década de 2000, ocorreram vários surtos epidémicos da doença em muitos
Estados-Membros, designadamente na Europa central e setentrional, provocando perdas
significativas em termos de morbilidade, de mortalidade e de perturbações no comércio
de animais vivos. A Directiva 2000/75/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2000,
aprova disposições específicas relativas às medidas de luta e de erradicação da febre catarral
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ovina, incluindo políticas de vacinação. Estas políticas baseiam-se em experiências com as
chamadas "vacinas vivas atenuadas", que eram as únicas vacinas disponíveis aquando da
adopção da directiva há dez anos. Essas vacinas podem dar azo a uma circulação indesejável
do vírus da vacina em animais não vacinados. Por esta razão, a Directiva 2000/75/CE
autoriza a utilização de vacinas apenas em zonas especialmente designadas em que a doença
tiver ocorrido e que tiverem sido sujeitas a restrições à circulação de animais. Contudo,
nos últimos anos ficaram disponíveis novas vacinas inactivadas. Contrariamente às "vacinas
vivas atenuadas", estas vacinas inactivadas não colocam o risco de uma circulação indesejável
do vírus da vacina e, por conseguinte, podem ser utilizadas com segurança fora das zonas
submetidas a restrições.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) A fim de garantir um combate mais eficaz à febre
catarral ovina e de reduzir os encargos que representa para o sector agrícola, as actuais
normas de vacinação têm de ser actualizadas. O relatório hoje votado pretende tornar as
normas actuais mais flexíveis, uma vez que estão agora disponíveis vacinas inactivadas.
Estas vacinas podem ser utilizadas com sucesso fora de zonas sujeitas a restrições à
circulação de animais. A proposta está em consonância com a nova Estratégia de Saúde
Animal da União Europeia (2007-2013) “Mais vale prevenir do que remediar”, e envolve
uma abordagem mais flexível à vacinação e uma melhoria das medidas actuais para o
combate às principais doenças dos animais.

Brian Simpson (S&D),    por escrito. – (EN) O PTPE apoia plenamente o relatório destinado
a alterar a Directiva 2000/75/CE com vista a permitir a utilização de vacinas inactivadas
contra a febre catarral ovina fora das zonas sujeitas a restrições à circulação de animais. A
nova legislação introduz pela primeira vez a utilização de uma nova vacina contra a febre
catarral ovina, que tira partido dos progressos científicos ocorridos desde a entrada em
vigor das normas anteriores. O PTPE congratula-se por a UE apresentar esta nova legislação,
que trará benefícios concretos aos criadores do Reino Unido. Esta nova possibilidade
tranquilizará os criadores preocupados com esta doença mortal e com a vacinação existente,
uma vez que a época da febre catarral ovina se aproxima com o tempo quente. Os criadores
disporão agora de uma nova vacina mais segura e terão um grande poder sobre os seus
próprios programas de vacinação. Até ao momento, os criadores perderiam o direito a
vacinar os seus animais se o Reino Unido fosse declarado totalmente indemne da febre
catarral ovina. Contudo, ao abrigo da nova legislação, os criadores podem continuar a
vacinação para sua tranquilidade, enquanto beneficiam de exportações facilitadas.

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor deste relatório que contribuirá
para o combate à febre catarral ovina na UE.

Derek Vaughan (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor da alteração das normas em
matéria de vacinação contra a febre catarral ovina a fim de permitir a utilização de vacinas
mais eficazes e de reduzir a burocracia para os criadores. Esta nova legislação trará benefícios
concretos aos criadores da Europa e, em particular, do País de Gales. Será concedido o
estatuto de indemne de febre catarral ovina ao Reino Unido, mas os criadores poderão
continuar a vacinar os seus animais contra esta doença mortal. A concessão de grandes
poderes aos criadores para tomarem decisões em matéria de vacinação é um estímulo
positivo para o sector pecuário no País de Gales e permitirá a exportação de gado sem as
restrições actuais.
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Proposta de resolução RC-B7-0236/2011 (Ensinamentos a retirar para a segurança
nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Aprovo esta resolução porque visa sobretudo
garantir os mais elevados níveis de segurança no que respeita à protecção das populações
após tragédias como a que se viveu recentemente no Japão. Os aspectos técnicos para o
aprisionamento seguro de energia devem ser considerados com muita atenção pois qualquer
situação do género que se volte a verificar pode trazer consequências mais graves, tanto a
nível da saúde humana e do meio ambiente, para além dos aspectos materiais.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) Votei contra a resolução sobre os
ensinamentos a retirar para a segurança nuclear na Europa após o acidente nuclear no
Japão. Votei contra a resolução porque, na votação do n.º 5, a maioria do Parlamento
Europeu aprovou a sua segunda parte, que insta à imposição de uma moratória relativa ao
desenvolvimento de energia nuclear e à construção de novas centrais nucleares na União
Europeia.

Esta disposição foi aprovada, apesar de o meu grupo – o Grupo do Partido Popular Europeu
(Democratas-Cristãos) – ter votado contra. Depois de ter perdido a votação deste tema
importante, não poderia votar a favor da resolução. Por conseguinte, votei contra, caso
contrário estaria a votar contra a estratégia energética do meu país, a Lituânia, que tem
como principal objectivo a independência energética. Há já alguns anos que a Lituânia está
a desenvolver preparativos para a construção de uma nova central nuclear.

Roberta Angelilli (PPE),    por escrito. – (IT) O desastre nuclear de Fukushima teve várias
repercussões na vida política europeia. O primeiro ensinamento que a UE retirou da
catástrofe japonesa foi a pronta tomada de medidas para intensificar os controlos de
segurança nas instalações das centrais nucleares através de testes de resistência. Todas as
centrais nucleares, dentro ou fora da Europa, têm o potencial de representar uma arma de
destruição. Considero que nenhum de nós desejará reviver o desastre de Chernobyl de 26
de Abril de 1986.

O segundo ensinamento é que a ciência e a tecnologia podem efectuar enormes avanços
em todos os domínios, mas têm de considerar sempre uma grande limitação – a natureza
e a sua imprevisibilidade. É precisamente devido a acontecimentos fora do controlo dos
humanos que devemos diversificar as nossas fontes de energia, incluindo através de um
maior aproveitamento das fontes renováveis de energia que temos à disposição.

Porém, se escolhermos o nuclear como fonte de energia, os cidadãos deverão primeiramente
ser informados dos custos, dos benefícios e das consequências desta opção. É importante
ter presente que esta escolha de tecnologia tem de ser apoiada por consenso popular, e que
a opinião dos cidadãos tem de ser ouvida e respeitada.

Pino Arlacchi (S&D),    por escrito. – (EN) Votei contra este relatório devido às suas várias
falhas, começando pela abordagem à questão nuclear. Depois da tragédia no Japão, já não
é possível tratar a questão da energia nuclear meramente em termos de segurança. O título
do relatório é “sobre os ensinamentos a retirar para a segurança nuclear na Europa após o
acidente nuclear no Japão”, mas não existe nenhum ensinamento especial a retirar, excepto
a confirmação da impossibilidade prática de controlar os riscos e as consequências de um
acidente nuclear de grandes dimensões. Uma resolução sobre este tema não pode centrar-se
na questão da segurança nuclear sem abordar a salvaguarda nuclear mais importante, que
é uma estratégia de abandono da energia nuclear em si.
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Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Temos de reagir ao acidente nuclear no Japão.
Este facto não significa que devamos retirar conclusões precipitadas. Temos de manter
discussões calmas e objectivas sobre o estado da energia nuclear na Europa e sobre os meios
de garantir a máxima segurança. Assim, apoio a intenção de sujeitar as centrais nucleares
europeias a testes de resistência, incluída na resolução comum. No que respeita ao tema
mais amplo das fontes de energia na Europa, recordo que é necessário ter presente o
objectivo de uma redução de 20% nas emissões de CO2 até 2020, assim como a protecção
da independência energética da UE.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução, apesar de
nem todas as alterações propostas pelo Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e
Democratas terem sido aprovadas na votação. O texto da resolução contém disposições
particularmente importantes sobre as centrais nucleares previstas para a região de
Kalininegrado e para a Bielorrússia. A resolução refere que existem grandes problemas
nestas construções no que respeita às normas em matéria de segurança nuclear e ao
cumprimento das obrigações pertinentes decorrentes de convenções internacionais. Estes
problemas não são apenas pertinentes para a Lituânia, que partilha fronteiras com a
Bielorrússia e com a região de Kalininegrado, mas para toda a Europa. O documento contém
igualmente propostas importantes para garantir o cumprimento das condições mais
restritas de segurança nuclear e para a realização de testes exaustivos nas centrais nucleares
actualmente em funcionamento na Europa, para que seja possível avaliar o verdadeiro
nível de segurança dessas centrais.

Ivo Belet (PPE),    por escrito. – (NL) A resposta da UE ao desastre no Japão foi a adequada:
respondemos com rapidez, sem entrar em pânico. Criámos de imediato condições para
uma investigação exaustiva sob supervisão europeia. É essencial que: 1. os testes de
resistência sejam executados por peritos independentes; 2. que os resultados sejam seguidos
de medidas rigorosas. Por conseguinte, as centrais nucleares que não respeitam as normas,
que continuam a estar abaixo do nível necessário, devem ser encerradas. É evidente que as
centrais nucleares em outros locais da Europa, fora da UE, deveriam estar sujeitas aos
mesmos testes independentes, sob a égide da Agência Internacional da Energia Atómica.
Qualquer Estado que recuse participar neste projecto tornar-se-á um pária, inclusivamente
ao nível do comércio internacional. A energia nuclear foi, e permanece, uma tecnologia
de transição, uma tecnologia a que infelizmente teremos de recorrer nas décadas vindouras.
Teremos até de realizar novos investimentos, a fim de dar resposta às nossas necessidades
energéticas e, simultaneamente, consolidar as nossas ambições no domínio das alterações
climáticas. Nesse período, teremos de tomar o máximo possível de medidas para reduzir
o risco de acidentes até um nível próximo de zero.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    por escrito. – (FR) Os grupos de pressão pró-nuclear ainda
têm um futuro brilhante à sua frente! Não faz sentido analisar o contexto desta resolução,
pois foi totalmente óbvio. Contudo, o Parlamento Europeu não tem uma posição definida
quanto à energia nuclear. É de facto uma pena. Estavam em discussão vários temas
claramente identificados: uma moratória sobre a construção de novas centrais nucleares;
a realização de testes de resistência independentes; o desenvolvimento de fontes renováveis
de energia; e esforços no domínio essencial da eficiência energética. Porém, as boas intenções
iniciais de uma resolução comum foram rapidamente destroçadas; uma vez que cada grupo
parlamentar assumiu uma posição a favor ou contra, tornou-se impossível, no final, votar
a favor desta proposta, devido à ausência de conteúdo político. Sejamos claros: esperava
muito mais do Parlamento Europeu. É evidente que os grupos de pressão pró-nuclear ainda
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têm um futuro brilhante à sua frente e, simultaneamente, que muitos deputados ao
Parlamento Europeu ainda não entenderam as opiniões e os sentimentos do público neste
domínio.

Jan Březina (PPE),    por escrito. – (CS) Preocupa-me que o Parlamento Europeu não tenha
conseguido aprovar hoje a versão de compromisso da resolução sobre segurança nuclear
na Europa, na sequência do acidente nuclear no Japão. Considero vergonhoso que o PE
seja incapaz de transmitir ao público a sua opinião sobre a energia nuclear. Em resultado
desta dissonância, o Parlamento Europeu poderá ser ignorado nas negociações que
decorrerão entre os organismos europeus sobre o formato dos testes de resistência para
as centrais nucleares. Os Verdes e os Socialistas foram obviamente incapazes de aceitar o
facto de as suas propostas no sentido de abolir a utilização de energia nuclear, ou de encerrar
as centrais nucleares construídas antes de 1980, não terem sido aprovadas.

Françoise Castex (S&D),    por escrito. – (FR) Votei contra esta proposta de resolução
comum. A resolução de compromisso era um bom ponto de partida e apoiei as alterações
no sentido de uma eliminação gradual e cuidadosamente preparada da energia nuclear,
reflectindo o combate ao aquecimento global. Votei igualmente a favor das alterações que
instavam ao investimento em investigação e inovação, de modo a promover a economia
de energia e a aumentar grandemente o número de fontes renováveis de energia. No entanto,
o resultado da votação – a votação incoerente – obrigou-me a votar contra a resolução
alterada. Torna-se agora essencial realizar um debate aprofundado sobre todos estes temas
e efectuar uma transição energética num espírito de solidariedade, contemplando a situação
de todos os Estados-Membros.

Nessa Childers (S&D),    por escrito. – (EN) Estou desiludida com a votação desta resolução.
Estamos a debater os ensinamentos para a segurança nuclear na Europa retirados do desastre
no Japão. Contudo, tenho a forte convicção de que não existe energia nuclear segura e de
que os testes de resistência a realizar este ano constituem uma distracção da verdadeira
questão – a transição para uma Europa abastecida por energia de fontes renováveis. Tendo
em conta os estudos mais recentes, é evidente que é tecnicamente possível, até 2050, 95%
do nosso abastecimento de energia advir de fontes renováveis como o vento, as marés, as
ondas, o sol e a biomassa. Com esse objectivo em mente, e tendo em conta que estamos
agora a efectuar escolhas de longo prazo, deveríamos abandonar gradualmente as centrais
nucleares nos próximos anos em toda a Europa.

Carlos Coelho (PPE),    por escrito. − Lamento que o Parlamento Europeu não tenho sabido
tirar as ilações do que sucedeu no Japão. Persistir em negar os grandes riscos da utilização
da energia nuclear não é a melhor forma de servir os nossos cidadãos. O Plenário do PE
não foi capaz de aprovar uma resolução assistindo-se ao espectáculo pouco edificante de
grupos que se anulam mutuamente, rejeitando as propostas dos outros sem terem a
capacidade de aprovar algo em comum. O carácter transnacional dos riscos e das
consequências dos acidentes e a segurança das populações devia ter falado mais alto.
Reforçar a segurança do nuclear, testar fragilidades, congelar projectos de alargamento do
nuclear na Europa e apostar com mais eficácia nas energias limpas e na conservação
energética deviam ter sido conclusões óbvias. Fechar os olhos ao que aconteceu no Japão
e pretender que nada aconteceu é insensato e perigoso. Reclamar maior transparência e
informação sobre os riscos e os acidentes é algo que Chernobyl e Fukushima apenas
tornaram mais evidente.
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Brian Crowley (ALDE),    por escrito. – (EN) Gostaria que fosse registado o facto de não
ter participado na votação individual de pontos e de alterações da resolução comum. Apesar
de me ter oposto consistentemente à energia nuclear, considero que o debate foi manipulado
por opiniões extremas de ambas as partes da discussão da energia nuclear, o que
impossibilitou a obtenção de um consenso no Parlamento. Na minha opinião, temos de
garantir que todas as centrais serão testadas de modo a obter a protecção máxima dessas
instalações e, sobretudo, a segurança dos habitantes dessas regiões. É evidente que temos
de garantir a segurança do abastecimento de energia de forma sustentável e temos a
oportunidade de considerar fontes alternativas de energia que podemos explorar enquanto
beneficiamos o ambiente. Este debate ideológico não pode, no entanto, desviar-se da
preocupação imediata de prestar apoio aos cidadãos do Japão de todas as formas possíveis
para que recuperem deste desastre. Por conseguinte, abstive-me na votação final.

Christine De Veyrac (PPE),    por escrito. – (FR) Lamento profundamente a exploração
para fins partidários do desastre que atingiu o Japão. O Parlamento Europeu perdeu uma
oportunidade de transmitir uma forte mensagem aos Estados-Membros e à Comissão
Europeia a favor da melhoria da segurança das centrais nucleares na Europa e em países
vizinhos, sobretudo através de testes de resistência. Deveria ser esse o foco do debate de
hoje, para podermos garantir, em nome do público, a maior segurança possível de uma
forma de energia que ainda representa a componente principal do cabaz energético na
maioria dos países europeus – e que assim permanecerá nos próximos anos, até uma fonte
de energia sustentável, renovável e isenta de emissões de CO2 a poder substituir e responder
às necessidades de electricidade da nossa sociedade.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − No passado dia 11 de Março, o Japão foi atingido por um
gravíssimo sismo seguido de um tsunami, que veio provocar a maior crise nuclear da sua
história, tendo a central nuclear de Fukushima sofrido danos estruturais graves estando,
desde então, em risco eminente um desastre nuclear de grandes proporções. Estes
acontecimentos levaram a uma onda de reacções na Europa, tendo o Comissário Oettinger
solicitado a convocação de uma reunião extraordinária da Agência Internacional de Energia
Atómica; a Chancelar alemã decidido suspender por três meses a decisão de prolongar a
vida útil das centrais nucleares do país; e o Ministro do ambiente austríaco, Nikolaus
Berlakivich, exigido a realização de testes às centrais europeias. É fundamental que se tirem
todas as consequências do desastre de Fukushima, nomeadamente no que se refere às regras
de segurança impostas às centrais nucleares Europeias, para garantir a segurança destas e,
em última análise, a segurança dos Europeus. Uma vez mais, aproveito esta ocasião para
transmitir a todos aqueles afectados pela catástrofe do Japão o meu sincero pesar e a minha
solidariedade neste momento difícil.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − Os problemas surgidos com a central nuclear
de Fukushima vieram colocar na ordem do dia a discussão sobre a energia proveniente da
fusão nuclear, uma vez que 30% da energia consumida na União Europeia tem esta origem,
existindo países com uma produção na casa dos 80%, como a França, e países sem centrais
nucleares como Portugal e a Áustria. Assim, torna-se imperioso que a UE promova um
programa de verificação da segurança das suas centrais nucleares, nomeadamente através
da realização dos chamados “testes de resistência”. Estas avaliações devem basear-se num
modelo de avaliação rigoroso e harmonizado, que cubra todos os tipos de riscos possíveis
num cenário realista a nível da Europa e serem realizadas até ao final do ano em curso, de
forma independente e coordenada, cobrindo todas as instalações nucleares existentes e
previstas na UE; Neste momento, a energia nuclear é indispensável para assegurar o
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aprovisionamento energético com baixas emissões de carbono na Europa. No entanto
temos de caminhar para uma maior eficiência energética e incremento das energias
renováveis. A Comissão e os Estados-Membros devem apostar na modernização e expansão
das infra-estruturas europeias no domínio da energia e na interligação das redes para
garantia de um abastecimento energético fiável.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. − Garantir a segurança de instalações nucleares e
evitar, de todas as formas possíveis, os riscos de acidente são questões importantes
abordadas nesta resolução, que solicita também aos Estados-Membros a imposição de uma
"moratória relativa ao desenvolvimento e entrada em funcionamento de novos reactores
nucleares, pelo menos durante o período de realização de testes de resistência". Devemos
contudo ter em conta que a tragédia ocorrida no Japão não deve ser oportunidade para o
avanço de lobbies ou para recuar hoje para avançar amanhã. Devem tirar-se lições com
seriedade e aprender com a experiencia, diagnosticar falhas e insuficiências de projecto e
de operação de outras centrais que possibilitem a ocorrência de acidentes. E também ter
em conta esta experiência nos desenvolvimentos futuros em matéria energética.

É necessário que os peritos dos organismos especializados dos Estados-membros e também
da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) sejam parte dessa avaliação,
preservando a sua função, autoridade, autonomia e independência. As recomendações a
este nível deverão partir da AEIA, enquanto organismo técnico, autónomo e independente,
com o devido apoio da UE e não o contrário. É lamentável que, a pretexto desta resolução,
se pretenda caucionar a denominada política energética comum e os seus objectivos de
liberalização do sector da energia.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. − Esta proposta de resolução não era a melhor.
Por isso, foi rejeitada, embora tivesse alguns aspectos positivos, e, por isso, nos abstivemos.

Garantir a segurança de instalações nucleares e evitar ou minimizar quaisquer riscos de
acidente são questões importantes abordadas nesta resolução, que solicita também aos
Estados-Membros a imposição de uma "moratória relativa ao desenvolvimento e entrada
em funcionamento de novos reactores nucleares, pelo menos durante o período de
realização de testes de resistência".

Devemos, contudo, ter em conta que a tragédia ocorrida no Japão não deve servir de
catapulta para interesses económicos desbravarem caminho, prejudicando o interesse da
segurança das populações.

Em vez disso, é importante diagnosticar falhas e insuficiências de projecto e de operação
da central que possibilitaram a ocorrência do acidente. É necessário que os peritos dos
organismos especializados dos Estados-Membros e também da Agência Internacional da
Energia Atómica (AIEA) sejam parte dessa avaliação, preservando a sua função, autoridade,
autonomia e independência e acima de tudo devem ser retiradas com seriedade as devidas
lições e incorporado o resultado da análise desta experiência nos desenvolvimentos futuros
em matéria energética. Não concordamos com ingerências nas políticas energéticas dos
Estados-Membros e países terceiros, sendo que as recomendações a este nível deverão
partir da AEIA, enquanto organismo técnico, autónomo e independente, com o devido
apoio da UE.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) O Japão enfrenta o seu maior desastre
do período pós-guerra. Os líderes do país descreveram o terramoto destruidor, aliado a
um tsunami gigante e à subsequente ameaça nuclear, como a pior crise desde que o exército
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dos EUA lançou bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasáqui. A natureza provocou
danos enormes e irreversíveis, sobretudo em termos de vidas humanas e de propriedade.
Contudo, a situação na central nuclear de Fukushima permanece uma ameaça. Numa
tentativa de evitar ameaças afins no futuro, seria adequado considerar a aplicação dos
chamados “testes de resistência” às centrais nucleares dos Estados-Membros da UE. Estes
testes devem demonstrar a capacidade de as centrais nucleares resistirem a desastres
semelhantes. Poderia ocorrer uma situação análoga à do Japão em qualquer parte da Europa.
Por conseguinte, é igualmente desejável a existência de sistemas mais rígidos de vigilância
da segurança nas centrais nucleares, reforçando os seus pontos fracos e eliminando
quaisquer falhas. É do interesse dos países individuais, e está dentro das suas capacidades,
procurar uma solução para o problema da energia nuclear através do reforço da segurança
ou de um abandono total. Porém, é essencial uma cooperação a nível europeu. Apesar de
a Europa não sofrer a ameaça de tsunamis gigantescos, no século XXI existem as ameaças
de, designadamente, ataques terroristas, ataques de piratas informáticos aos sistemas das
centrais nucleares, entre outras. De um ponto de vista de segurança, a capacidade de as
centrais nucleares reagirem a essas possíveis ameaças é muito discutível.

Adam Gierek (S&D),    por escrito. – (PL) Não apoiei esta resolução, em primeiro lugar
porque não presta um contributo positivo para além de proibições, de restrições e de uma
aversão geral à energia nuclear. Em segundo lugar, não indica qualquer alternativa a uma
situação totalmente nova para a política energética na sua globalidade. Nomeadamente,
os n.ºs 19, 20 e 21 poderiam ter apresentado novas ideias e orientações no domínio do
pensamento integrado sobre eficiência energética, sobretudo eficiência em matéria de
energia obtida a partir fontes primárias, de que possuímos as maiores reservas, especialmente
de combustíveis fósseis. Em terceiro lugar, as sugestões radicais apresentadas no documento
exigem um referendo nacional que, no meu país, terá lugar por iniciativa dos partidos de
esquerda. Talvez se devesse realizar este referendo a nível da UE. Em quarto lugar, o meu
país, em resultado das normas desadequadas que a UE estabeleceu até ao momento, foi
forçado a cancelar investimentos essenciais em centrais a carvão, e agora o mesmo grupo
de pressão afirma que teremos de cancelar investimentos em tecnologia nuclear. O que
nos resta então? A resolução refere apenas a energia de fontes renováveis. No meu país, a
capacidade total destes recursos colmataria 13% a 20% das necessidades essenciais.
Provavelmente na Suécia a situação será diferente, pois dispõe de grandes reservas de
energia hidroeléctrica, ao contrário da Polónia. O caso de Fukushima exige uma reanálise
de toda a política energética actual da União Europeia.

Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) O entusiasmo que contagiou certos grupos
políticos no seguimento do acidente nuclear de Fukushima, porque esperavam que lhes
granjeasse ganhos políticos, é inaceitável. Não me recordo de os comunistas terem reagido
com tanta ferocidade após o desastre de Chernobyl em 1986. Afinal é verdade: não existe
um “risco zero” quando se trata de energia nuclear. Não existe risco zero na vida – ponto
final. Temos de fazer todos os possíveis para minimizar esse risco. No entanto, de momento
não dispomos de alternativas credíveis. Forçar os Estados-Membros a abandonarem
urgentemente essa fonte de energia, a deterem a construção de novas centrais e a encerrarem
outras contraria totalmente a rejeição cabal da energia fóssil, sob o pretexto de que a sua
utilização contribuirá para o aquecimento global.

A energia nuclear ou a energia fóssil: podemos favorecer uma delas, mas não podemos
descartar ambas. A energia hidroeléctrica e as actuais fontes alternativas de energia não
são capazes de responder às nossas necessidades de abastecimento. Os países que
abandonaram a energia nuclear – mas não os sermões – estão, na realidade, muito satisfeitos
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por os seus vizinhos, que os abastecem, não terem feito uma escolha semelhante! Acabemos
com a hipocrisia.

Estelle Grelier (S&D),    por escrito. – (FR) A resolução do Parlamento sobre os
ensinamentos a retirar do acidente nuclear do Japão contém alguns pontos muito positivos
em matéria da segurança das centrais nucleares, nomeadamente recomendando a realização
coordenada de “testes de resistência” ao nível da UE por organismos independentes que
sigam as normas mais rigorosas e sejam totalmente transparentes. Além disso, como todos
os membros da delegação socialista francesa, apoiei as alterações no sentido de um
abandono cuidadosamente planeado e preparado da energia nuclear, reflectindo o combate
ao aquecimento global. Esse abandono gradual da energia nuclear terá de ocorrer a par de
um maior investimento em investigação e inovação, a fim de reduzir a nossa dependência
energética e de aumentar o número de formas renováveis de energia no cabaz energético
dos Estados-Membros da UE. No entanto, votei contra a proposta como um todo, uma
vez que não passava de uma sobreposição de pontos de vista, formando um documento
incoerente. Depois de um acontecimento desastroso como Fukushima, a questão do futuro
de um sector tão sensível como a energia nuclear exige mais do que uma resolução elaborada
à pressa. Iremos dispor agora do tempo necessário à organização de um debate
verdadeiramente construtivo, contemplando todas as questões associadas enquanto
permitimos que todos manifestem a sua opinião.

Mathieu Grosch (PPE),    por escrito. – (DE) Esta resolução não pode abranger em pormenor
todos os aspectos do debate sobre a energia nuclear.

Porém, continuo convicto de que o nosso objectivo tem de ser o abandono gradual desta
fonte de energia e a maior utilização da energia de fontes renováveis.

A alteração 10 propunha igualmente que, no caso das centrais nucleares em regiões
fronteiriças, os organismos locais e regionais fossem envolvidos nas decisões tomadas em
ambos os lados da fronteira.

Esta alteração não foi aprovada. Apesar de alguns aspectos da resolução serem de facto
positivos, a alteração 10 foi decisiva no meu caso. Por conseguinte, decidi não apoiar esta
resolução e abster-me.

Françoise Grossetête (PPE),    por escrito. – (FR) Congratulo-me por o Parlamento Europeu
ter rejeitado esta resolução.

Os ensinamentos que temos de retirar após Fukushima incluem a recomendação da criação
de testes de resistência, o estabelecimento de novas normas comuns de segurança na UE
e a protecção face a todos os cenários possíveis.

No entanto, a imposição de uma moratória sobre novas centrais nucleares enquanto os
testes de resistência forem realizados na UE é inaceitável. Esta moratória prejudicará o
desenvolvimento de uma nova geração de centrais muito mais seguras.

O objectivo não é determinar se os méritos desta fonte de energia deveriam ser questionados,
nem sucumbir aos valores idealistas e doutrinários de quem a pretende banir.

O abandono da energia nuclear significa a promoção de centrais a carvão extremamente
poluentes; implica um regresso ao poder das empresas petrolíferas, com preços de petróleo
incertos e o risco enorme de uma economia enfraquecida; por conseguinte, representa o
fim da nossa independência energética.
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Roberto Gualtieri (S&D),    por escrito. – (IT) Votei contra a proposta de resolução devido
à rejeição pelo Parlamento de duas alterações apresentadas pelo Grupo da Aliança
Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu sobre a criação de
estratégias de médio e longo prazo para o abandono gradual da energia nuclear e a definição
de objectivos vinculativos em matéria de energia de fontes renováveis.

A votação do Parlamento contra a totalidade da resolução salienta o facto de a questão da
energia nuclear já não resumir apenas a uma maior segurança. Neste momento é essencial
começarmos a ponderar seriamente a questão energética e o investimento em energia de
fontes renováveis. A experiência trágica do Japão demonstrou a necessidade de discutirmos
a fundo a energia nuclear. Neste contexto, a votação do Parlamento Europeu constitui a
primeira medida no sentido de um novo rumo para as opções de política energética, tanto
a nível da Europa como à escala internacional.

Carl Haglund, Marit Paulsen, Olle Schmidt e Cecilia Wikström (ALDE),    por escrito.
– (SV) O desastre no Japão avivou a preocupação dos cidadãos com a segurança nuclear.
Na resolução do Grupo da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa, salientámos
que pretendemos tornar obrigatórios nos Estados-Membros os testes de resistência
propostos no texto, que tencionamos permitir que peritos independentes sejam responsáveis
pela aplicação dos testes e que estes testes terão de ser transparentes.

Abstivemo-nos na votação da resolução comum, uma vez que continha uma proposta de
imposição de uma moratória sobre o desenvolvimento de novos reactores nucleares
enquanto os testes de resistência estivessem a ser realizados.

Os problemas existentes estão sobretudo associados a reactores mais antigos de tecnologia
anterior, e não aos reactores nucleares mais modernos de nova tecnologia. Não pretendemos
proibir o desenvolvimento de uma nova tecnologia que contribuirá para o objectivo da
UE de redução das suas emissões de dióxido de carbono.

Opomo-nos a uma proibição de todo o conceito de energia nuclear. Depois do desastre
de Chernobyl em 1986, a Suécia introduziu normas que proibiam a preparação da
construção de centrais nucleares.

Consideramos igualmente que a Finlândia e a Suécia deveriam investir em investigação
sobre energia nuclear e assumir um papel de liderança no desenvolvimento de uma geração
futura de reactores nucleares.

A conclusão a retirar do desastre no Japão é que não devemos manter centrais nucleares
em funcionamento durante tantos anos. Este desastre pode ser considerado um argumento
a favor da construção de novos reactores nucleares.

Sandra Kalniete (PPE),    por escrito. – (LV) Votei a favor da adopção desta resolução e
lamento que o Parlamento não tenha conseguido chegar a acordo quanto a uma proposta
de resolução sobre este tema relevante. Considero que a energia nuclear tem de continuar
a ser uma fonte energética importante e segura para a Europa. Apoio a exigência de amplos
testes de resistência, que deverão ser realizados em todas as centrais nucleares previstas e
existentes, e os resultados satisfatórios nesses testes determinarão a continuidade do seu
funcionamento. Partilho das preocupações manifestadas nesta proposta de resolução de
que o desenvolvimento de novas centrais nucleares na Bielorrússia e na Rússia (na região
de Kalininegrado) motiva sérias dúvidas quanto aos níveis de segurança nuclear e de
cumprimento das obrigações das convenções internacionais, e que os europeus, os
Estados-Membros e a Comissão Europeia devem responder a estas preocupações num
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espírito de solidariedade. Por conseguinte, a nossa União terá de garantir que estes testes
de resistência e as normas de segurança nuclear resultantes serão aplicados na UE e nas
centrais nucleares já construídas ou em fase de planeamento nos países vizinhos da Europa.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução. No seguimento
do acidente nuclear no Japão, milhares de pessoas perderam a vida e desapareceram sem
deixar rasto. Ocorreram igualmente prejuízos materiais significativos e as consequências
terão implicações de longo prazo na saúde dos cidadãos. Ainda sofremos as consequências
de Chernobyl e, por conseguinte, é o momento de reavaliarmos a nossa abordagem à
segurança nuclear na UE e no resto do mundo. Quanto à melhoria dos projectos nucleares
na Bielorrússia e em Kalininegrado, existem enormes problemas nos níveis de segurança
nuclear e no cumprimento das devidas obrigações para com as convenções internacionais,
uma vez que estes problemas não dizem respeito apenas aos Estados-Membros que
partilham fronteiras com estas regiões, mas a toda a Europa, e os organismos da UE e a
Comissão Europeia têm de tomar medidas conjuntas, à luz do princípio da subsidiariedade.
A resolução sobre a estratégia da UE para a região do mar Báltico e o papel das macro-regiões
na futura política de coesão refere que, tendo em conta o desenvolvimento previsto de
energia nuclear na região do mar Báltico, os Estados-Membros da UE têm de respeitar as
condições mais restritas de segurança e de protecção ambiental, e a Comissão Europeia
tem de acompanhar e verificar se os países vizinhos das fronteiras externas da UE seguem
a mesma abordagem e as convenções internacionais. As centrais nucleares em construção
perto das fronteiras externas da UE terão de cumprir as normas internacionais de segurança
nuclear e de protecção ambiental. Actualmente, a eficiência energética e a economia de
energia, a energia de fontes renováveis e sustentáveis, e a criação de redes energéticas
eléctricas ao nível da Europa tornaram-se particularmente importantes. Além disso, é
importante a existência de uma rede eléctrica inteligente capaz de funcionar com obtenção
de energia a partir de geradores descentralizados.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) O acidente grave que ocorreu na central nuclear
de Fukushima Daiichi em 11 de Março de 2011, devido ao terramoto e ao subsequente
tsunami, resultou em danos e consequências de longo prazo para a saúde através da
contaminação do ambiente. No seguimento dos avisos da Agência Internacional da Energia
Atómica sobre o estado de centrais nucleares agora obsoletas, impõe-se a identificação de
medidas capazes de avaliar os níveis de segurança nessas instalações. A colaboração e a
coordenação entre Estados-Membros são essenciais, pois as repercussões deste tipo de
crise não se limitam aos países em que as centrais foram construídas. Os acontecimentos
ocorridos demonstram que, a fim de prevenir desastres a esta escala, a Europa tem de aplicar
um conjunto de medidas muito rigorosas para avaliar os níveis de segurança existentes. O
desenvolvimento de novas centrais nucleares na Bielorrússia e na Rússia exige que a
Comissão tome medidas através do diálogo com estes países, para garantir a segurança
dos países vizinhos e da Europa no seu todo.

Jörg Leichtfried (S&D),    por escrito. – (DE) Por princípio, apoio esta resolução porque
insta ao início do abandono gradual da energia nuclear em toda a União Europeia. No
entanto, no que respeita ao conteúdo da resolução, gostaria de comentar que – como é
frequente em resoluções deste tipo – se trata de um caso de insuficiência e de morosidade.
No final, o princípio do menor denominador comum prevalece, o que decerto não poderá
ser satisfatório a longo prazo. A única solução adequada seria o abandono total da energia
nuclear em toda a União Europeia, o mais rapidamente possível. Farei tudo o que me for
possível para esse fim.
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Bogusław Liberadzki (S&D),    por escrito. – (PL) Em Abril, votámos a resolução comum
sobre os ensinamentos a retirar para a segurança nuclear na Europa após o acidente nuclear
no Japão. Votei contra esta resolução porque, para além das proibições e da moratória
sobre o desenvolvimento de energia nuclear e da sugestão de um abandono gradual da
energia nuclear (que é irrealista), o texto não presta um contributo positivo, nem apresenta
soluções para o futuro do sector energético em geral. A situação após a tragédia em
Fukushima alterou totalmente a filosofia da abordagem ao futuro da produção de energia
na Europa e na Polónia. No nosso país, o sector energético, de que 95% tem como base o
carvão, já foi afectado negativamente pela adopção do Pacote Clima-Energia. Os
investimentos realizados para a construção de duas novas centrais nucleares foram
igualmente cancelados. Esta resolução destaca unicamente a importância da energia de
fontes renováveis, que na Polónia representa apenas 13% a 20% das nossas necessidades.
Além disso, ainda decorrerá na Polónia um referendo sobre o sector da energia nuclear,
sugerido pela esquerda, pelo que as conclusões retiradas desta resolução são prematuras.
Saúdo o facto de a maioria ter votado contra a resolução.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) Considero que devemos evitar tomar
decisões políticas imediatas e de consequências profundas sobre o papel da energia nuclear
no cabaz energético a médio e longo prazo. É importante que tenhamos uma visão clara
com base em dados exactos sobre o que sucedeu na central nuclear de Fukushima. Não
podemos perder de vista os benefícios da energia nuclear, que representa baixas emissões
de dióxido de carbono e custos relativamente reduzidos e que garante uma independência
energética. Até ao momento, a energia nuclear foi a forma de energia mais segura, em
termos estatísticos, com o menor número de vítimas de acidentes, em comparação com
as outras fontes de energia (nomeadamente o gás e o petróleo). É igualmente essencial
respeitar as decisões dos Estados-Membros na determinação da composição do seu próprio
cabaz energético. A energia nuclear pode desempenhar um papel importante na consecução
dos objectivos da União Europeia estabelecidos pela estratégia Europa 2020 e pela estratégia
energética para a década em curso.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    por escrito. – (RO) Votei contra a resolução sobre a
segurança nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão. O motivo do meu voto
contra é a exortação da resolução a que se imponha uma moratória sobre o desenvolvimento
de novas centrais nucleares. Considero a produção de energia nuclear em condições seguras
extremamente importante. Concordo com a realização de testes de resistência. No entanto,
penso que a imposição de uma moratória durante um período indefinido é desadequada.
Este período pode ser muito importante para as centrais nucleares actualmente em
desenvolvimento, sobretudo do ponto de vista do financiamento. A estrutura do cabaz
energético é da responsabilidade dos Estados-Membros. Por conseguinte, não considero
que esta decisão possa ser imposta ao nível da UE.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei contra esta resolução porque as alterações
adoptadas resultaram num texto que não dedicava atenção suficiente a questões de
segurança nuclear.

Marisa Matias (GUE/NGL),    por escrito. − O desastre de Fukushima recordou ao planeta
que não existe risco zero para o nuclear. O perigo que a energia nuclear representa para a
humanidade é absolutamente insustentável, assim como os riscos acrescidos pelos resíduos
produzidos. Devemos, portanto, ir mais longe do que garantir a segurança e melhorar os
testes de segurança. Estes dois critérios seriam uma condição mínima para chegarmos a
um acordo.
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Não foi ainda garantido um plano de saída tendo em vista a mudança efectiva da política
energética europeia, que tem de passar necessariamente por uma definição das alternativas
e do faseamento que permita abandonar progressivamente a indústria nuclear na Europa.
Votei contra esta resolução uma vez que considero que nenhum dos pressupostos atrás
referidos ficou garantido.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) O desastre de Fukushima recordou
ao mundo que não existe um risco zero quando se trata de energia nuclear. A energia
nuclear constitui um risco inaceitável para a humanidade. Assim, não nos podemos limitar
a uma maior segurança e a testes de resistência. Temos de elaborar de imediato um plano
europeu para o abandono gradual da energia nuclear. O abando gradual da energia nuclear
será demorado. É um crime contra a humanidade não começar desde já a preparar esse
abandono. Não apoiarei esta resolução se as alterações que instam ao abandono gradual
da energia nuclear forem rejeitadas.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Esta proposta de resolução sobre a segurança
nuclear na Europa era extremamente necessária. A proposta trata todos os perigos
resultantes da energia nuclear e espero que motive uma reponderação ampla do recurso
à energia nuclear na Europa. As múltiplas alterações apresentadas pelo Grupo dos
Verdes/Aliança Livre Europeia eram necessárias para analisar directamente os inúmeros
riscos existentes e para instar ao rápido abandono da utilização da energia nuclear.

Uma vez que estou convicto de que a humanidade nunca conseguirá controlar totalmente
os riscos das centrais nucleares, defendo este abandono rápido e apoio as alterações neste
domínio. Como a proposta de resolução representava, em última análise, uma medida
neste sentido, votei a favor.

Vital Moreira (S&D),    por escrito. − Na votação da resolução sobre a segurança da energia
nuclear depois do acidente de Fukushima votei contra a proposta de emenda quanto aos
objectivos de redução de CO2 por três razões: a) a questão não tem relação com o tema
da segurança nuclear; b) os objectivos enumerados elevam desproporcionadamente a
fasquia da UE na redução unilateral de CO2; c) uma redução de CO2 tão ambiciosa - e na
verdade, irrealista - só seria aceitável se conjugada com a introdução de uma taxa de CO2
sobre as importações, sob pena de afectar gravemente a competitividade da indústria
europeia, além de levar as empresas europeias a deslocalizar a sua produção para os países
sem restrições de CO2, com graves efeitos sobre a economia e o emprego na UE.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    por escrito. – (RO) Votei contra a proposta de resolução
comum sobre os ensinamentos a retirar para a segurança nuclear na Europa após o acidente
nuclear no Japão pelas seguintes razões: no mínimo, sete das alterações apresentadas são
irrealistas do ponto de vista científico; muitas secções do texto são apenas declarações de
circunstância sem qualquer conteúdo; e os detractores da energia nuclear nem sequer
apresentam soluções alternativas à sua utilização. Por último, gostaria de salientar que
lamento o facto de o Parlamento Europeu não ter adoptado uma posição neste domínio.
Contudo, a posição a adoptar terá de ser equilibrada, pragmática e baseada em realidades
documentadas cientificamente e em soluções realistas.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) Chegou o momento de repensarmos a utilização
da energia nuclear na Europa. Temos de começar a tomar medidas, a encerrar reactores
perigosos e, a médio prazo, encontrar uma forma de abandonar totalmente a energia
nuclear. É necessário rejeitar terminantemente a convicção errónea de que a humanidade

07-04-2011Debates do Parlamento EuropeuPT68



controla os perigos da energia nuclear. Por conseguinte, votei a favor desta proposta de
resolução.

Alfredo Pallone (PPE),    por escrito. – (IT) Votei a favor da resolução sobre segurança
nuclear porque, depois dos acontecimentos recentes no Japão, temos de resolver esta
questão de forma responsável e com critérios objectivos. Considero importante que a
Europa reveja as suas normas de segurança nas centrais nucleares para garantir níveis
absolutos de segurança, identificáveis através de testes de resistência, que demonstrarão
os riscos e os limites da utilização da energia nuclear. A resolução em si destina-se a
demonstrar que é de facto possível retirar ensinamentos das catástrofes e reagir claramente
e com eficácia, a fim de evitar que voltem a acontecer. A resolução sublinha igualmente a
necessidade de procurar fontes de energia alternativas, como a energia de fontes renováveis,
apesar de a energia nuclear permanecer uma fonte indispensável de energia com baixas
emissões de carbono.

Vincent Peillon (S&D),    por escrito. – (FR) Votei contra a resolução sobre os ensinamentos
a retirar para a segurança nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão porque não
considero que a questão das futuras centrais nucleares – um tema essencial para os nossos
concidadãos – possa ser resolvida por este Parlamento em algumas horas através de
alterações adoptadas sem um verdadeiro debate. Devem ser apresentadas todas as vertentes
e não podem ser descartadas quaisquer opções, pelo que necessitamos de tempo. Trata-se
da credibilidade do nosso Parlamento e do bem-estar dos nossos concidadãos, que não
entenderiam – e com razão – se os vinculássemos a medidas de longo prazo que não
discutimos previamente com ponderação e rigor, tendo em conta as diferentes situações
nacionais e as limitações do nosso combate comum às alterações climáticas. Por último,
gostaria de referir que lamento muito que, devido a extremistas de todas as bancadas, o
Parlamento não tenha conseguido aprovar neste momento um aumento imediato da
segurança nas centrais nucleares, apesar de o nosso grupo ter chegado a um consenso
quanto à exigência de verificações com o máximo possível de rigor, transparência e
independência.

Frédérique Ries (ALDE),    por escrito. – (FR) Revolta-me que o Parlamento Europeu tenha
hoje rejeitado a resolução sobre um tema tão essencial como os ensinamentos a retirar do
desastre nuclear de Fukushima. Assim, no que diz respeito à nossa instituição, não existe
um antes e um pós 11 de Março de 2011. No entanto, os sinais eram claros! Afinal, não
foi muito difícil chegar a acordo quanto a alguns princípios simples:

- O princípio de prestação de apoio à Comissão para que possa realizar os “testes de
resistência” com os Estados-Membros nos 143 reactores nucleares em funcionamento na
Europa;

- O princípio de apresentação, até 15 de Abril, de um calendário exacto dos critérios
adoptados: peritos independentes, prioridade para a segurança das centrais nucleares
intrinsecamente mais perigosas em virtude da sua localização em zonas sísmicas ou
costeiras, e relatórios de segurança para o público;

- O princípio de encerramento imediato das centrais que não passem nos “testes de
resistência”.

O público europeu espera que a nossa instituição seja responsável e sensata, sobretudo
face a um tema controverso como a energia atómica. Em última análise, talvez não seja
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negativo que a escolha da energia, e por conseguinte a decisão do possível abandono da
energia nuclear, se mantenha uma responsabilidade exclusivamente nacional.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) Votei contra esta proposta.
Congratulo-me por, no final, o grupo de pressão pró-nuclear ter fracassado. É totalmente
incompreensível que o Grupo do PPE e outros, argumentando que não existe um risco
zero, tenham votado contra a proposta, contra um abandono progressivo a partir deste
momento, contra a evolução no sentido de uma economia baseada em fontes renováveis
e com uma eficiência energética próxima dos 100% até 2050, contra um futuro sem energia
nuclear para a Europa, entre outros aspectos. O texto final era totalmente inaceitável, e
congratulo-me por a maioria do Parlamento ter apoiado o meu grupo na rejeição desta
resolução comum.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) O grave acidente nuclear que ocorreu na central
nuclear de Fukushima Daichii em 11 de Março provocou a morte de milhares de pessoas
e prejuízos materiais incalculáveis para toda a economia japonesa.

Esta tragédia provocou uma revisão, por todos os países do mundo, da sua posição face
ao recurso a tecnologias de energia atómica. Infelizmente, em muitos casos, estas escolhas
estão a ser apressadas em resultado dos recentes acontecimentos trágicos e têm sido feitos
muitos apelos ao encerramento total e imediato das centrais nucleares.

A UE tem vindo a reconsiderar a sua abordagem geral à segurança nuclear há algum tempo,
mas é importante ter em consideração que esta tecnologia continuará a fazer parte do
cabaz energético de vários Estados-Membros durante muitos anos. No futuro, será
eventualmente possível responder às nossas necessidades energéticas através de fontes
renováveis de energia, mas ainda não é possível, nem será durante muito tempo.

Sou a favor de medidas de segurança mais rigorosas para as centrais nucleares, em linha
com as medidas aplicáveis às instalações de última geração. Porém, considero imponderada
e inútil a opção do cancelamento imediato da produção de energia nuclear. Esta opção
baseia-se mais em emoções do que numa necessidade efectiva, e pode ser extremamente
prejudicial para a competitividade das economias dos principais países industrializados
do mundo.

Oreste Rossi (EFD),    por escrito. – (IT) Após o desastre nuclear que assolou o Japão, temos
obrigatoriamente de rever o plano energético da Europa. É necessário que prestemos
atenção em particular às centrais nucleares em funcionamento e em fase de planeamento.
A União Europeia já previu a realização de testes de resistência em todas as centrais,
incluindo em países vizinhos com relações estabelecidas com a União.

Esta resolução contempla igualmente uma moratória sobre a construção de novas centrais
nucleares, a fim de permitir a devida avaliação dos riscos associados. Temos de estar cientes
de que nas próximas décadas muitos países ainda dependerão da energia nuclear, mas não
podemos permitir que existam centrais nucleares na Europa que constituam um risco para
as populações. As centrais nucleares anteriores a 1980 têm de ser desactivadas.

Em alguns países, nomeadamente em Itália, estão a ser realizadas avaliações para decidir
a possibilidade do abandono da energia nuclear, e é igualmente essencial a aplicação de
decisões comuns a nível europeu. É incrível que o Parlamento Europeu não tenha sido
capaz de se pronunciar quanto a um tema como este, que é pertinente e profundamente
preocupante para os cidadãos. De facto, todas as resoluções foram rejeitadas, incluindo a
resolução comum, que o meu grupo votou favoravelmente.
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Marco Scurria (PPE),    por escrito. – (IT) Numa reunião de industriais que ocorreu há alguns
dias, o Ministro das Finanças italiano, senhor Tremonti, cunhou uma nova expressão – a
“dívida nuclear”. Os Estados-Membros que investiram em energia nuclear são os que
possuem níveis de endividamento mais elevados. Quanto custa o encerramento de centrais
nucleares de primeira e segunda geração? Quanto custam os testes de resistência, que tanto
debatemos hoje? Quando se prova que uma central não tem “resistência”, e quanto custa
torná-la “resistente”? Além disso, quanto custa a eliminação de resíduos radioactivos? Ainda
ninguém nos deu essa informação.

Enquanto União Europeia, poderíamos começar a ponderar diferentes opções para
apresentar aos Estados-Membros. Além disso, dado que a Comissão terá de nos apresentar
um roteiro, talvez pudéssemos começar a pensar em investir verdadeiramente em centrais
nucleares de quarta geração – energia nuclear limpa, ou fusão – ou considerar um plano
energético geral? Esperamos que a Comunicação da Comissão trace um roteiro neste
domínio e apresente finalmente à União Europeia uma orientação clara para este sector.

Debora Serracchiani (S&D),    por escrito. – (IT) O acidente nuclear na central nuclear de
Fukushima provocou um enorme desastre e a contaminação radioactiva afectou e causou
danos físicos às pessoas que se encontravam nas imediações da central nuclear. Muitos
hospitais estão a recusar receber e tratar essas pessoas devido ao risco de contaminação.

Apesar de o Primeiro-Ministro japonês ter anunciado que a central nuclear de Fukushima
será desactivada, a situação ainda não está resolvida: o sistema de arrefecimento de um dos
reactores não funciona e está a ser libertada uma quantidade considerável de radioactividade
para o ambiente. Por conseguinte, é importante que seja concedido todo o apoio
humanitário e financeiro necessário e que se estabeleçam normas de segurança
internacionais tão fiáveis quanto possível, a fim de impedir a ocorrência de desastres
semelhantes ao do Japão no futuro.

Assim, votei contra esta resolução, pois omitiu as alterações que instavam os
Estados-Membros a elaborarem possíveis estratégias para o abandono da energia nuclear
e a informarem imediatamente as autoridades transfronteiriças regionais e locais dos seus
programas nacionais, caso a sua execução tenha efeitos transfronteiras.

Peter Skinner (S&D),    por escrito. – (EN) Apesar de se tratar de um período delicado
imediatamente após os enormes problemas de segurança nuclear no Japão, a energia
nuclear continua a prestar um grande contributo para o fornecimento energético ao nível
da UE e do mundo. As opiniões manifestadas pelos deputados a este Parlamento que
procuram forçar o encerramento precoce e o abandono da política neste domínio
dificultaram em grande medida a votação dos elementos deste relatório por motivos
pragmáticos, e não devido a uma abordagem particularmente a favor ou contra a energia
nuclear. Não podia apoiar alterações “agressivas” que poderiam prejudicar a política de
abastecimento energético de abordagem “diversificada” que conduz a uma redução das
emissões de CO2 e, a mais longo prazo, ao aumento da energia de fontes renováveis.

Bart Staes (Verts/ALE),    por escrito. – (NL) Não chegámos hoje a acordo quanto a esta
resolução, que se destinava a retirar ensinamentos do desastre nuclear de Fukushima. O
Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia já há anos que defende o abandono gradual da
energia nuclear, uma vez que os riscos para os humanos e para o ambiente são inaceitáveis
e porque existem inúmeras alternativas. Fukushima, em particular, demonstrou este facto.
É triste que o Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e o Grupo da
Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa continuem a acreditar nos seus sonhos
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nucleares, ainda que acabem por se tornar pesadelos, como demonstraram claramente os
acidentes do Japão e de Chernobyl. Não obstante, ainda existem muitas pessoas relutantes
em acordar do seu pesadelo nuclear.

A única energia nuclear realmente segura é a ausência de energia nuclear. A alteração que
instava ao abandono gradual da energia nuclear foi rejeitada. A maioria deste Parlamento
aparentemente não entende que é perfeitamente viável a nível técnico e económico, em
quarenta anos, produzirmos electricidade de sustentabilidade total, através de medidas
como a eficiência energética e o recurso ao sol, ao vento, à energia geotérmica, à água e à
biomassa. Por enquanto, o grupo de pressão da energia nuclear parece estar a ganhar
terreno. Daí ter votado contra a proposta na votação final.

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – (EN) Votei contra a resolução na votação final
porque considero que devemos debater esta questão no contexto da estratégia energética
geral da UE, não no contexto da tragédia nuclear no Japão.

Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) Na sequência do acidente nuclear que afecta o
Japão neste momento, terá de ser realizado um debate profundo sobre as centrais localizadas
em França e na Europa. Terão de ser efectuados testes de resistência em todas as centrais
nucleares em funcionamento, sobretudo se estiverem localizadas em zonas sísmicas.
Refiro-me, em particular, à central nuclear de Fessenheim, no Alto Reno. Além disso,
considero que a imposição de uma moratória sem limite temporal ao desenvolvimento e
à entrada em funcionamento de novos reactores nucleares não constitui uma solução
economicamente viável e que poderá ameaçar muitos empregos, assim como enfraquecer
perigosamente a nossa produção energética.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    por escrito. – (RO) Votei a favor desta resolução do
Parlamento Europeu sobre os ensinamentos a retirar para a segurança nuclear na Europa
após o acidente nuclear no Japão porque o seu objectivo é aumentar a segurança nuclear
na UE, e não banir a produção e a utilização de energia nuclear. Por conseguinte, votei
contra todas as alterações destinadas a retirar a energia nuclear do cabaz energético da
Europa. Apesar de não ter votado a favor da imposição de uma moratória sobre a construção
de novos reactores nucleares, considero que, se essa moratória fosse imposta, deveria
limitar-se apenas ao período em que ocorrerão “testes de resistência” nos reactores nucleares
da UE. Deste modo, seria possível construir novos reactores que beneficiassem das
conclusões dos testes de resistência, garantindo o aumento da segurança nuclear.

Actualmente, a energia nuclear representa 30% do cabaz energético da Europa. A União
Europeia depende em grande medida do cabaz energético dos Estados-Membros para
cumprir o seu objectivo “20-20-20”. Não podemos decidir abandonar a energia nuclear
sem determinar que fontes sustentáveis de energia estarão disponíveis que possam dar
resposta às necessidades energéticas da UE nos próximos anos, a preços acessíveis aos
cidadãos. A UE tem de investir em medidas de eficiência energética, sobretudo nos edifícios
e nos transportes, assim como no recurso a fontes renováveis de energia.

Traian Ungureanu (PPE),    por escrito. – (EN) A crise nuclear no Japão deu azo a um
conjunto de ideias que não passam de um tsunami irracional. A energia nuclear é agora
estigmatizada e existe uma pressão crescente no sentido de uma mudança total da energia
nuclear para as chamadas “fontes alternativas de energia”. Contudo, esta corrente de
pensamento quase não passa de pura superstição. O reactor nuclear de Fukushima foi
atingido por uma combinação inaudita de catástrofes. Este facto prova que a natureza é
imprevisível e que os tsunamis não podem ser erradicados, mas não prova a culpa da energia
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nuclear. A energia nuclear tem antecedentes muito mais seguros do que qualquer outra
fonte de energia. Enquanto o petróleo gera sem dúvida a exploração, a dependência, guerras
e ditaduras, a energia nuclear é historicamente muito mais segura. A nossa principal
preocupação com a energia nuclear deveria ser a avaliação de riscos e a criação de
procedimentos de segurança comuns a nível europeu. Apesar de as catástrofes naturais
não poderem ser evitadas, a energia nuclear não constitui um risco por si só. O verdadeiro
perigo não advém de reactores nucleares bem mantidos, mas de reactores nucleares sob
o controlo político errado. Ou seja, olhe-se para o Irão, e não para o Japão.

Derek Vaughan (S&D),    por escrito. – (EN) Considero que esta resolução foi uma reacção
automática à situação trágica no Japão e que não concedeu tempo suficiente ao debate dos
temas associados à segurança das centrais nucleares na UE. A energia nuclear representa
uma fonte essencial de energia em toda a Europa – alguns Estados-Membros obtêm até
75% da sua electricidade a partir de energia nuclear – e a análise da segurança das centrais
nucleares deve ser prioritária, incluindo a aplicação de testes de resistência às centrais
existentes. No entanto, esta situação não deve conduzir ao encerramento de centrais
nucleares actuais onde não existam preocupações quanto à segurança, nem impedir a
entrada em funcionamento de novas centrais destinadas a substituir instalações
desactualizadas. Necessitamos de um debate amadurecido sobre estas questões para obter
um cabaz equilibrado de fontes de energia de baixas emissões de carbono como as
renováveis, para que as luzes não se apaguem na Europa.

Proposta de resolução B7-0237/2011 (Ensinamentos a retirar para a segurança
nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão)

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Após a derrota da proposta de resolução comum,
votei a favor deste texto que, não sendo perfeito, atingiu um equilíbrio positivo entre a
segurança nuclear e uma abordagem pragmática a este tema.

Proposta de resolução B7-0242/2011 (Ensinamentos a retirar para a segurança
nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão)

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta resolução do Grupo dos
Verdes/ALE porque todas as outras resoluções neste domínio tinham sido rejeitadas.
Subscrevi o texto para demonstrar o meu apoio às recomendações de segurança, mas com
algum desconforto em relação às posições antinucleares mais extremas nele defendidas.

Proposta de resolução B7-0243/2011 (Ensinamentos a retirar para a segurança
nuclear na Europa após o acidente nuclear no Japão)

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei contra esta resolução, que considero quase
ingenuamente pró-nuclear.

Proposta de resolução B7-0249/2011 (Situação na Síria, no Barém e no Iémen)

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução. Os
manifestantes no Barém, na Síria e no Iémen manifestaram aspirações democráticas
legítimas e uma forte exigência popular de reformas políticas, económicas e sociais
destinadas à consecução de uma verdadeira democracia, do combate à corrupção, do
respeito do Estado de direito, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, da
redução das desigualdades sociais e da criação de melhores condições sociais e económicas.
Os Governos destes países responderam às aspirações legítimas dos cidadãos com uma
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repressão violenta, detenções arbitrárias e tortura, que resultaram em mortes, ferimentos
e detenções. A violência utilizada por estes Governos contra os seus cidadãos deverá ter
repercussões directas nas suas relações bilaterais com a União Europeia. A UE pode, e deve,
recorrer a várias ferramentas para desencorajar actos desta natureza, nomeadamente o
congelamento de bens, recusa de vistos, etc. A UE tem de rever as suas políticas para com
estes países e utilizar plenamente e com eficácia o apoio existente concedido através do
Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria, o Instrumento Europeu para a Democracia
e os Direitos Humanos e o Instrumento de Estabilidade, a fim de auxiliar com urgência os
países e as sociedades civis no Médio Oriente e no Golfo na sua transição para a democracia
e o respeito dos direitos humanos.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    por escrito. – (FR) A Tunísia, o Egipto e a Líbia foram as
principais notícias no início de 2011. Contudo, estes Estados não são os únicos com
aspirações democráticas. Surgiram igualmente movimentos de grandes dimensões no
Barém, no Iémen e na Síria. Infelizmente, também nesses países as autoridades no poder
responderam através da repressão e da violência. É inaceitável. Um Estado não pode recorrer
à violência contra os seus próprios cidadãos e não ser penalizado pela União Europeia no
contexto das relações bilaterais. Através desta resolução, a União Europeia apoia os cidadãos
da Síria no seu desejo de levantar verdadeiramente o estado de emergência em vigor desde
1963, manifesta a sua solidariedade para com todos os cidadãos destes países e insta a
União Europeia a redefinir as suas relações com base nos progressos efectuados nas
reformas.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    por escrito. – (RO) Considero que, mais do que nunca, a
União Europeia necessita de promover os valores democráticos e de demonstrar
solidariedade para com os cidadãos dos países do Mediterrâneo Meridional no seu desejo
de criação de uma sociedade democrática.

A situação nos países árabes lembra-me a queda dos regimes comunistas na Europa Central
e Oriental. Também nós passámos por situações semelhantes e podemos perceber as
exigências destes cidadãos, o que torna a nossa manifestação de solidariedade um dever
moral.

Os protestos que têm ocorrido nestes países nas últimas semanas constituem uma prova
clara de que os regimes não democráticos não estão a responder às expectativas dos cidadãos
e não podem proporcionar estabilidade política e prosperidade a estas sociedades.

A Alta Representante e a Comissão devem opor-se terminantemente ao recurso à violência
contra manifestantes e exercer pressão sobre as autoridades da Síria, do Iémen e do Barém
para assumirem o compromisso de levar a cabo um diálogo político construtivo com o
objectivo de resolver esta situação.

Além disso, considero que a celebração do Acordo de Associação entre a UE e a Síria deverá
depender da disponibilidade das autoridades sírias para efectuarem reformas com vista ao
estabelecimento da democracia. A União dispõe deste instrumento e penso que deveria
utilizá-lo ao máximo para apoiar a criação de democracia nos países árabes.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. − Os recentes protestos em vários países
árabes demonstram que os regimes não democráticos e autoritários não podem garantir
uma estabilidade credível e que os valores democráticos ocupam um lugar central nas
parcerias económicas e políticas. Apelo às autoridades do Barém, da Síria e do Iémen a
cumprir as normas do direito internacional relativas aos direitos humanos e liberdades
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fundamentais. É fundamentar iniciar o mais brevemente possível o processo de diálogo
político aberto e significativo, com a participação de todas as forças políticas democráticas
e da sociedade civil, visando preparar o caminho para a verdadeira democracia, o
levantamento do estado de emergência e a implementação de verdadeiras reformas políticas,
económicas e sociais ambiciosas e significativas, que são essenciais para a estabilidade e o
desenvolvimento a longo prazo.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) O Barém corre o risco de se tornar um local de
confronto entre o Irão e a Arábia Saudita. Nesta situação, não podemos descurar a vertente
religiosa nos acontecimentos da região, num momento em que a oposição xiita é apoiada
pelo Irão, enquanto a dinastia sunita beneficia do apoio das monarquias da região. Além
disso, as relações estreitas entre o Irão, a Síria, o Hamas e o Hezbollah, assim como as
tensões religiosas entre os sunitas e os alauitas na Síria, deveriam levar-nos a ser cautelosos,
uma vez que existe um enorme risco de a escalada de violência levar a Síria a uma guerra
civil com interferências externas. O massacre de Hama em 1982, que vitimou 20 000
sírios, constitui um aviso trágico neste domínio, assim como os fracassos na Somália, no
Afeganistão e no Iraque, no que respeita à forma como o Ocidente tem de proceder numa
região com características muito distintas que não podem ser ignoradas. Considero que é
necessária mais diplomacia e menos força armada, uma maior preocupação pela defesa
dos direitos humanos e pela protecção dos civis e menos preocupação com o potencial
eleitoral da intervenção externa, assim como deve ser dedicada uma maior atenção à
pobreza e à corrupção que enfrentam estas sociedades, sobretudo no Iémen.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. − Votei favoravelmente esta resolução por condenar a
violenta repressão exercida pelas forças de segurança a manifestantes pacíficos no Barém,
na Síria e Iémen. Manifesto o meu apoio e solidariedade para com o povo daqueles países
que, movidos por legítimas aspirações democráticas, demonstram grande coragem e
determinação.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − A Síria, o Bahrein e o Iémen têm sido sacudidos por
protestos populares e têm-nos reprimido duramente. Apelo aos seus governos para que
encetem vias de diálogo frutíferas com os manifestantes. A violência exercida sobre as
populações não é de molde a impedi-las eternamente de reivindicarem aquilo que crêem
ser seu por direito. Apenas retarda a assunção desses direitos, extrema as posições e
possibilita reacções futuras mais reivindicativas. O próprio Maquiavel, que teorizou
abundantemente acerca de ser preferível ser temido que ser amado, alertou os príncipes
do mundo para a desnecessidade e perniciosidade de se fazerem odiar. Melhor será que as
autoridades desses Estados empreendam reformas concretas e que permitam aos seus
nacionais gozarem padrões de democracia, liberdade e justiça semelhantes aos melhores
no mundo.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − A união Europeia, pelo exemplo dado ao
longo da sua existência, tem o dever histórico de denunciar todas as violações dos Direitos
Humanos e pugnar pelo direito à autodeterminação dos povos, quer através da denúncia,
quer com programas de apoio ao desenvolvimento. A situação que se vive no Bahrein -
que detém uma posição estratégica para o equilíbrio do Golfo -, onde, debaixo de uma
aparente normalidade, gravita uma situação muito tensa com detenções contínuas de
pessoas que apenas são acusadas de violarem o direito à livre expressão; na Síria, com
protestos em várias cidades que são brutalmente reprimidos apesar dos apelos da UE para
que sejam respeitados os direitos à liberdade de expressão, de reunião e de associação; e,
finalmente, no Iémen, onde a situação é profundamente preocupante, tendo já sido
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condenada pela UE devido à repressão de manifestantes, não nos pode deixar indiferentes.
Assim, concordo com as medidas propostas nesta resolução, nomeadamente a condenação
dos responsáveis pelos massacres nestes países, esperando que surtam efeitos no mais
curto espaço de tempo para que estes povos deixem de ser espezinhados. Saúdo, também,
a iniciativa de pedir à Comissão dos Direitos Humanos da ONU a condenação destas
violações de Direitos Fundamentais.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. − Estamos perante mais um exemplo da hipocrisia
da maioria deste Parlamento. Em primeiro lugar, porque juntam numa mesma resolução
situações e países diferentes. Fazem-no de forma propositada, propondo o "diálogo" para
a transição para ajudar os aliados (Barém e Iémen) e pressionando quem não defende os
seus interesses (Síria). As contradições com o que se passou na Líbia, onde o diálogo foi
substituído pela agressão militar, inviabilizando qualquer possibilidade de solução pacífica
do conflito, são evidentes. Os objectivos são claros: camuflar a entrada de tropas da Arábia
Saudita e dos Emirados Árabes Unidos no Barém em socorro do regime oligárquico, com
o apoio dos EUA (país que tem a sua maior esquadra do Golfo Pérsico no Barém), para
reprimir a luta desse povo por transformações sociais e pela democracia. O mesmo se
passa no Iémen, onde saem em defesa de um regime que reprime violentamente o seu povo
e a sua luta por transformações democráticas e por melhores condições de vida, para
proteger um aliado na chamada "luta contra o terrorismo".

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. − Esta resolução é mais um exemplo da hipocrisia
da maioria do PE. Desde logo, porque juntam numa mesma resolução situações e países
diferentes. Fazem-no de forma propositada, propondo o "diálogo" para a transição para
ajudar os aliados (Barém e Iémen) e pressionando quem não defende os seus interesses
(Síria). Seria caso para perguntar porque não foi também defendido o "diálogo" na Líbia
em vez do ataque à bomba?

Os objectivos são claros: camuflar a entrada de tropas da Arábia Saudita e dos Emirados
Árabes Unidos no Barém em socorro do regime oligárquico, com o apoio dos EUA (país
que tem a sua maior esquadra do Golfo Pérsico no Barém), para reprimir a luta desse povo
por transformações sociais e pela democracia.

O mesmo no Iémen, onde saem em defesa de um regime que reprime violentamente o seu
povo e a sua luta por transformações democráticas e por melhores condições de vida, para
proteger um aliado na chamada luta contra o terrorismo.

Já na Síria procuram esconder a ingerência externa, financiando e armando o que dizem
ser "protestos pacíficos", num país que tem tido uma atitude anti-imperialista, condenando
a política de Israel e dos EUA na região.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor deste documento porque, no
seguimento de acontecimentos semelhantes em outros países árabes, os manifestantes no
Barém, na Síria e no Iémen revelaram aspirações democráticas legítimas e fortes exigências
populares de reformas políticas, económicas e sociais destinadas à consecução de uma
verdadeira democracia, ao combate à corrupção e ao nepotismo, ao respeito do Estado de
direito, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, à redução das desigualdades
sociais e à criação de melhores condições económicas e sociais. Por conseguinte, a União
Europeia e os seus Estados-Membros devem apoiar as aspirações democráticas pacíficas
dos cidadãos do Barém, da Síria e do Iémen, e os Governos destes países não podem reagir
através de um aumento da repressão violenta. É impossível justificar crimes graves como

07-04-2011Debates do Parlamento EuropeuPT76



execuções extrajudiciais, raptos e desaparecimentos, detenções arbitrárias, tortura e
julgamentos injustos.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta resolução. Considero que a
UE tem de reavaliar as suas relações bilaterais com a Síria, o Barém e o Iémen à luz da sua
repressão violenta de manifestantes e que as negociações de um futuro acordo de associação
com a Síria devem ser suspensas. Preocupa-me igualmente a presença de tropas
internacionais no Barém e insto a que se proceda a uma investigação da morte de 54
manifestantes no Iémen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) A duplicidade de critérios continua
a dominar a política externa da maioria que governa a UE. Esta resolução é um óptimo
exemplo desse facto. Critica adequadamente Ali Abdullah Saleh e Bashar al-Assad, mas
não o Rei do Barém. São referidas as vítimas mortais e os feridos resultantes da repressão
pelos Governos do Iémen e da Síria, mas não os mortos e feridos do Barém. Não existe
qualquer justificação para tamanho respeito. Recuso-me a apoiar este texto hipócrita que,
sob o pretexto de condenar alguns, perdoa outros.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − A Síria, o Bahrein e o Iémen têm-se visto a braços com
uma série de revoltas populares que têm vindo a ser reprimidas pela força. Em minha
opinião esta não é a melhor forma de lidar com a situação, pois violência só gera mais
violência. Os governos desses países devem procurar encontrar vias de diálogo com os
líderes das manifestações, para dessa forma podermos caminhar para níveis de entendimento
que evitem as mortes e os banhos de sangue. As autoridades desses Estados devem
preocupar-se em empreendere reformas concretas que permitam aos seus cidadãos o acesso
à democracia, liberdade e justiça semelhantes aos existentes nos maior parte dos países.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − Votei favoravelmente a presente resolução
por considerar que a União Europeia pode envidar esforços no sentido de, através da sua
diplomacia, promover um processo de mudança democrática e pacífica no Barém, no
Iémen e na Síria. O povo destes países com o qual me solidarizo quer, como todos nós
desejamos, a melhoria das condições económicas, a redução das desigualdades sociais, o
combate à corrupção e ao nepotismo, a implementação de reformas democráticas e a
garantia de direitos humanos fundamentais.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) Sou a favor deste texto. Apoio a
declaração do PE em que condena firmemente a violenta repressão pelas forças de segurança
de manifestantes pacíficos no Barém, na Síria e Iémen, e apresenta as suas condolências às
famílias das vítimas; manifesta a sua solidariedade para com o povo daqueles países, aplaude
a sua coragem e determinação e apoia vigorosamente as suas legítimas aspirações
democráticas. Solicita igualmente às autoridades do Barém, da Síria e do Iémen que se
abstenham do uso da violência contra os manifestantes, respeitem a sua liberdade de
reunião e de expressão; condena o facto de as autoridades do Barém e do Iémen terem
interferido na prestação de cuidados médicos, bem como a recusa e a restrição do acesso
aos estabelecimentos hospitalares; salienta que os responsáveis pelo número de mortos e
feridos devem ser responsabilizados e entregues à justiça; solicita às autoridades que libertem
de imediato todos os presos políticos, defensores dos direitos humanos e jornalistas, bem
como todas as pessoas detidas devido às suas actividades pacíficas no contexto dos protestos.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) A actual situação que se vive em vários países
africanos, assim como no Barém, na Síria e no Iémen, resulta da aspiração legítima dos
cidadãos a reformas políticas, económicas e sociais com vista à consecução de uma
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verdadeira democracia. É de conhecimento geral que sempre esteve em vigor nestes países
uma legislação repressiva que restringe o exercício dos direitos cívicos e políticos por parte
dos cidadãos. Em resultado, existe um forte desejo de reformas políticas e sociais entre os
cidadãos.

Infelizmente, os governos estão a reagir a estas exigência legítimas com uma repressão
violenta e com a aplicação de leis antiterrorismo destinadas a justificar as execuções
extrajudiciais, a tortura, o rapto e o desaparecimento de muitos manifestantes. Actualmente,
o número de mortos, feridos e detidos na Síria, no Barém e no Iémen é extremamente
elevado. O uso excessivo da força pelos governos contra os manifestantes violou todas as
convenções internacionais em matéria de direitos cívicos e políticos.

Subscrevo o relatório na sua condenação da repressão violenta de manifestantes pacíficos
pelas forças de segurança destes países, que aniquilou as suas aspirações democráticas
legítimas. Temos de manifestar a nossa total solidariedade e apoiar a coragem e a
determinação que estes cidadãos estão a demonstrar a todo o mundo.

Traian Ungureanu (PPE),    por escrito. – (EN) A situação na Síria, no Barém e no Iémen
significa que está em curso um processo imprevisível, imparável, e não uma marcha
sangrenta no sentido da democracia. Os antecedentes políticos na Síria e no Iémen são, há
muito tempo, autoritários ou puramente ditatoriais. Porém, este facto não torna a oposição
uma alternativa plenamente democrática. Sobretudo no Iémen, um Estado fragmentado
e sem lei, as forças reunidas na oposição estão a apoiar forças terroristas ou radicais
antidemocráticas, ou podem evoluir nesse sentido. No passado, a “estabilidade” na política
externa para o Médio Oriente significava inacção ou a ordem estabelecida. Tratava-se
decerto de um conceito demasiado valorizado. Agora pode tornar-se subvalorizado. Os
interesses da Europa e, em grande medida, da democracia seriam melhor servidos por uma
abordagem racional e objectiva. A necessidade de democracia em países com longos
antecedentes de opressão política não deveria tornar-se a ruína do futuro processo
democrático. Este facto não significa que os regimes de Assad ou de Saleh devam ser
mantidos, mas significa que a solução deve ser uma estratégia de saída negociada, em vez
de uma mudança de regime violenta e descontrolada. Os países e as regiões que correm o
risco de passar de um sistema de opressão para outro semelhante são melhor servidos pela
precaução e por políticas ponderadas.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) O Parlamento Europeu adoptou
hoje uma resolução que insta à reavaliação das relações da UE com a Síria, o Barém e o
Iémen a fim de tomar em consideração as revoltas populares nestes países. Se considerasse
que era essa verdadeiramente a intenção das instituições europeias, o texto teria o meu
pleno apoio. O elemento essencial desta resolução é a exortação à “suspensão de novas
negociações sobre a conclusão do Acordo de Associação ainda pendente entre a UE e a
Síria” e que “a conclusão de um tal acordo deve depender da capacidade das autoridades
sírias de realizarem as esperadas reformas democráticas de forma tangível”. Tomei nota
desse facto. Contudo, gostaria de salientar que, como admite a própria resolução, “a
assinatura desse acordo foi protelada a pedido da Síria desde Outubro de 2009”. Torna-se
então duvidoso o verdadeiro impacto desta declaração. Por conseguinte, abstive-me na
votação deste texto.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) Esta votação do nosso Parlamento, no
seguimento de várias resoluções desde a Revolução de Jasmim na Tunísia, prova que os
acontecimentos no mundo árabe constituem uma onda de dimensões e longevidade
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imprevisíveis. Sem dúvida que a situação é diferente em cada um destes países, mas, em
última análise, estes movimentos populares representam a manifestação de um desejo
irreprimível de democracia, liberdade e justiça. A União Europeia não pode permitir que
as exigências legítimas e manifestadas pacificamente sejam reprimidas através do recurso
à violência, que infelizmente parece ser a única resposta dos regimes que se encontram
sob pressão. A Europa tem de se manifestar com firmeza, sobretudo através da Alta
Representante/Vice-Presidente da Comissão, de modo a confirmar o seu apoio aos protestos
públicos que exigem o respeito nesses países dos valores fundamentais promovidos e
defendidos pela União. O nosso Parlamento, que é considerado um templo de democracia,
deve reiterar a sua solidariedade para com estes cidadãos e apoiá-los no processo de transição
democrática. Por conseguinte, é essencial que reanalisemos as nossas relações com os
países do Norte de África, do Próximo Oriente e do Médio Oriente, para podermos construir
em conjunto uma região de estabilidade, paz e prosperidade.

Proposta de resolução RC-B7-0228/2011 (Quarta Conferência das Nações Unidas
sobre os Países Menos Desenvolvidos)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Aprovo a proposta de Resolução. Considero
importante o enaltecimento da efectividade da ajuda para o desenvolvimento e a necessidade
de uma coerente política de acompanhamento em áreas tais como as trocas e cooperação
para o desenvolvimento, alterações climáticas, agricultura, etc. A UE necessita de seguir
uma posição comum para os países menos desenvolvidos e não deve permitir que crises
económicas e financeiras comprometam o desenvolvimento da parceria com os países
menos desenvolvidos. É essencial que durante esta Conferência se reafirme o compromisso
global de endereçar as necessidades especiais dos países menos desenvolvidos relacionados
com a sustentabilidade do desenvolvimento nas suas dimensões económicas, sociais e
ambientais e apoiá-los nos seus esforços para erradicar a pobreza.

Roberta Angelilli (PPE),    por escrito. – (IT) Em antecipação da conferência de Istambul a
realizar em Maio, a UE reafirmou o seu apoio à consecução dos Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio (ODM) nos países em desenvolvimento e confirmou uma
vez mais o seu empenho na disponibilização de programas específicos de apoio. Apesar
de se ter registado um progresso notável em alguns países e regiões, o objectivo de reduzir
o nível de pobreza no mundo para metade ainda está longe de ser atingido. Ainda morrem
anualmente 11 milhões de crianças de doenças curáveis, a maioria antes dos cinco anos
de idade; uma em cada quatro pessoas não tem acesso a água potável; 114 milhões de
crianças ainda não têm acesso a educação primária; cerca de 600 milhões de mulheres
ainda são analfabetas; e um número equivalente de cidadãos não tem acesso ao progresso.

O fracasso na consecução dos objectivos estabelecidos em 2001 não desencorajará os
países industrializados, que, pelo contrário, continuarão a conceder prioridade na sua
agenda internacional aos países que necessitam de apoio, através da promoção do
fornecimento de novas fontes de financiamento direccionadas e da criação de programas
de cooperação. O apoio ao progresso destes países e a criação de um futuro para milhares
de cidadãos requerem empenho, uma grande determinação política e a mobilização
consistente de recursos financeiros – condições cumpridas pela UE na sua totalidade.

Pino Arlacchi (S&D),    por escrito. – (EN) Votei contra a proposta de resolução comum
sobre a Quarta Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos
porque o texto não se concentra suficientemente no problema da ineficácia da ajuda
internacional. A proposta e a declaração efectuada pela Comissão durante o debate
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parlamentar ignoram o actual debate crítico dos últimos 50 anos de ajuda internacional
aos países do hemisfério Sul, e não referem os ensinamentos a retirar dos fracassos e
sucessos do passado. Qual o motivo do fracasso monumental da ajuda concedida a África?
Qual o motivo do fracasso monumental das políticas do Banco Mundial em matéria de
desenvolvimento e de redução da pobreza? Qual o motivo do enorme escândalo na
prestação de apoio externo ao Afeganistão nos últimos 10 anos? Qual o motivo do enorme
sucesso das políticas de erradicação da pobreza na China, no Vietname e no Brasil? Se não
formos capazes de responder a estas perguntas difíceis nunca poderemos utilizar os 60 mil
milhões de euros de ajuda ao desenvolvimento de uma forma que beneficie os países menos
desenvolvidos.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Concordo com esta resolução. A Quarta
Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos deveria centrar-se
na coerência das políticas de desenvolvimento, pois constitui um factor importante para
a redução da pobreza. Além dos problemas existentes, a situação nos PMD foi exacerbada
pelas recentes crises globais ao nível financeiro, alimentar, de alterações climáticas e
energético. Por conseguinte, esta conferência da ONU deveria ser direccionada para
resultados, com base em indicadores claros e com o objectivo de reduzir o número de PMD
para metade até 2020, a par de uma supervisão eficaz e transparente e de mecanismos de
acompanhamento.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. − É lamentável que 48 países estejam
actualmente classificados como países menos desenvolvidos e que 75% dos 800 milhões
de habitantes desses Países vivam com menos de 2 dólares por dia. O objectivo a longo
prazo da cooperação para o desenvolvimento deve ser o de criar as condições para um
desenvolvimento económico sustentável e para uma redistribuição justa da riqueza. A paz
e a segurança são vitais para a eficácia das políticas de desenvolvimento e a UE deve
coordenar melhor a sua abordagem, a fim de resolver os problemas de estabilidade nos
países menos desenvolvidos e apoiar os esforços para adquirir as capacidades destinadas
à construção de Estados pacíficos, democráticos e inclusivos. É igualmente fundamental
dar prioridade à segurança alimentar, à agricultura, às infra-estruturas, ao reforço das
capacidades e, nomeadamente, ao crescimento económico, ao acesso às tecnologias, bem
como ao desenvolvimento humano e social dos países menos desenvolvidos.

Corina Creţu (S&D),    por escrito. – (RO) Tendo em conta que as conferências anteriores
se concentraram em princípios, espero que a quarta conferência da ONU se direccione
para a determinação de resultados e a criação de indicadores claros para a redução do
número de países menos desenvolvidos para metade até 2020. Dos 51 países
subdesenvolvidos, onde 78% da população vive com menos do que 1,25 dólares por dia,
apenas 3 abandonaram esta categoria em anos recentes. A situação é preocupante, uma
vez que estes países são os mais vulneráveis a problemas como crises financeiras e
alimentares ou a alterações climáticas, ao mesmo tempo que enfrentam uma pobreza
extrema, falta de infra-estruturas e um desemprego crescente.

Esta realidade salienta que, infelizmente, a comunidade internacional não respeitou os
compromissos assumidos no Programa de Acção de Bruxelas. Espero que durante a
conferência, onde representarei o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e
Democratas no Parlamento Europeu, nos centremos na obtenção de coerência em matéria
de políticas de desenvolvimento e de métodos para a execução de mecanismos de
financiamento inovadores, com o objectivo de prestar um apoio mais eficaz aos países
que necessitam de um encorajamento para a execução de políticas adequadas.
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Edite Estrela (S&D),    por escrito. − Votei favoravelmente esta resolução por considerar
que a Quarta Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos deverá
apresentar medidas para possibilitar a integração destes países na economia global e
melhorar o seu acesso aos mercados da UE. A Comissão Europeia deverá ponderar o
aumento da ajuda a estes países, no sentido de minimizar os custos decorrentes da
liberalização dos seus mercados.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − Não obstante a ajuda técnica e financeira prestada ao
longo dos anos aos países menos desenvolvidos, é forçoso reconhecer que a maioria destes
não conseguiu elevar-se acima desse estatuto e mantêm debilidades e necessidades
permanentes. É justo mencionar aqui, como o faz a resolução aprovada, a circunstância
excepcional de Cabo Verde que, não obstante a sua escassez de recursos, conseguiu superar
parte das dificuldades que enfrentava e elevar as condições de vida da sua população. Saúdo,
por isso, o povo cabo-verdiano, o seu governo e os seus partidos que têm sabido conduzir
a sua acção de forma responsável e respeitável sendo hoje aquele país lusófono um exemplo
a seguir pelos países menos desenvolvidos. Não obstante as limitações ao comércio e os
problemas de formação e de acesso à informação e aos meios e unidades de produção, não
pode deixar de dizer-se que o atraso dos países menos desenvolvidos radica sobretudo na
incapacidade dos seus decisores políticos e da ineficiência das suas instituições porque os
seus povos são tão capazes quanto os demais.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − Nos próximos dias 9 a 13 do mês de Maio,
vai realizar-se, em Istambul, Turquia, a IV Conferência das Nações Unidas sobre os Países
Menos Desenvolvidos (PMD’s). A UE, que sempre liderou o apoio aos países em
desenvolvimento através de programas para a erradicação da pobreza – cuja dotação
financeira triplicou nos últimos anos -, encontra-se muito empenhada na realização deste
encontro. Também este Parlamento se fará representar através de uma delegação portadora
de propostas bem fundamentadas, embora o seu estatuto de observador não permita grande
visibilidade, e espero que constitua um forte impulso para que ganhemos a ‘batalha’ do
desenvolvimento sustentável e o crescimento equitativo destes países. Tendo em conta
que todos os países têm responsabilidades no apoio aos menos desenvolvidos em ordem
ao cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, concordo com as
propostas que constam desta proposta de resolução comum e formulo votos para que o
objectivo de reduzir para metade os Países Menos Desenvolvidos até 2020 seja atingido.»
A PMD-IV deve apoiar medidas concretas que ajudem a solucionar as necessidades de
desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, combater a pobreza e garantir um
rendimento e uma subsistência decentes.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. − No quadro da realização da 4ª Conferência das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento, é pertinente considerar os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio (ODM), adoptados pela Assembleia-geral das Nações Unidas
em 2000 e avaliar a sua consecução, designadamente: erradicar a pobreza e a fome;
promover a igualdade entre homens e Mulheres; aumentar e melhorar os cuidados de saúde
materno-infantis; combater o HIV/SIDA; desenvolver a sustentabilidade ambiental; alcançar
a educação primária universal. No que diz respeito à política de desenvolvimento, é evidente
a dissonância entre as palavras e a acção levada a cabo pela UE. Os meios à nossa disposição
para erradicar a pobreza existem. Fruto do desenvolvimento científico e tecnológico,
ampliam-se mesmo. Mas aquilo a que assistimos é ao aumento da pobreza a nível mundial.
São as consequências de um sistema, dominante à escala global - o capitalismo,
intrinsecamente injusto e desigual. Sublinhamos a importância da resolução alternativa
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apresentada pelo GUE/NGL, bem como as emendas apresentadas à resolução comum (e
infelizmente rejeitadas pela maioria), focando, entre outros aspectos, questões como: a
soberania alimentar e o desenvolvimento da agricultura e a necessidade de se pôr um fim
à chantagem exercida pela UE sobre diversos países em desenvolvimento com base nos
chamados Acordos de Parceria Económica.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. − É fundamental apoiar os países mais pobres
e mais frágeis do planeta, o que inclui quase meia centena de países, cujos povos sofrem
na pele os sucessivos fracassos na implementação das conclusões de sucessivas conferências
das Nações Unidas.

Esta situação deve-se, na maior parte dos casos ao colonialismo e à exploração das suas
riquezas e das suas populações. Não é nenhuma fatalidade do destino, nem são inelutáveis
limitações ou constrangimentos naturais que tornam estes países pobres. Bem pelo
contrário: vários deles são ricos, muito ricos, em recursos naturais.

Noutros casos, é a continuação da exploração capitalista, com a injustiça e desumanidade
de um sistema - de um modo de organização económica e social dominante à escala mundial
- que se sustenta em relações assimétricas, geradoras e reprodutoras de desigualdades.

É o resultado do livre comércio, da desregulamentação financeira, da fuga ilícita de capitais
permitida pelos paraísos fiscais, mas também da guerra e dos conflitos alimentados pela
disputa de recursos naturais.

É na ruptura com os fundamentos deste sistema e numa genuína e solidária política de
cooperação e de ajuda ao desenvolvimento, que reside a possibilidade de emancipação
destes povos e de desenvolvimento dos seus países.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) Mais de 40 países do mundo
pertencem à categoria de países menos desenvolvidos. Saúdo o facto de a UE participar
activamente na conferência de alto nível da ONU, e espero que resultem compromissos
específicos deste encontro. Durante os últimos dez anos, os países mais pobres registaram
um maior progresso do que na década anterior. Não obstante, muitos problemas persistem:
uma crescente dependência de produtos importados, pobreza, um nível baixo de capital
humano e vulnerabilidade às alterações climáticas e a catástrofes naturais. Estes problemas
têm de ser resolvidos em todas as vertentes, mas existem dois aspectos particularmente
importantes. Em primeiro lugar, estes países têm de criar um fluxo de investimento para
os sectores produtivos da economia. Em segundo lugar, é necessário contribuir para a
criação de estruturas democráticas, para que possam decidir com independência as suas
prioridades estratégicas sem interferência externa. As oscilações no mercado de
matérias-primas e as suas consequências constituem um problema específico que terá de
ser resolvido. Numa perspectiva de longo prazo, a resposta será a diversificação da
economia. Numa perspectiva de curto a médio prazo, é importante controlar os choques
de preços, sobretudo no sector alimentar. No que respeita à posição da UE, é importante
uma concentração em políticas externas coerentes. O documento da Comissão de 16 de
Fevereiro é exaustivo, mas carece de uma abordagem mais crítica. É necessário
reconhecermos que nem todas as actividades da UE no domínio do comércio e do
investimento directo estrangeiro estão em consonância com a política de desenvolvimento.
Na minha opinião, estas actividades deveriam estar subordinadas a essa política.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor deste documento porque, desde
a Terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos (PMD-III)

07-04-2011Debates do Parlamento EuropeuPT82



e a adopção do Programa de Acção de Bruxelas, foram tomadas algumas medidas positivas,
nomeadamente a iniciativa “Tudo Menos Armas” e o aumento da Assistência Pública ao
Desenvolvimento, que duplicou entre 2000 e 2008, bem como o investimento directo
estrangeiro, que aumentou de 6 para 33 mil milhões, permitindo a 19 países alcançarem
uma taxa de crescimento de 3%. A PMD-IV deve ser orientada para os resultados, com base
em indicadores claros e no objectivo de reduzir o número de PMD para metade até 2020,
conjuntamente com mecanismos de controlo e acompanhamento eficientes e transparentes.
Gostaria de salientar a necessidade de conceder prioridade à segurança alimentar, à
agricultura, às infra-estruturas, ao reforço das capacidades e, nomeadamente, ao crescimento
económico, ao acesso às tecnologias, bem como ao desenvolvimento humano e social dos
PMD.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta resolução. Considero que a
PMD-IV deve visar a coerência das políticas para o desenvolvimento como um importante
factor de mudança política, a nível nacional e internacional, e solicito, por isso, que sejam
tomadas medidas em todas as áreas – como o comércio, as pescas, o ambiente, a agricultura,
as alterações climáticas, a energia, o investimento e as finanças – para apoiar as necessidades
de desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, combater a pobreza e garantir um
rendimento e uma subsistência dignos. Insto a UE a honrar os seus compromissos em
termos de acesso aos mercados e de redução da dívida e a reafirmar a importância de atingir
a meta de APD de 0,15% a 0,20% do RNB dos países menos desenvolvidos, mobilizando,
para este efeito, os recursos internos e, como medida complementar, mecanismos de
financiamento inovadores.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − Considero que a Quarta Conferência das Nações Unidas
sobre os Países Menos Desenvolvidos deve apresentar as medidas necessárias para
possibilitar a integração destes países na economia global e melhorar o seu acesso aos
mercados da UE. No entanto e apesar dos esforços de todos, os objectivos não têm sido
conseguidos, devo no entanto aqui salientar Cabo Verde, que tem conseguido algum sucesso
e elevado a qualidade de vida dos seus cidadãos a níveis superiores aos dos outros países
menos desenvolvidos.

Georgios Papanikolaou (PPE),    por escrito. – (EL) A crise económica no mundo
desenvolvido resultou em restrições comerciais que, por sua vez, estão a estagnar
economicamente os países menos desenvolvidos. As famílias à beira da pobreza absoluta
nos últimos seis meses foram confrontadas com um aumento de 15% no preço dos
alimentos, que, segundo dados do Banco Mundial, estão 29% mais caros do que em 2009.
Consequentemente, o recente pedido oficial de levantamento das restrições às exportações
efectuado pelos países pobres não pode ser ignorado. A crise económica está claramente
a prejudicar as negociações; porém, a realização de negociações inflexíveis à custa de
cidadãos que vivem numa pobreza absoluta é, na melhor das hipóteses, um acto de
moralidade questionável.

Esta proposta de resolução, que apoiei, salienta e sublinha políticas específicas destinadas
a inverter esta situação, tanto a nível nacional como internacional em múltiplos sectores,
designadamente do comércio, da pesca, do ambiente, da agricultura, das alterações
climáticas, da energia, do investimento e da finança.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − O Parlamento Europeu através da
presente resolução pretende dar o seu contributo para a Quarta Conferência das Nações
Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos. Associo-me a esse contributo por considerar
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igualmente que a referida conferência deve fomentar políticas coerentes para o
desenvolvimento promovendo medidas em todas as áreas – como o comércio, as pescas,
o ambiente, a agricultura, as alterações climáticas, a energia, o investimento e as finanças
– para apoiar fortemente as necessidades de desenvolvimento dos países menos
desenvolvidos, combater a pobreza e garantir um rendimento e uma subsistência decentes.
Quero aqui destacar, como o faz a resolução que votei favoravelmente, que Cabo Verde,
em 2007, foi um dos três países que se emanciparam do estatuto de Países Menos
Desenvolvidos. Trata-se de um país com poucos recursos mas que soube lutar pelo
crescimento e pelo combate à pobreza. Por isto mesmo, quero aqui saudar o povo de Cabo
Verde e os seus governantes.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta resolução.
Com este texto, o PE: 1. Considera que a PMD-IV deve ser orientada para os resultados,
com base em indicadores claros e no objectivo de reduzir o número de PMD para metade
até 2020, conjuntamente com mecanismos de controlo e acompanhamento eficientes e
transparentes; 2. Considera que a PMD-IV deve visar a coerência das políticas para o
desenvolvimento como um importante factor de mudança política, a nível nacional e
internacional; solicita, por isso, que sejam tomadas medidas em todas as áreas – o comércio,
as pescas, o ambiente, a agricultura, as alterações climáticas, a energia, o investimento e as
finanças – para apoiar as necessidades de desenvolvimento dos países menos desenvolvidos,
combater a pobreza e garantir um rendimento e uma subsistência dignos; 3. Insta a UE a
honrar os seus compromissos em termos de acesso aos mercados e de redução da dívida;
reafirma a importância de atingir a meta de APD de 0,15% a 0,20% do RNB dos países
menos desenvolvidos, mobilizando, para este efeito, os recursos internos e, como medida
complementar, mecanismos de financiamento inovadores.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) À data, existem 48 países no mundo classificados
como menos desenvolvidos, em que cerca de 800 milhões de pessoas vivem com menos
de 2 dólares por dia. Entre 2000 e 2010, a média do Índice de Desenvolvimento Humano
para os países menos desenvolvidos cresceu apenas 0,04%. Este aumento escasso
distancia-os gradualmente dos oito Objectivos de Desenvolvimento do Milénio estabelecidos
pelas Nações Unidas em 2000.

Felizmente, após a Terceira Conferência das Nações Unidas, foram tomadas algumas
medidas positivas no domínio da assistência pública ao desenvolvimento, que permitiu a
19 países atingirem uma taxa de crescimento de 3%. Concordo com o destaque atribuído
pelos relatores à importância da Quarta Conferência das Nações Unidas. Os principais
objectivos têm de concentrar-se na política de desenvolvimento, na agricultura e nas pescas,
e devem procurar obter resultados concretos e um financiamento inovador. Espero que o
contributo para o desenvolvimento sustentável se traduza igualmente em apoio à saúde,
à educação e à promoção da democracia, e que promova o respeito dos direitos humanos
e das liberdades fundamentais enquanto elementos essenciais da política de desenvolvimento
da União Europeia.

Joanna Senyszyn (S&D),    por escrito. – (PL) Actualmente existem 48 países menos
desenvolvidos (PMD), o que significa que um em cada cinco países do mundo pertence a
esta categoria. A categoria de PMD foi criada pela Assembleia Geral da ONU no início da
década de 1970, há mais de 40 anos. Desde então, o número de PMD duplicou, e apenas
três (Botsuana, Maldivas e Cabo Verde) conseguiram abandonar o grupo. Este facto
demonstra que a pobreza está a alastrar e que a eficácia das medidas tomadas até ao
momento é pouco perceptível. Trata-se de uma situação crítica, exacerbada pela crise
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económica. Os seus efeitos afectaram os PMD em grande medida e causaram um
agravamento dos problemas desses países. Estas dificuldades derivam, sobretudo, do
endividamento, dos preços elevados dos alimentos e dos combustíveis, e das alterações
climáticas. Por conseguinte, apoiei a resolução sobre a Quarta Conferência das Nações
Unidas sobre PMD plenamente convicta e consciente da sua importância.

Necessitamos de efectuar uma análise e um diagnóstico aprofundados e exaustivos da
situação dos PMD e de apresentar propostas concretas de soluções destinadas a melhorar
as condições de vida dos cidadãos destes países a curto prazo, e a retirá-los desse grupo a
longo prazo. Enquanto membro da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE, gostaria de
chamar a atenção para a falta de mecanismos de controlo dos esforços realizados. Não nos
falta vontade política e disposição para conceder ajuda, mas infelizmente não
acompanhamos devidamente os nossos esforços, pelo que não são muito eficazes.

Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) Enquanto autora da resolução sobre a Quarta
Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos (PMD), considero
essencial que o Parlamento Europeu demonstre uma dedicação inabalável aos habitantes
dos PMD. O aumento do número de Estados desta categoria (desde 1971, o número de
PMD aumentou de 25 para 48) exige que a comunidade internacional redobre os seus
esforços para cumprir o objectivo de reduzir para metade o número de PMD até 2020.
Nesta vertente, é essencial garantir uma verdadeira coerência política entre as políticas que
afectam directamente os PMD, nomeadamente em matéria de apoio ao desenvolvimento,
comércio, pescas, ambiente, agricultura, alterações climáticas, energia, investimento e
finança, a fim de reduzir a pobreza e de garantir rendimentos e níveis de vida dignos para
os habitantes dos PMD.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Votei a favor da resolução do
Parlamento Europeu sobre a Quarta Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos
Desenvolvidos. Nessa resolução, o Parlamento Europeu defende o princípio da coerência
entre as várias políticas comunitárias em matéria de apoio ao desenvolvimento e de
cooperação. Assim, nas relações da UE com os países menos desenvolvidos, as políticas
em todos os domínios – designadamente comércio, pescas, ambiente, agricultura, alterações
climáticas, energia, investimento e finança – têm de ser concebidas de forma a apoiar as
suas necessidades de desenvolvimento. Além disso, a resolução relembra a importância
da consecução da meta de APD de 0,15% a 0,20% do RNB dos PMD, e refere as
consequências negativas da aquisição de terras agrícolas, como a expropriação dos pequenos
agricultores e o uso insustentável da terra e da água. O princípio da coerência destina-se a
impedir declarações de boas intenções que nunca se traduzem em medidas concretas, assim
como políticas sectoriais antagónicas. Resta-nos agora aplicar esse princípio.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) Gostaria de utilizar o meu voto para reiterar
o meu pleno empenho no combate às causas e aos efeitos da pobreza. Está a criar-se um
fosso inexorável entre os países menos desenvolvidos e a economia mundial, criando um
círculo vicioso em que as vítimas são os cidadãos. Todos somos responsáveis pelos atrasos
na consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, o que torna urgentes
medidas coordenadas da UE e da ONU. Os domínios prioritários são do conhecimento
geral: segurança alimentar, acesso a água e a cuidados de saúde, e literacia. As soluções são
igualmente de conhecimento geral, mas lamento que as declarações de boas intenções
raramente se traduzam em medidas concretas. Contudo, será através de esforços no sentido
de uma melhor distribuição de riqueza, do apoio aos PMD no caminho para o crescimento
e a democracia, e do combate à especulação desenfreada nos preços das matérias-primas
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que estes países extremamente vulneráveis poderão escapar ao círculo vicioso de pobreza.
Não se trata apenas de uma responsabilidade; trata-se de uma condição de segurança para
a União, pois infelizmente a pobreza constitui muitas vezes uma fonte de instabilidade.

Proposta de resolução B7-0226/2011 (Relatório de acompanhamento de 2010
relativo à Islândia)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Aprovo este relatório na medida em que apoio a
adesão da Islândia à UE, contando que o governo consiga assegurar o apoio dos seus
cidadãos para este compromisso político nacional.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução. Saúdo a
possibilidade de a Islândia aderir à UE, uma vez que este país tem uma tradição democrática
e uma cultura cívica fortes, que lhe permitirão juntar-se ao grupo dos Estados-Membros
da UE sem restrições. Considero que a adesão da Islândia à UE melhorará as perspectivas
de a União desempenhar um papel mais activo e construtivo no Norte da Europa e no
Árctico, contribuindo para a governação multilateral e para soluções políticas sustentáveis
na região. A Islândia já participa activamente no Conselho Nórdico, na Política da UE
relativa à Dimensão Setentrional, no Conselho Euro-Árctico do Mar de Barents e no
Conselho do Árctico, que constitui o principal fórum multilateral para a cooperação na
região do Árctico. A adesão da Islândia à UE consolidaria ainda mais a presença europeia
no Conselho do Árctico. A Islândia pode igualmente efectuar um contributo valioso para
as políticas ambientais e energéticas da UE devido à sua experiência no domínio da energia
de fontes renováveis, sobretudo no que respeita à exploração da energia geotérmica, da
protecção do ambiente e das medidas de combate às alterações climáticas.

Elena Băsescu (PPE),    por escrito. – (RO) Votei a favor do relatório de acompanhamento
de 2010 relativo à Islândia elaborado pelo meu colega deputado Cristian Preda, porque
considero que chegou o momento de as perspectivas de adesão deste país à UE serem
avaliadas. Durante as negociações com a UE, as autoridades islandesas demonstraram um
empenho genuíno neste processo e uma forte vontade política de cumprir atempadamente
todos os critérios de adesão.

Em primeiro lugar, a Islândia tem uma longa tradição democrática. A protecção dos direitos
humanos e a cooperação com as principiais organizações internacionais são elementos
de prioridade máxima na agenda política da Islândia. Na vertente económica, as autoridades
já conceberam uma estratégia de pré-adesão para garantir a diversificação dos seus sectores
empresariais e a sua retoma após a recessão. Considero que a Islândia tem a capacidade de
assumir as obrigações resultantes do estatuto de Estado-Membro da UE. Gostaria de referir
que até à data foram cumpridas as condições de 10 capítulos de negociação. Neste contexto,
saúdo a iniciativa da Comissão Europeia de iniciar as negociações de adesão com a Islândia
no próximo mês de Junho.

Dominique Baudis (PPE),    por escrito. – (FR) Este relatório proporciona uma boa visão
geral do estado actual das relações entre a União Europeia e a Islândia. Desde o Tratado de
Paris, mantivemos laços de amizade, de proximidade e de cooperação com esse país. A
Islândia foi gravemente afectada pela crise económica, financeira e bancária. Terão de ser
efectuadas reformas, que devemos encorajar.

Desde o início do processo de adesão, iniciámos um diálogo aberto e construtivo com o
Governo da Islândia, que manifestou igualmente o desejo de aderir à área do euro. O
alargamento destinado à inclusão da Islândia permitirá uma maior coerência política
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europeia na região do Árctico, especialmente no que respeita às pescas, aos transportes
marítimos, à investigação científica e à conservação do ambiente. Porém, a Europa não
representa um amparo ou uma cura em momento de crise económica. Compete à Islândia
subscrever um verdadeiro projecto de integração com os outros países europeus.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. − Congratulo-me com a perspectiva de ter
como novo Estado-Membro da UE um país com uma forte tradição democrática e sólida
cultura cívica. A Islândia tem obtido bons resultados na defesa dos Direitos Humanos e
tem assegurado um elevado nível de cooperação com os mecanismos internacionais de
protecção dos Direitos Humanos. A adesão da Islândia à UE irá, por isso, reforçar o papel
da União na promoção e defesa dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais em
todo o mundo. Também no domínio das energias renováveis, a Islândia pode, pela sua
experiência, dar um valioso contributo às políticas da UE, em particular nos domínios da
exploração da energia geotérmica, da protecção do ambiente e das medidas de combate
às alterações climáticas. A adesão da Islândia à UE melhorará as perspectivas da UE de
desempenhar um papel mais activo e construtivo no Norte da Europa e no Árctico
contribuindo para a governação multilateral e para soluções políticas sustentáveis para a
região.

Diane Dodds (NI),    por escrito. – (EN) Votei contra este relatório. Com a pressa de
procederem ao alargamento, receio que este Parlamento e as instituições europeias estejam
a ignorar questões de importância estratégica para os Estados-Membros. É muito lamentável
que, uma vez mais, a Islândia e as Ilhas Faroé tenham aumentado enormemente a sua
proposta de capturas de cavala para 2011, prejudicando as unidades populacionais e pondo
em risco a viabilidade da nossa indústria de pesca pelágica. Este comportamento inadmissível
denuncia a mentira de que a Islândia está na dianteira da gestão sustentável das pescas. No
Verão passado, em resposta à posição intransigente da Islândia neste domínio, fomos
informados de que a Comissão estava a considerar suspender as negociações de adesão da
Islândia à UE, mas aparentemente pouco sucedeu nesta frente. Não se pode nem deve dar
seguimento à adesão da Islândia ao “Clube da UE” enquanto a Islândia ignorar
ostensivamente as normas deste clube. Como referiu um título de imprensa, vamos mesmo
criar a possibilidade de a Islândia, depois de provocar o colapso dos seus bancos, provocar
o desaparecimento das nossas pescas mais valiosas?

Edite Estrela (S&D),    por escrito. − Votei favoravelmente o "relatório de acompanhamento
de 2010 sobre a Islândia", porque penso que devemos apoiar a adesão à UE daquela que é
uma das mais antigas democracias europeias, desde que sejam cumpridos os requisitos
necessário, tais como a abolição da caça à baleia e do comércio de produtos extraídos da
baleia.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − A Islândia é, de entre os países que se propõem aderir à
União Europeia, aquele que se encontra mais bem preparado para o fazer e que comunga
mais claramente dos valores e princípios que norteiam a acção comunitária. Creio que a
União ficará a ganhar com o contributo islandês. Genericamente, a Islândia evidencia
padrões idênticos ou, em alguns casos superiores, ao pretendido na União. Estou em crer
que os ajustamentos ainda por realizar não serão de molde a entravar sobremaneira o
processo de adesão.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − A presente proposta de Resolução versa
sobre o Relatório de Acompanhamento de 2010 relativo aos progressos realizados pela
Islândia em ordem à sua integração na União Europeia (UE). A abertura das negociações
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para a adesão da Islândia teve lugar em Julho de 2010. Considero que se devem criar as
condições necessárias para concluir o processo de adesão da Islândia e assegurar o êxito
desta adesão; Este é um país com forte tradição democrática e sólida cultura cívica; e a sua
a adesão vai reforçar o papel da União na promoção e defesa dos Direitos Humanos e das
liberdades fundamentais em todo o mundo. A Islândia pertence à EFTA, apresenta uma
economia de mercado que pode trazer algumas vantagens à UE, nomeadamente na área
das energias renováveis. Todavia, é necessário que a Islândia dê provas de um interesse
efectivo e colabore na resolução das questões pendentes no sector da gestão das pescas.
De acordo com o relatório que nos foi apresentado, verificaram-se alguns progressos mas
ainda há muito a fazer, nomeadamente no que diz respeito ao sector das pescas. Espero
que as questões pendentes possam, rapidamente, ser resolvidas para que haja sucesso no
processo de adesão da Islândia.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. − É conhecida a nossa posição de princípio
relativamente aos processos de adesão à União Europeia de novos países: essa decisão, a
acontecer, deve resultar de uma vontade dos povos nesse sentido, que deve ser respeitada.
Aguardamos por isso a posição do povo da Islândia sobre a adesão para, no futuro, termos
em conta a sua posição. A nossa abstenção nestas votações, para além deste princípio, não
ignora também o sentido profundo dos processos de alargamento na UE, tendo em conta
a natureza capitalista do processo de integração e os objectivos que prossegue. Exauridas
as periferias que resultaram dos anteriores alargamentos, é preciso crescer mais e alcançar
novos mercados.

Lamentamos algumas exigências que a União Europeia está a fazer à Islândia, incluindo
neste relatório. São exemplos, as exigências sobre liberalizações de sectores, designadamente
o sector financeiro, o que é tanto mais grave quanto se sabe que este foi um dos sectores
responsáveis pela crise que ali se viveu e de que só foi possível sair com uma intervenção
clara do Estado.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. − Abstivemo-nos nesta votação tendo em conta
a nossa posição relativamente ao alargamento da União Europeia. Aguardamos a posição
do povo da Islândia sobre a adesão, para, no futuro termos em conta a sua posição.

No entanto, lamentamos algumas exigências que a União Europeia está a fazer à Irlanda,
incluindo neste relatório, e de que discordamos claramente. São exemplos, as exigências
sobre liberalizações de sectores, designadamente o sector financeiro, o que é tanto mais
grave quanto se sabe que este foi um dos sectores responsáveis pela crise que ali se viveu
e de que só foi possível sair com uma intervenção clara da população e do Estado.

Aguardamos os futuros acontecimentos, designadamente o referendo do dia 9 de Abril,
para uma posição mais forte sobre a adesão deste país.

Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) Gostaria de explicar o motivo de me ter abstido
na votação deste texto, como faço sempre que um relatório relativo a negociações de adesão
com um país europeu é votado neste Parlamento. Não contesto o direito de a Islândia aderir
à União Europeia; considero que não lhe será útil aderir. De facto, a grande maioria dos
cidadãos islandeses aparentemente partilha desta opinião. A decisão de se candidatar à
adesão foi tomada num momento de pânico, após o colapso do sistema bancário islandês,
para que pudesse beneficiar de apoio europeu.

Todos sabemos que a Islândia pretende adoptar o euro sem ser membro da União Europeia,
o que não é muito inteligente tendo em conta as suas implicações e o facto de a Islândia
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ser membro do Espaço Económico Europeu e do espaço Schengen. Contudo, a decisão
final competirá aos cidadãos islandeses. Espero que, caso se manifestem negativamente, a
sua opinião seja respeitada.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor deste documento, uma vez que
as negociações de adesão com a Islândia foram iniciadas em Julho de 2010 e que é essencial
criar as condições necessárias para concluir o processo de adesão da Islândia e assegurar
o êxito desta adesão. A Islândia pode igualmente prestar um contributo valioso para as
políticas ambientais e energéticas da UE devido à sua experiência no domínio da energia
de fontes renováveis, sobretudo no que respeita à exploração da energia geotérmica, da
protecção do ambiente e das medidas de combate às alterações climáticas. A adesão da
Islândia à UE melhorará as perspectivas de a União desempenhar um papel mais activo e
construtivo no Norte da Europa e no Árctico, contribuindo para a governação multilateral
e para soluções políticas sustentáveis na região. É igualmente essencial apresentar aos
cidadãos da UE informações claras, completas e objectivas sobre as repercussões da adesão
da Islândia. Devem ser efectuadas diligências nesse sentido, e considero igualmente
importante prestar atenção às preocupações dos cidadãos, responder às suas perguntas e
reagir favoravelmente às opiniões e aos interesses manifestados.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) Apoiei plenamente a resolução sobre o relatório
de acompanhamento de 2010 relativo à Islândia votado no Parlamento. No ano passado,
a Islândia demonstrou a sua vontade de respeitar em muitas frentes a política europeia e
os princípios que a inspiraram. A sua forte tradição cívica e democrática, os progressos
que efectuou no reforço da independência do sistema judicial e a atenção particular prestada
à vertente económica, que se aproxima cada vez mais do cumprimento das condições
estabelecidas pela Europa, tornam a adesão deste país um factor indubitavelmente positivo,
sobretudo porque fortaleceria o papel da União no Conselho do Árctico. A protecção dos
direitos humanos, o reforço do ambiente legislativo em matéria da liberdade de expressão
e do acesso à informação, e os índices elevados de investimento no ensino, na investigação
e no desenvolvimento, destinados a combater o nível elevado de desemprego juvenil,
demonstram o empenho do país e o seu forte desejo de se alinhar com a Europa. Competirá
aos cidadãos da Islândia tomar a decisão final: terão de votar em referendo, e espero que
optem pela adesão à nossa grande família europeia.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta resolução que, entre outros
aspectos, “saúda o acordo concluído entre os representantes dos governos da Islândia, dos
Países Baixos e do Reino Unido sobre o processo Icesave, nomeadamente em matéria de
garantia de reembolso das despesas suportadas para o pagamento de garantias mínimas
aos depositantes das agências do Landsbanki Islands hf. no Reino Unido e nos Países Baixos;
congratula-se com a aprovação do acordo, por maioria de três quartos, pelo Parlamento
islandês, em 17 de Fevereiro de 2011”; e “toma nota da decisão do Presidente da Islândia
de submeter o projecto de lei a um referendo e espera que se ponha termo ao processo de
infracção iniciado em 26 de Maio de 2010 pelo Órgão de Fiscalização da EFTA contra o
Governo da Islândia”.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Este texto condena a recusa dos
cidadãos islandeses de pagarem as dívidas incorridas por bancos privados, apesar de aqueles
terem votado por grande maioria contra esse pagamento. O documento obriga-os a aplicar
rigorosamente os critérios de Copenhaga. Saúda ainda os planos do FMI para o país. Trata-se
de um texto que propõe uma campanha na Islândia liderada pela Comissão, no modelo
da campanha irlandesa, em antecipação do referendo nacional sobre a adesão à UE. Votei
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contra estas repetidas demonstrações de força contra os cidadãos islandeses, e contra a
lógica crua de normalização liberal do texto.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − A Islândia tem vindo a dar passos concretos no sentido
de uma futura adesão à UE, pois é de entre os pretendentes a essa adesão aquela que em
melhor medida cumpre os requisitos requeridos para tal adesão. No entanto o recente
chumbo em referendo do pagamento à Holanda e Inglaterra dos fundos perdidos por
cidadãos desses países que tinham investimentos num banco Islandês que faliu pode trazer
alguns entraves à sua adesão.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) A Islândia já coopera proximamente com a
União Europeia enquanto membro do Espaço Económico Europeu, dos Acordos de
Schengen e do Regulamento de Dublin. A Islândia está igualmente a obter muito bons
resultados em matéria de protecção dos direitos humanos. Existe um nível elevado de
investimento em domínios como o ensino, a investigação e o desenvolvimento, que coloca
a Islândia numa posição de destaque a nível internacional nestes domínios. Porém, é
necessário o consentimento dos cidadãos islandeses antes de podermos falar de adesão da
Islândia à UE.

Seria aconselhável cancelar qualquer propaganda por parte da UE destinada a convencer
os islandeses dos benefícios da adesão. A nível económico, um relatório da OCDE de Maio
de 2010 refere que a Islândia conseguiu consolidar a sua economia e que, apesar da crise
financeira, o seu rendimento per capita ainda está na liderança a nível mundial. Por
conseguinte, este projecto tem o meu apoio.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que
a possível adesão da Islândia à União está sujeita ao consentimento dos cidadãos islandeses.
A decisão terá de competir aos cidadãos e não poderá continuar a ser influenciada pela UE.
No que respeita ao relatório de acompanhamento, a Islândia está ao nível internacional
em múltiplos domínios e noutros encontra-se na liderança: refiro-me aqui a domínios
como o rendimento per capita, o ensino, a investigação e o desenvolvimento, e a protecção
dos direitos humanos. Por conseguinte, votei a favor desta proposta de resolução.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − A Islândia é uma das mais antigas
democracias europeias. Dos países que pretendem a adesão à União Europeia é seguramente
o país mais bem preparado, não só por ter princípios e valores democráticos similares aos
Estados que compõem a União, mas também por ter já padrões idênticos ou superiores
de desenvolvimento. Votei favoravelmente o presente relatório de acompanhamento de
2010, por considerar que, uma vez cumpridos os requisitos necessários para a adesão, de
que destaco a abolição da caça à baleia e do comércio de produtos extraídos da baleia, a
UE ficará a ganhar com a adesão deste país.

Não obstante, a questão da entrada deste país deverá ser devidamente enquadrada nas
políticas comuns da União, mormente a Política Comum de Pesca. Em virtude do peso
relativo que o sector da pesca tem na economia islandesa poderão surgir algumas
dificuldades na harmonização de políticas intrínsecas ao sector.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta proposta. Com
esta resolução, o PE, entre outros aspectos: acolhe com agrado a perspectiva de ter como
novo Estado-Membro da UE um país com uma forte tradição democrática e sólida cultura
cívica; sublinha que a adesão da Islândia à UE irá reforçar o papel da União na promoção
e defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais em todo o mundo; felicita a
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Islândia pelos bons resultados obtidos na defesa dos direitos humanos e por assegurar um
elevado nível de cooperação com os mecanismos internacionais de protecção dos direitos
humanos; apoia os trabalhos em curso para reforçar o enquadramento legislativo relativo
à liberdade de expressão e acesso à informação; neste contexto, acolhe com satisfação a
iniciativa islandesa sobre os meios de comunicação modernos, que permite tanto à Islândia
como à UE assumirem uma posição forte no que diz respeito à protecção legal das liberdades
de expressão e informação.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) A Islândia é candidata à adesão à União Europeia
desde 2010. Votei a favor desta proposta de resolução porque estou convicta de que este
país tem uma sólida tradição democrática e cultura cívica, e que a sua adesão reforçará o
papel da UE enquanto promotora e defensora dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais a nível mundial.

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor deste relatório, uma vez que
apoio a adesão da Islândia à UE.

Proposta de resolução B7-0225/2011 (Relatório de progresso de 2010 relativo à
Antiga República Jugoslava da Macedónia)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Aprovo a presente resolução que recomenda a
implementação do Acordo de Associação e Estabilização com a UE, mas lamenta que o
Conselho não toma em consideração a abertura das negociações como recomendado pela
Comissão. Manifesto ainda a minha preocupação pelas crescentes tensões étnicas, falta de
diálogo político e liberdade de imprensa. Os partidos políticos devem pôr um fim ao boicote
ao parlamento nacional e assumirem um diálogo com as instituições. Lamento ainda o
facto que a disputa com a Grécia continuar a bloquear o caminho do país para a adesão à
UE. Os assuntos bilaterais devem ser resolvidos pelas partes concernentes num espírito de
boa vizinhança e tomando em conta acima de tudo os interesses europeus.

Pino Arlacchi (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta proposta de conclusão do
debate sobre as declarações do Conselho Europeu e da Comissão sobre o relatório de
progresso de 2010 relativo à Antiga República Jugoslava da Macedónia. Considero esta
proposta muito equilibrada. Manifesta preocupação com a actual situação política, incluindo
o boicote do parlamento nacional pelos partidos da oposição, e com o risco de que estes
acontecimentos possam afectar negativamente as prioridades do país em relação à UE. A
proposta felicita igualmente o país por ocasião do Aniversário do Acordo-Quadro de
Ohrid, que continua a ser a pedra angular das relações inter-étnicas no país, e solicita ao
Governo que promova um amplo diálogo entre as comunidades étnicas. Congratulo-me
ainda pela avaliação positiva na proposta dos esforços contínuos da Macedónia para
estabilizar a região.

Sophie Auconie (PPE),    por escrito. – (FR) Enquanto membro da delegação do Parlamento
Europeu para as relações com a Antiga República Jugoslava da Macedónia, acompanho
atentamente a evolução desse país e o seu empenho em aderir à União Europeia. Apesar
de ainda ter de desenvolver esforços nos domínios político, judicial, da administração
pública, do combate à corrupção, e da liberdade de expressão, a Antiga República Jugoslava
da Macedónia efectuou progressos significativos em matéria de descentralização, do ensino
e da reforma do sistema prisional. Os problemas bilaterais entre este país e a Grécia não
podem prejudicar o início das negociações de adesão. Votei a favor da abertura destas
negociações. Além disso, gostaria de salientar que serão realizadas eleições antecipadas na
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Macedónia em Junho. Por conseguinte, insto todos os partidos políticos a unirem-se e a
desenvolverem esforços no sentido de assegurar a adesão do seu país à União Europeia.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Concordo com este relatório. Em 2005, o
Conselho Europeu atribuiu o estatuto de candidato à Antiga República Jugoslava da
Macedónia, mas desde então não conseguiu definir uma data para a abertura das
negociações, não obstante o progresso substancial alcançado por este país no seu caminho
rumo à União Europeia. Apesar dos progressos efectuados, a instabilidade política na
Macedónia ainda subsiste, o que poderá afectar o processo de integração europeia. A falta
de diálogo entre o Governo e os partidos da oposição está a impossibilitar um acordo sobre
a execução das reformas estruturais. A reforma do sistema judicial não está concluída, a
comunicação social e a administração pública foram politizadas e o problema da integração
de grupos étnicos está a impedir a evolução da Macedónia e a execução das reformas
necessárias à garantia dos princípios do Estado de direito e da democracia. Considero que
o Governo macedónio tem de incluir mais os partidos da oposição no processo de tomada
de decisões e de manter um diálogo aberto e construtivo sobre todos os problemas que o
país enfrenta actualmente.

Elena Băsescu (PPE),    por escrito. – (RO) Votei a favor do relatório de progresso de 2010
relativo à Antiga República Jugoslava da Macedónia porque considero que a perspectiva
da UE sobre os Balcãs é essencial para garantir a estabilidade da região. Neste contexto, a
cooperação com a Grécia é de extrema importância.

A disputa a propósito do nome desta antiga república jugoslava desempenha um papel
essencial nas discussões das negociações de adesão, e constitui um dos obstáculos ao início
das negociações. As boas relações de vizinhança são essenciais no processo de transição
para o estatuto de Estado-Membro da UE. Por conseguinte, a Antiga República Jugoslava
da Macedónia e a Grécia têm de encontrar uma solução para a designação deste Estado.
Até ao momento, a Grécia tem demonstrado ser um parceiro de discussão sólido no que
respeita aos outros capítulos. É oportuno que ambos os Estados cheguem a acordo para
que as futuras negociações de adesão se realizem com o apoio de todos os Estados-Membros
da UE. Nesta vertente, poderá ser útil apelar à intervenção de mediadores externos neutros,
designadamente ao envolvimento do Secretário-Geral da ONU nesta contenda.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. − Na linha de anteriores resoluções do
Parlamento, lamento que o Conselho não tenha tomado uma decisão sobre a abertura de
negociações de adesão, como o recomendou a Comissão pelo segundo ano consecutivo.
O processo de alargamento da UE é um poderoso instrumento para a paz, a estabilidade
e a reconciliação na região. Preocupo-me, em particular, com o desemprego persistente e
muito elevado, em especial entre os jovens, um problema que é comum a muitos países
da região. Apelo ao governo que aplique rapidamente medidas mais eficazes para melhorar
os investimentos públicos centrados nas políticas de emprego e na utilização da força de
trabalho em empregos de qualidade, estáveis e condignos. Congratulo-me, no entanto,
com a recente adopção da Lei da Energia, que visa a liberalização do mercado de electricidade
do país e que está em conformidade com as directivas europeias pertinentes. Congratulo-me
com a adopção da estratégia nacional para o desenvolvimento sustentável mas são
necessários mais esforços para aplicar a legislação no domínio ambiental e para que sejam
previstos financiamentos adequados para o efeito. Apela a uma cooperação mais estreita
em questões ambientais transfronteiriças assente nas normas da UE, em especial, no domínio
da qualidade das águas, da gestão de resíduos e da protecção da natureza.
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Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    por escrito. – (EL) O Grupo Confederal da Esquerda
Unitária Europeia – Esquerda Nórdica Verde é, em princípio, a favor do alargamento no
sentido dos Balcãs Ocidentais, desde que seja esse o desejo dos seus cidadãos. Abstive-me
na votação deste relatório específico devido a pontos problemáticos, para além de tudo o
resto, no que respeita às reformas económicas propostas e à forma como a questão do
nome deste Estado foi tratada. Tendo em conta a experiência de alargamento até à data, a
cooperação com os países dos Balcãs Ocidentais e o seu processo de integração, sobretudo
num momento de crise económica, deverá contribuir para um desenvolvimento sustentável
e para a prosperidade económica e social dos cidadãos nos países do alargamento e na
União.

No entanto, o relatório insiste em recompensar opções como o destacamento de tropas
no Afeganistão e noutros locais, ou a promoção de políticas económicas, nomeadamente
das privatizações que estão a exacerbar a recessão ao aumentarem o desemprego e as
desigualdades sociais, e ao abolirem direitos sociais. Além disso, o processo de integração
deveria ser realizado com respeito pelo direito internacional e pelos procedimentos
internacionais. Neste caso específico, quanto à questão do nome do país, o relatório deveria
encorajar o respeito e o apoio do processo destinado à obtenção de uma solução de aceitação
comum, sob a égide das Nações Unidas.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. − Votei favoravelmente esta resolução por recomendar,
uma vez mais, que o Conselho tome uma decisão sobre a abertura de negociações de adesão
da Antiga República Jugoslava da Macedónia. O Conselho Europeu atribuiu o estatuto de
candidato a este Estado em 2005 mas, desde então, ainda não conseguiu definir uma data
para a abertura das negociações, não obstante o progresso substancial alcançado por este
país no seu caminho rumo à União Europeia.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − O processo de integração da Antiga República Jugoslava
da Macedónia vem sofrendo atrasos. De todo o modo a Macedónia tem progredido no
sentido de procurar adoptar o acervo comunitário e de dotar as suas instituições de
estruturas fiáveis e das melhores práticas tais como as advogadas pela União. A crise política
que tem assolado o Estado demonstra à saciedade o muito que ainda há a fazer e o longo
caminho que há a percorrer até se cumpram objectivamente todos os critérios que permitam
acalentar com realismo a adesão. Apelo à Grécia e à Antiga República Jugoslava da
Macedónia para que procurem ultrapassar as divergências e sejam capazes de revelar-se
fiéis ao espírito europeu generoso e fundador de que hoje todos tanto necessitamos.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − A presente proposta de Resolução versa
sobre os progressos realizados pela Antiga República Jugoslava da Macedónia em ordem
à sua integração na União Europeia (UE) durante o último ano. Em 16 de Dezembro de
2005, o Conselho Europeu concedeu o estatuto de país candidato à adesão à Antiga
República Jugoslava da Macedónia. Em 2008, foram fixados os princípios, prioridades e
condições para essa adesão cuja monitorização tem vindo a ser realizada pela Comissão.
Embora a avaliação seja positiva, há aspectos a acelerar, como o diálogo com a Grécia por
causa da designação do novo Estado-Membro, a reforma da administração pública e do
sistema judicial, combate contra o crime organizado e a corrupção, respeito pela liberdade
de expressão, cooperação institucional. A actual situação política, como o boicote do
parlamento nacional pelos partidos da oposição, pode afectar negativamente as prioridades
do país em relação à UE. As partes interessadas têm que resolver as questões bilaterais num
espírito de boa vizinhança. Todos os actores devem intensificar esforços e demonstrar
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responsabilidade e determinação na resolução de todas as questões pendentes que estão a
prejudicar o processo de adesão do país candidato e a própria política da UE na região.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor deste documento porque: em
2005, o Conselho Europeu atribuiu o estatuto de candidato à Antiga República Jugoslava
da Macedónia, mas desde então não conseguiu definir uma data para a abertura das
negociações, não obstante o progresso substancial alcançado por este país no seu caminho
rumo à União Europeia; porque questões bilaterais não devem representar nem ser utilizadas
como entraves no processo de adesão, embora essas questões devam ser resolvidas antes
da adesão efectiva; porque a prossecução do processo de adesão contribuiria para a
estabilidade da Antiga República Jugoslava da Macedónia e para o reforço do diálogo
inter-étnico. As questões bilaterais têm de ser resolvidas num espírito de boa vizinhança
e tendo em conta o interesse global da UE. Todos os actores fundamentais e partes
interessadas devem intensificar os seus esforços e demonstrar responsabilidade e
determinação na resolução de todas as questões pendentes que não só estão a prejudicar
o processo de adesão do país candidato e a própria política da UE na região, mas também
podem ter repercussões nas relações inter-étnicas, na estabilidade regional e no
desenvolvimento económico. O documento insta as autoridades responsáveis a reforçarem
a independência e a liberdade dos meios de comunicação social, aplicando padrões
equitativos a todos eles e melhorando a transparência da sua propriedade. Preocupa-me
o insuficiente diálogo entre o Governo e os partidos da oposição e o clima geral de
desconfiança e de confronto. É necessário continuar a reforma do sistema judicial, a fim
de assegurar o seu profissionalismo, eficácia e independência relativamente a pressões
políticas, intensificar o combate à corrupção e melhorar o ambiente empresarial.

Sandra Kalniete (PPE),    por escrito. – (LV) O processo de alargamento da UE representa
um forte estímulo à promoção do processo de paz, de estabilidade e de reconciliação nos
Balcãs. A Macedónia efectuou progressos significativos na democratização do Estado, em
resultado directo da vontade política de se tornar membro pleno da família de nações
europeias. A Comissão Europeia avaliou este progresso e, pelo segundo ano consecutivo,
instou o Conselho Europeu a iniciar negociações de adesão com a Macedónia. Igualmente
pelo segundo ano consecutivo, o Conselho não tomou essa decisão. Assim, surge o
sentimento de que um dos obstáculos infundados à abertura destas negociações são focos
comuns de conflito, incluindo as relações com a Grécia. Estas disputas não podem bloquear
o processo de adesão da Macedónia, sobretudo porque a continuação do processo de
adesão promoveria a estabilidade e reforçaria ainda mais o diálogo entre as comunidades
étnicas na Macedónia.

A Macedónia terá certamente de desenvolver muito mais esforços para reformar as
instituições estatais e judiciais, para combater eficazmente o crime organizado e a corrupção,
e para desenvolver diálogos democráticos na sociedade. É evidente que a aceitação de
qualquer novo Estado-Membro na UE, incluindo a Macedónia, só ocorrerá quando todas
as condições forem cumpridas e com o acordo inequívoco das instituições europeias e dos
Estados-Membros da UE. É aqui que reside a importância do início das negociações de
adesão, que, na minha opinião, encorajarão mudanças positivas na Macedónia e em toda
a região.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) A proposta de resolução sobre o relatório de
progresso de 2010 relativo à Antiga República Jugoslava da Macedónia, votada pelo
Parlamento, foi aprovada por grande maioria e com o acordo dos vários grupos políticos.
Saúdo os esforços desenvolvidos por esse país para cumprir as normas europeias. A reforma
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judicial, o combate à corrupção e a reforma da administração pública e do sistema prisional
constituem alguns dos sucessos importantes em matéria de cumprimento do acervo
comunitário. Igualmente digna de menção é a concentração na atribuição de autonomia
local e a adopção de leis antidiscriminação, assim como o compromisso para com a
igualdade entre os sexos. Porém, a liberdade de expressão e a independência dos meios de
comunicação continuam a ser problemáticas. Além disso, as tensões crescentes entre os
diferentes grupos étnicos do país constituem um motivo de preocupação. Por conseguinte,
considero que, apesar dos resultados positivos, deverá continuar a prestar-se atenção à
questão institucional, que é muito frágil e está a ser posta à prova. Em conclusão, espero
que o processo de aproximação à Europa seja reforçado através de medidas destinadas a
suprimir as lacunas que ainda existem actualmente.

Monica Luisa Macovei (PPE),    por escrito. – (EN) Votei a favor da resolução destinada a
reconhecer a evolução da Macedónia no sentido da integração europeia e que salienta os
objectivos a atingir para benefício dos seus cidadãos. É essencial transmitir uma mensagem
positiva à Macedónia no que respeita ao seu futuro na União Europeia, a fim de manter o
ímpeto europeu e de reforçar o diálogo político já iniciado. A disputa entre a Macedónia
e a Grécia quanto à designação deste Estado constitui unicamente uma questão bilateral
que não deve interferir na abertura das negociações de adesão. Além disso, no acordo
provisório de 13 de Setembro de 1995 entre a Grécia e a Macedónia, a Grécia acordou não
apresentar objecções à candidatura da Macedónia a instituições internacionais, o que inclui
igualmente o processo de negociação entre a UE e a Macedónia. Na Comissão dos Assuntos
Externos, apresentei alterações em matéria de administração pública, do sistema judicial
e das medidas de combate à corrupção.

A adopção de uma estratégia nacional para a reforma da administração pública e para a
criação do Subcomité do Acordo de Estabilização e Associação constituem medidas
positivas no sentido de garantir as competências e o profissionalismo da administração
pública. Saliento que a unificação da jurisprudência e a publicação de todas as decisões
judiciais são extremamente importantes para a previsibilidade do sistema judicial e para a
confiança dos cidadãos neste sistema.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor do relatório sobre a Macedónia e
saúdo os esforços continuados no combate à corrupção, manifestados, entre outros
aspectos, pela execução da segunda ronda de recomendações GRECO e pela entrada em
vigor das alterações ao Código Penal. Insto as autoridades a continuarem a aplicar legislação
destinada a combater a corrupção e a melhorar a independência, a eficácia e os recursos
do sistema judicial. No entanto, a corrupção continua amplamente disseminada e apelo a
uma intensificação dos esforços no sentido da sua erradicação.

Saliento a urgência de legislação anti-corrupção eficaz e imparcial, em especial sobre o
financiamento dos partidos políticos e os conflitos de interesse. Chamo a atenção para a
importância de o sistema judicial funcionar sem interferências políticas e congratulo-me
com os esforços para aumentar a eficiência e a transparência do sistema judicial. Sublinho
a necessidade de estabelecer um registo de acções judiciais e condenações que permita
medir os progressos efectuados e apelo à unificação da jurisprudência a fim de assegurar
um sistema judicial previsível e a confiança do público.

Kyriakos Mavronikolas (S&D),    por escrito. – (EL) Na Antiga República Jugoslava da
Macedónia, a violação da independência da imprensa, da independência do sistema judicial
e do plano de desenvolvimento urbano Skopje 2014 constituem ocorrências quotidianas.
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Simultaneamente, o diálogo político atingiu agora um impasse. Com o acréscimo do
problema da designação deste Estado ao ambiente interno negativo, é evidente que as
perspectivas europeias da Macedónia estão a ser gravemente prejudicadas.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) Esta resolução insta a que a Antiga
República Jugoslava da Macedónia maximize os esforços para liberalizar a sua economia
e o seu mercado de electricidade. O texto dá lições de democracia e até de jornalismo a este
país. Votei contra este documento arrogante e de qualidade inferior.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − A Antiga República Jugoslava da Macedónia tem vindo
a sentir alguns entraves no seu caminho para a adesão à UE. Apesar de ter vindo a progredir
no que respeita à adopção de todo o acervo comunitário, dotando as suas instituições de
estruturas fiáveis e das melhores práticas, o caminho a percorrer ainda é longo. Há no
entanto ainda muito a fazer e para prová-lo está a crise política que tem assolado o Estado.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Em 9 de Abril de 2001, a Macedónia foi o
primeiro país dos Balcãs Ocidentais a celebrar um Acordo de Estabilização e Associação
com a UE. O estado das reformas levadas a cabo desde 2001 pode ser considerado positivo
em muitas vertentes. No que respeita ao sistema judicial, foram aprovadas disposições
jurídicas para garantir a sua eficácia e a sua independência face a pressões políticas. As
melhorias na transparência do sistema judicial, sobretudo em matéria da resolução de
processos em atraso na maioria dos tribunais, são igualmente de louvar. Já se pode
considerar que este país está a efectuar progressos no sentido da transição para uma
economia de mercado funcional, apesar de ainda se tratar de um processo moroso. A
disputa com a Grécia quanto ao seu nome constitui o único factor de bloqueio à adesão
da Macedónia à UE, que esperamos ver resolvido num futuro próximo. Não obstante,
abstive-me na votação porque alguns aspectos do relatório são muito desequilibrados.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − Votei favoravelmente o presente relatório
de acompanhamento de 2010 sobre a antiga República Jugoslava da Macedónia. O processo
de adesão da antiga República Jugoslava da Macedónia tem conhecido atrasos significativos
apesar dos progressos políticos e socioeconómicos que o país tem conhecido. Faço votos
para que as divergências existentes e os problemas regionais possam ser ultrapassados em
prol do bem comum europeu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) Votei a favor do texto. Esta
resolução afirma essencialmente que o PE partilha da avaliação feita pelo relatório de
progresso da Comissão de 2010 sobre a Antiga República Jugoslava da Macedónia e lamenta
que o Conselho não tenha tomado uma decisão sobre a abertura de negociações de adesão,
como recomendou a Comissão pelo segundo ano consecutivo, e em consonância com
anteriores resoluções do Parlamento. Manifesta preocupação com a actual situação política,
incluindo o boicote do Parlamento nacional pelos partidos da oposição, e com o risco de
que estes acontecimentos possam afectar negativamente as prioridades do país em relação
à UE, relembrando a sua anterior recomendação ao Conselho no sentido de iniciar
imediatamente negociações.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Votei a favor deste relatório porque considero que
chegou o momento de iniciar negociações de adesão genuínas e adequadas com a Antiga
República Jugoslava da Macedónia. De facto, desde que o Conselho Europeu de 16 de
Dezembro de 2005 lhe concedeu o estatuto de país candidato à adesão à UE, não se registou
uma evolução significativa neste domínio. Esta situação deve-se, principalmente, a um
conjunto de problemas no seio da Antiga República Jugoslava da Macedónia, sobretudo
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ao boicote dos partidos da oposição do Parlamento nacional. Este problema, a par de outros
como a ausência de uma comunicação social livre e independente, considerada necessária
para o desenvolvimento de uma democracia estável, terão de ser resolvidos assim que
possível para que ambas as partes possam encaminhar-se uma vez mais para o alargamento
da UE a Oriente.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    por escrito. – (EL) Votei contra este relatório específico
porque, conforme referi na reunião plenária, tendo em conta as graves alegações divulgadas
no jornal Sunday Times de 20 de Março contra o relator, senhor deputado Zoran Thaler –
que, antes das acusações, apresentara o texto votado na Comissão dos Assuntos Externos
em 16 de Março (e que pode ser considerado inocente até prova em contrário) – e tendo
em conta o facto de ter sido nomeado um novo relator, considero que esta proposta de
resolução não é credível. Na minha opinião, seria um erro, para a integridade e a
credibilidade deste Parlamento, votar esta proposta antes da divulgação dos resultados do
inquérito decorrente da abertura do processo de conciliação.

Proposta de resolução B7-0256/2011 (Situação na Costa do Marfim)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Aprovo esta resolução dado que a situação de
crise que se vive na Costa do Marfim deve ser rapidamente terminada, até porque já resultou
num conjunto significativo de mortos. A comunidade internacional reconhece a vitória
democrática de Alassane Ouattara e deve multiplicar esforços no sentido de facilitar a sua
chegada ao poder de forma pacífica. Tratando-se, portanto, de uma situação grave, que
põe em causa não só os resultados eleitorais legitimamente alcançados pelo povo, mas que
tem tido repercussões no domínio da quebra dos direitos humanos, deve a UE agir
diplomaticamente, com todos os mecanismos que tem ao seu dispor, por forma a ajudar
a normalizar a situação e sobretudo evitar mais mortes.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução porque, nos
últimos quatro meses, a Costa do Marfim mergulhou numa profunda crise política devido
à recusa do Presidente cessante, Laurent Gbagbo, em entregar o poder ao Presidente legítimo,
Alassane Ouattara, a despeito do facto de este último ter sido o vencedor do escrutínio
presidencial de Novembro de 2010 e de ter sido reconhecido como tal pela comunidade
internacional, na sequência da certificação dos resultados pelas Nações Unidas. Segundo
fontes das Nações Unidas, já se perderam centenas de vidas na Costa do Marfim desde
Dezembro de 2010 e o verdadeiro número de baixas deverá ser bastante mais elevado,
uma vez que os actos de violência que têm lugar no interior do país nem sempre são
noticiados na imprensa. Os ataques visam deliberadamente as forças de manutenção da
paz da ONU e instituições. Concordo com a necessidade de uma acção política internacional
para dar resposta à situação humanitária na Costa do Marfim e impedir uma nova crise de
migração na região. A Comissão e os Estados-Membros devem coordenar os seus esforços
com os restantes doadores internacionais, com vista a responder às necessidades urgentes
da população da Costa do Marfim e dos países vizinhos. Apoio as sanções, incluindo a
proibição de vistos e o congelamento de bens, impostas pelo CSNU, pela União Africana
e pela União Europeia contra todas as pessoas e entidades que se opõem à autoridade do
presidente legítimo, e considero que estas sanções deverão continuar em vigor até ao
momento em que as autoridades legítimas regressem ao poder.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. − Condeno veementemente as tentativas
do ex-Presidente Gbagbo e respectivos apoiantes de usurpação violenta da vontade do
povo da Costa do Marfim e junto a minha às vozes que exortam Laurent Gbagbo a

97Debates do Parlamento EuropeuPT07-04-2011



abandonar imediatamente o poder. É lamentável que o povo da Costa do Martim tenha
tido de pagar um preço tão alto para garantir o respeito da sua vontade democrática expressa
nas eleições presidenciais de Novembro de 2010. Manifesto o meu pleno apoio ao Presidente
Ouattara, ao seu governo e ao povo da Costa do Marfim na sua tarefa de reconciliação,
recuperação e desenvolvimento sustentável. Apelo à abertura das negociações para
restabelecer a ordem, a paz, a estabilidade e a segurança no país na dura tarefa de promover
reunificação nacional.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. − Votei favoravelmente a resolução relativa à "situação
na Costa do Marfim", por condenar as tentativas violentas de usurpação do poder pelo
ex-Presidente Gbagbo e reiterar a necessidade de este abandonar imediatamente o poder
a favor do Presidente democraticamente eleito, Alassane Ouattara, de modo a restabelecer
a paz e a democracia no país.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − Apesar dos sonhos grandiosos de Félix Houphouët-Boigny,
a Costa do Marfim é hoje um país dilacerado pelo confronto que opõe Laurent Gbagbo a
Alassane Ouattara e que ameaça não ter fim. Os costa-marfinenses vêem acompanhando
com preocupação e medo os avanços militares das respectivas facções, temendo pela sua
segurança e pela ainda maior desestabilização do país. A Costa do Marfim é um exemplo
mais do risco que constituem as lideranças ditatoriais que se perpetuam no tempo e que,
depois de si, deixam um vazio institucional e de prática da democracia e do exercício das
liberdades.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − A união Europeia, pelo exemplo dado ao
longo da sua existência, tem o dever histórico de denunciar todas as violações dos Direitos
Humanos e contribuir para o respeito pelo direito à autodeterminação dos povos, quer
através da denúncia, quer com programas de desenvolvimento. Recentemente, assistimos
a um recrudescimento da violência e a autênticos massacres na Costa do Marfim, onde o
processo de democratização não está a ser aceite por todos os marfinenses. Este Parlamento
aprovou várias resoluções sobre a situação política neste país, nomeadamente a 16 de
Dezembro de 2010. Também outras instituições europeias e internacionais, como o
Conselho de Segurança da ONU e a Autoridade dos Chefes de Estado e Governo da
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) condenaram a violação
dos Direitos Humanos neste país na sequência da não aceitação dos resultados eleitorais,
certificados pela ONU, por parte do presidente derrotado Laurent Gbagbo, que levou o
país a uma onda de violência responsável por centenas de mortos e cerca de um milhão
de refugiados. Assim, concordo com as medidas apresentadas e voto favoravelmente esta
proposta pois entendo que este Parlamento deve ser defensor de uma política externa
baseada em valores e não, exclusivamente, em interesses económicos.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. − Não votámos esta resolução e continuamos
preocupados com a situação da guerra na Costa do Marfim, com a paralisação económica
do país e com a muita violência que atingiu a sua população, o que se transformou numa
crise humanitária.

Sabemos que há razões antigas para a situação grave que ali se tem vivido, com destaque
para a pobreza e as desigualdades sociais que ali deixaram, quer o colonialismo antigo,
quer os planos de ajustamento estrutural impostos, há anos, pelo FMI.

Estes últimos quatro meses de desgraça, que se seguiram às eleições, mostram como é
lamentável que a comunidade internacional, incluindo a União Europeia, não tenha usado
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suficientemente a via diplomática para uma solução pacífica e política da crise. É lamentável
o papel da França que preferiu intervir militarmente em vez de usar a via diplomática.

Assim, insistimos no fim da guerra e da violência de todas as partes e apelamos a que a
União Europeia aja nesse sentido.

Bruno Gollnisch (NI),    por escrito. – (FR) Esta resolução constitui uma aula magistral de
má-fé. O documento consegue o feito impressionante de nunca referir negativamente a
facção do senhor Ouattara, apesar de as Nações Unidas estarem no terreno a verificar a
dimensão das suas atrocidades. Não obstante, é certo que o senhor Ouattara, um muçulmano
não natural da Costa do Marfim treinado no FMI em Washington, merece o vosso apoio.
A resolução destaca ao máximo o trabalho da Missão das Nações Unidas na Costa do
Marfim, apesar de a própria ONU ter sido obrigada a pedir apoio a França para salvaguardar
a sua missão e, em particular, para garantir a protecção dos cidadãos estrangeiros.

Que grande demonstração de eficácia e de utilidade! Quanto à atenção dedicada ao respeito
pelo resultado das eleições, seria útil se prestassem a mesma atenção continuada quando
nações europeias rejeitam os tratados que a UE lhes impõe. Na realidade, só apoiam os
resultados que lhes convêm. Não se pode apoiar uma abordagem tão limitada e simplista,
nem uma resolução pior fundamentada do que os artigos da imprensa europeia em que
parece basear-se.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor deste documento porque a Costa
do Marfim vive desde há quatro meses uma profunda crise política devido à recusa do
Presidente cessante, Laurent Gbagbo, de entregar o poder ao Presidente legítimo, Alassane
Ouattara, não obstante este último ter saído vencedor do escrutínio presidencial de
Novembro de 2010 e de ter sido reconhecido como tal pela comunidade internacional,
na sequência da certificação dos resultados pelas Nações Unidas. Todos os esforços
diplomáticos no sentido de encontrar uma solução pacífica para o impasse político
pós-eleitoral, incluindo os esforços levados a cabo pela União Africana, pela Comunidade
Económica dos Estados da África Ocidental e pelo Presidente da África do Sul, têm-se
revelado infrutíferos. Desde meados de Fevereiro os combates têm vindo a intensificar-se
na capital e na zona ocidental do país, e têm-nos chegado informações alarmantes sobre
o crescente uso de artilharia pesada contra civis. O país tem sido palco de atrocidades,
incluindo casos de violência sexual, de desaparecimentos forçados, de execuções
extrajudiciais e de uso excessivo e indiscriminado de força contra civis, que constituem
crimes contra a humanidade. Por conseguinte, o Parlamento exorta o Presidente Ouattara
a facilitar a paz e a reconciliação nacional.

Giovanni La Via (PPE),    por escrito. – (IT) A grave crise política e institucional que desde
há vários meses tem abalado a Costa do Marfim desencadeou uma onda de violência que
parece não ter fim à vista. Condeno veementemente a tentativa do Presidente cessante
Laurent Gbagbo de anular pela força os resultados de um escrutínio legítimo, que ditou a
sua derrota por Alassane Ouattara. O país tem sido, desde há vários meses, cenário de
guerrilha urbana entre os apoiantes do Presidente cessante e o povo. Penso que a Europa,
especialmente em situações como esta, em que os direitos humanos fundamentais e a
essência mesma do ideal de democracia são gravemente ameaçados, tem de fazer ouvir a
sua voz bem alto, condenando tais actos e expressando a sua forte reprovação e indignação.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Congratulo-me com esta resolução, que exorta
todas as forças políticas da Costa do Marfim a respeitarem a vontade do povo livremente
expressa nas eleições presidenciais de 28 de Novembro de 2010, cujos resultados,
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anunciados pela Comissão Eleitoral Independente da Costa do Marfim e certificados pelo
Representante Especial do Secretário-Geral da ONU, legitimam Alassane Dramane Ouattara
como Presidente eleito da Costa do Marfim. A resolução apela a todos os partidos da Costa
do Marfim, em particular, para que se abstenham do uso de violência, para que procurem
preveni-lo e para que protejam a população civil de todas as formas de coacção ilegal e de
violações dos direitos humanos.

A resolução condena também, nos termos mais veementes possível, as tentativas do
Presidente cessante Laurent Gbagbo e dos seus apoiantes de usurparem a vontade do povo
marfinense, fomentando a violência e comprometendo a integridade do processo eleitoral.
Sublinha, a este propósito, que os resultados das eleições democráticas têm de ser
plenamente respeitados por todos os participantes, incluindo pelos candidatos derrotados,
e frisa que o desrespeito desses resultados poria ainda mais em risco a paz e a estabilidade
da Costa do Marfim.

Nuno Melo (PPE),    por escrito. − O respeito pela democracia é um princípio inalienável
da UE. Assim, temos que condenar veementemente os acontecimentos na Costa do Marfim.
O recurso à violência contra civis na Costa do Marfim por parte de Laurent Gbagbo, depois
de ter perdido as eleições nas urnas, é inaceitável e este tem que renunciar e entregar
imediatamente o poder. Os culpados não podem ficar impunes e assim temos que fazer o
que estiver ao nosso alcance para identificar e julgar, incluindo a nível internacional, todos
os responsáveis por crimes contra a população civil, sendo que a UE estará disponível para
dar o apoio necessário aos inquéritos.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) O Presidente da Costa do Marfim, Laurent
Gbagbo, parece não estar disposto a aceitar a sua deposição do cargo, na sequência da
derrota nas eleições presidenciais democráticas realizadas no país. As tentativas de
negociação, tal como a crítica internacional, têm-se revelado impotentes para resolver a
situação, que está a dar origem a uma crise com episódios de conflito violento. É importante
manter a pressão internacional, designadamente, condenando, nos termos o mais firmes
possível, as violações dos direitos humanos e os crimes no quadro do Direito Internacional
Humanitário, e impondo sanções.

Considero igualmente importante que a UE desenvolva esforços para resolver o problema
dos raptos de civis, que atingem também cidadãos da UE. É de lamentar, no entanto, que
esta resolução apenas tenha em consideração as atrocidades cometidas pelas tropas do
Presidente derrotado Laurent Gbagbo, omitindo qualquer referência às acusações proferidas
contra as tropas do recentemente eleito Presidente Ouattara. Quando estão em causa actos
de violência, não deve fazer diferença que campo os comete.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) As graves violações dos direitos humanos e os
actos de violência cometidos pelo Presidente derrotado, Laurent Gbagbo, têm de ser
condenados, o mais vigorosamente possível, pela UE. Se as violações do direito humanitário
persistirem, a UE deverá impor sanções específicas. No entanto, é igualmente importante
que os crimes violentos cometidos tanto por um lado como pelo outro sejam punidos;
por outras palavras, todos os crimes de que o novo Presidente Ouattara tem sido acusado
devem ser também julgados e punidos. Para as vítimas de ataques violentos, é irrelevante
de que campo partiu a violência. Nesta óptica, considero a resolução demasiado parcial.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − Atenta a crise política com consequências
sociais graves que se vive neste país aplaudo o compromisso assumido pela União Europeia,
e expresso pela Comissária Georgieva, no sentido de ajudar a resolver a crise humanitária.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) A favor. Junto a minha voz à
daqueles que: (1) lamentam que o impasse político pós-eleitoral não tenha sido resolvido
pacificamente e que todos os esforços diplomáticos realizados não tenham tido êxito; (2)
condenam a trágica perda de vidas e de bens em virtude da onda de violência que se seguiu
ao escrutínio e apelam aos senhores Gbagbo e Ouattara para velarem pelo respeito dos
direitos humanos e do Estado de direito; e (3) instam o senhor Ouattara e o senhor Gbagbo
a assumirem as suas responsabilidades a fim de prevenir mais conflitos e a ocorrência de
represálias, e a mostrarem empenho numa transição democrática pacífica.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) A Costa do Marfim mergulhou nos últimos quatro
meses numa crise política muito grave. A recusa do Presidente cessante, Laurent Gbagbo,
de ceder o poder a Alassane Ouattara, vencedor das eleições presidenciais de Novembro
de 2010, desencadeou uma espiral de violência em todo o país que não dá sinais de
abrandamento. Desde meados de Fevereiro os combates têm vindo a intensificar-se na
capital e na zona ocidental do país, e continuamos a receber notícias alarmantes que dão
conta do uso crescente de artilharia pesada contra civis. Os esforços diplomáticos
desenvolvidos pela comunidade internacional não têm tido até agora quaisquer resultados,
e isto apesar da certificação dos resultados eleitorais pelas Nações Unidas. É o momento
de condenarmos as tentativas do Presidente derrotado Laurent  Gbagbo e dos seus apoiantes
de subverter pela força a vontade do povo da Costa do Marfim. Laurent Gbagbo deve
abandonar imediatamente o cargo e ceder o poder a Alassane Ouattara, o Presidente
legitimamente eleito.

Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) A Costa do Marfim vive desde há quatro meses
uma crise política profunda motivada pela recusa do Presidente cessante, Laurent Gbagbo,
de transferir o poder para o Presidente legítimo, Alassane Ouattara. Esta situação está a ter
consequências desastrosas do ponto de vista humanitário. A violência que se seguiu às
eleições deu já origem a mais de um milhão de deslocados internos e de refugiados. E, o
que é mais grave, esta maré de refugiados pode reacender as tensões óbvias na região. É
provável, portanto, que a crise se prolongue. Embora me congratule com a decisão da
Comissão de aumentar para o quíntuplo a assistência financeira concedida, elevando-a a
30 milhões de euros, considero essencial que a UE faça tudo o que estiver ao seu alcance
para auxiliar os grupos populacionais mais vulneráveis e que se mantenha atenta a alterações
nas suas necessidades.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) É com satisfação que apoio esta resolução,
que condena claramente as atrocidades cometidas contra a população civil pelas milícias
leais ao Presidente cessante da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo. Teria sido preferível pôr
termo ao conflito pela via diplomática, mas os níveis de violência alcançados em Abidjan
e a atitude inflexível, autodestrutiva, do Presidente deposto tornam necessária a intervenção
das Nações Unidas para proteger a população civil e ajudar o Presidente legítimo,
Alassane Ouattara, a assumir o poder. Por conseguinte, através desta resolução, o
Parlamento expressa o seu apoio à intervenção de forças francesas sob o controlo das
Nações Unidas no país com o objectivo de zelar pelo cumprimento da lei e pelo respeito
dos resultados eleitorais e de proteger as vidas de civis e de cidadãos europeus. Quando o
Estado de direito tiver sido restabelecido, as autoridades legítimas da Costa do Marfim,
com o apoio da comunidade internacional, deverão assegurar que o candidato derrotado
nas recentes eleições presidenciais, Laurent Gbagbo e os membros do seu Governo suspeitos
de violações de direitos humanos sejam julgados pelos seus actos. Por fim, sou de opinião
de que a UE deve continuar a honrar o seu compromisso de prestar assistência a longo
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prazo à Costa do Marfim, a fim de promover a reconciliação nacional e de ajudar à
reconstrução e à estabilização do país.

Proposta de resolução B7-0198/2011 (Revisão da Política Europeia de Vizinhança
– Dimensão Oriental)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Aprovo este relatório, pois visa objectivos
importantes como a liberalização de vistos, acordos de livre comércio, contactos com a
sociedade civil e o não uso da força no que respeita ao envolvimento da UE nos conflitos,
bem como a auto-determinação e integridade do território.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito. – (LT) Desde que foi lançada, em 2004, a Política
Europeia de Vizinhança (PEV) tem conduzido a um reforço das relações da UE com países
parceiros. A Parceria Oriental (PO) constitui um quadro político importante para o
aprofundamento das relações com países parceiros, com base em princípios de
co-propriedade e de responsabilidade partilhada. As prioridades da PO incluem o
desenvolvimento da democracia, a promoção da boa governação e da estabilidade, a
integração económica e a convergência com as políticas da UE, em particular nos domínios
do ambiente, do combate às alterações climáticas e da segurança energética. A
implementação da PEV enfrenta alguns obstáculos; por conseguinte, a revisão da PEV deve
contemplar prioridades de acção claramente definidas, uma avaliação comparativa clara
e modalidades de diferenciação com base no desempenho. A PEV deve continuar a
alicerçar-se nos princípios da democracia, do Estado de direito e do respeito dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais, e deve apoiar as reformas políticas, sociais e
económicas dos nossos parceiros mais próximos.

Elena Băsescu (PPE),    por escrito. – (RO) Votei a favor da iniciativa da Comissão e do
Conselho de revisão da Política Europeia de Vizinhança – Dimensão Oriental. Esta política
tem produzido resultados, nomeadamente graças à sua flexibilidade, e revela-se agora
necessário adaptá-la às novas realidades da Europa. Considero, por conseguinte, que tem
de ser mais bem ajustada às circunstâncias específicas de cada país incluído no programa.

Penso que o principal factor a ter em consideração deve ser o empenho dos Estados
parceiros, e não a sua localização geográfica. De qualquer modo, o povo deve estar no
centro das reformas levadas a cabo nos Estados. Os países a Leste e a Sul devem beneficiar
das mesmas oportunidades, tornando-se, portanto, necessário reequilibrar a Política de
Vizinhança. A cooperação entre a UE e os antigos Estados soviéticos é igualmente necessária,
sentimento expresso também pelo Vice-Presidente norte-americano Joe Biden durante a
sua recente visita a Chişinău. Gostaria de salientar que a República da Moldávia é o país da
Parceria Oriental que mais reformas tem empreendido.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução porque a
revisão da Dimensão Oriental da Política Europeia de Vizinhança abrange objectivos muito
importantes, nomeadamente no que respeita à promoção de processos democráticos, da
boa governação e da estabilidade, e à integração económica, ao ambiente, ao combate às
alterações climáticas e à segurança energética. O Parlamento Europeu considera que o
combate à corrupção, designadamente ao nível do poder judicial e das forças policiais,
deve ser uma prioridade da UE no aprofundamento das suas relações com os países da
Parceria Oriental. Além disso, é necessário intensificar a luta contra as redes internacionais
de crime organizado e reforçar a cooperação policial e judicial com as agências da UE
competentes. É fundamental, também, que as organizações da sociedade civil prossigam
activamente o seu trabalho, particularmente no domínio dos direitos humanos,
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promovendo processos democráticos e velando pela liberdade dos meios de comunicação
social. Gostaria de sublinhar a importância da liberdade de expressão e da liberdade e da
independência dos meios de comunicação social, incluindo na Internet, para o
desenvolvimento das democracias. Além disso, devo frisar a importância dos sindicatos e
do diálogo social no processo de desenvolvimento democrático dos nossos parceiros
orientais.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    por escrito. – (RO) Os relatórios da Comissão sobre a PEV
mostram não só os benefícios tangíveis da política de boa vizinhança, mas também os
desafios que esta enfrenta. A PEV tem de ser revista, sendo necessária uma nova abordagem
à forma como a UE responde aos progressos realizados pelos países vizinhos em termos
de reformas socioeconómicas, concedendo-lhes apoio financeiro e político e adaptando
esse apoio às necessidades específicas de cada país.

A Parceria Oriental proporciona um quadro político para a consolidação das relações entre
a UE e os seus vizinhos orientais e para o prosseguimento das reformas socioeconómicas
nos países parceiros.

Os progressos realizados por cada país têm de ser avaliados através de uma análise
comparativa baseada em critérios pré-definidos, que deve ter também em consideração as
características específicas de cada país. Uma perspectiva europeia, nomeadamente o artigo
49.º do Tratado da União Europeia, poderia constituir uma força motriz das reformas
nesses países. O Parlamento deve desempenhar um papel importante, tanto na definição
dos critérios de avaliação, como no reforço da liberdade e da democracia nos países parceiros
vizinhos.

Mário David (PPE),    por escrito. − Em primeiro lugar gostaria de congratular o meu colega
Marek Siwiek pelo excelente trabalho efectuado e pela colaboração, diria mesmo sintonia
de ideias que conseguimos obter, quanto aos princípios gerais da revisão da Politica Europeia
de Vizinhança (PEV). Além do que já afirmei relativamente à resolução da qual fui relator
sobre a dimensão meridional, gostaria de sublinhar a necessidade de, no futuro, ambas as
dimensões da PEV terem absolutamente que privilegiar uma aproximação da `base para o
topo`, destacando ainda que apenas um maior envolvimento das comunidades locais e da
sociedade civil garantirá uma eficácia máxima à implementação da PEV por parte da UE.
Espero ainda que a UE não mais privilegie a estabilidade de curto prazo em detrimento dos
superiores interesses dos cidadãos e a sua defesa intransigente; a sua liberdade individual
e colectiva, com uma particular atenção sobre os direitos das mulheres, como aliás afirmei
na minha intervenção. Embora imensamente satisfeito pelos resultados obtidos com estes
dois relatórios, deixo um pequeno lamento... o facto deste Parlamento e a Comissão não
aproveitarem esta oportunidade para diferenciarem, de vez, a PEV Leste, com os países
que potencialmente podem vir a ser, no futuro, nossos parceiros na União, da PEV Sul.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − O objectivo da resolução sobre a dimensão oriental da
Política Europeia de Vizinhança é a de recomendar que a próxima revisão estratégica da
política europeia de vizinhança reforce a diferenciação entre os Estados com base na
ambição e nos compromissos respectivos quando acompanhados por verdadeiro progresso
e medidas concretas. Deve ter-se em conta as especificidades de cada parceiro, incluindo
os seus diferentes objectivos e potenciais. Valores fundamentais europeus, incluindo a
democracia, o primado do Direito e do respeito pelos direitos humanos e liberdades
fundamentais, a independência do poder judicial, a luta contra a corrupção, são a base
sobre a qual a PEV foi estabelecida e deve ser a principal medida para avaliar o desempenho
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dos parceiros de Leste. A liberdade de imprensa e a luta contra a corrupção devem ser uma
prioridade para a UE no desenvolvimento das suas relações com estes e isso deve reflectir-se
no quadro global desenvolvimento institucional.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − Os objectivos da União Europeia (UE) são
vastos e consubstanciam-se num alargamento a países vizinhos de modo a ser criado um
grande espaço de livre circulação de pessoas e bens. Nestas circunstâncias, a Política Europeia
de Vizinhança (PEV) da UE assume um papel fundamental na sua estratégia de
desenvolvimento e crescimento. Por isso, vários têm sido os instrumentos e as resoluções
aprovados, nomeadamente o Instrumento Europeu de Vizinhança (IEVP) e as opções
fundamentais da Política Externa e de Segurança Comum (PESC). Congratulo-me, pois,
com a aprovação deste relatório e das medidas propostas, nomeadamente o reforço
financeiro e a cooperação a nível dos vários sectores, bem como a realização de uma
segunda cimeira da Parceria Oriental durante o segundo semestre de 2011. Gostaria de
salientar a necessidade da UE intensificar o seu diálogo com as organizações da sociedade
civil desses países, estimulando o comércio livre como fomento da estabilidade,
incentivando a partilha de experiências e a mobilidade entre os Estados-Membros e esses
países e promovendo o diálogo multilateral.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução porque a revisão
da Dimensão Oriental da Política Europeia de Vizinhança contempla objectivos
fundamentais, como o desenvolvimento da democracia e do Estado de direito, o respeito
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, a promoção da economia de mercado,
o desenvolvimento sustentável e a boa governação. A resolução sublinha que a PEV continua
a ser um quadro político de importância estratégica para o aprofundamento e o
fortalecimento das nossas relações com os nossos parceiros mais próximos, através do
apoio às respectivas reformas políticas, sociais e económicas, e frisa a importância da
manutenção do princípio de partilha de responsabilidade pela concepção e pela execução
dos programas e das acções. A Parceria Oriental foi lançada como quadro político para o
avanço da Dimensão Oriental da PEV, tendo como objectivo aprofundar e reforçar as
relações entre a UE e os seus vizinhos a Leste, promovendo a associação política, a integração
económica e a aproximação legislativa e, ao mesmo tempo, apoiando as reformas políticas
e socioeconómicas dos países parceiros. Gostaria de salientar a importância de as reformas
económicas serem acompanhadas de reformas políticas e de sublinhar que a boa governação
só pode ser alcançada através de um processo de decisão aberto e transparente no âmbito
de instituições democráticas. Por último, considero particularmente importante intensificar
a cooperação regional no espaço do Mar Negro e reforçar as políticas da UE em relação à
região do Mar Negro, nomeadamente através do lançamento de uma estratégia completa
da UE para o Mar Negro e da garantia dos recursos financeiros e humanos necessários para
a sua aplicação eficaz.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    por escrito. – (EN) Sempre incentivei a Política de Vizinhança
da União Europeia para os países a Leste e isso é patente nas minhas actividades anteriores.
Apoio a revisão da Política de Vizinhança Europeia sobretudo devido ao seu importante
e necessário contributo para uma mais forte integração dos direitos humanos e dos
princípios políticos na análise da situação política de países terceiros. A resolução sublinha
os progressos em matéria de direitos humanos e de democratização realizados em alguns
países parceiros, referindo também algumas evoluções negativas, em particular no caso
da Bielorrússia. Além disso, considero importante o facto de o texto dar particular atenção
à questão da mobilidade de estudantes, de académicos, de investigadores e de empresários,
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sublinhando a necessidade de garantir a disponibilização de recursos suficientes e de
reforçar e de alargar os programas de concessão de bolsas de estudo existentes. Por todas
estas razões, dou o meu apoio à revisão da Política Europeia de Vizinhança.

Petru Constantin Luhan (PPE),    por escrito. – (RO) A revisão da política de vizinhança
deve atender à necessidade de a UE continuar a procurar responder aos problemas
específicos que as regiões localizadas na fronteira da União Europeia enfrentam. Penso que
é necessária uma grande capacidade administrativa para fazer face a problemas tão diversos.
Para além dos desafios relacionados com as questões demográficas, com as alterações
climáticas, com a competitividade económica e a com a qualidade de vida, as regiões que
fazem fronteira com Estados não pertencentes à União, têm dar resposta a uma série de
consequências de problemas que não estão a ser resolvidos cabalmente. É o caso, por
exemplo, da forma como são geridas as catástrofes naturais. A intervenção em situações
de emergência torna-se extremamente difícil quando os países vizinhos não têm capacidade
de resposta, e nenhuma região consegue, isoladamente, fazer frente a essas situações. Foi
por isso que propus que as regiões situadas na fronteira da União e que tenham fronteira
com pelo menos dois Estados não pertencentes à UE sejam consideradas como regiões de
“plataforma” e que recebam apoio em conformidade. A capacidade de as regiões da UE
que fazem fronteira com países externos à União para fazer face a problemas de
complexidade acrescida deve ser uma preocupação da política de vizinhança. Essas regiões
devem receber apoio financeiro em conformidade.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta resolução e incentivo os países
da região a cooperarem mais estreitamente uns com os outros e a iniciarem um diálogo
reforçado e prolongado, a todos os níveis relevantes, em domínios como a liberdade, a
segurança e a justiça e, em particular, a gestão de fronteiras, a migração e o asilo, a luta
contra o crime organizado, o tráfico de seres humanos, a imigração ilegal, o terrorismo, a
lavagem de dinheiro e o tráfico de droga, bem como a cooperação policial e judiciária. A
resolução recorda que as relações de boa vizinhança são uma das condições mais
importantes para que os países da PEV façam progressos na via da adesão à UE.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) A nova Política Europeia de
Vizinhança que nos tem sido prometida é mais do mesmo, com o acréscimo de alguns
vislumbres de lucidez democrática. No que respeita à Parceria Oriental, está tudo igual:
áreas de comércio livre, apoio aos projectos Nabucco e AGRI e externalização da “gestão
dos fluxos migratórios”. Nada mudou. Votei contra. A UE não é nem um Estado nem uma
democracia, mas já se comporta como uma potência imperialista.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) Originalmente os três países do Sul do Cáucaso
foram excluídos da Política Europeia de Vizinhança, tendo sido apenas incluídos no raio
de acção da política. Os Planos de Acção visando o aprofundamento das relações bilaterais,
que são negociados individualmente para cada país, pois, na prática, cada país segue o seu
rumo próprio, são um instrumento importante da Política Europeia de Vizinhança. A
região do sul do Cáucaso, em particular, caracteriza-se por uma série de conflitos,
considerados, em alguns casos, de muito difícil resolução, incluindo segundo a opinião
dos especialistas.

Neste contexto, é importante frisar repetidamente que a Política de Vizinhança da UE não
conduz automaticamente à adesão (como acontece no processo de alargamento). No centro
das preocupações da Política de Vizinhança estão, antes, aspectos relacionados com a
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política de segurança e o aumento da estabilidade. A resolução não é suficientemente clara
a este respeito, pelo que votei contra.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) A Política Europeia de Vizinhança é um
instrumento que visa garantir a estabilidade e promover estruturas pacíficas e democráticas,
para além do aprofundamento das relações bilaterais com os países vizinhos da UE. No
que respeita aos países do sul do Cáucaso, em particular, há muito a fazer, especialmente
se atendermos a que a região é recorrentemente palco de conflitos. O que a Política Europeia
de Vizinhança não é, nem deve ser, é um estádio preliminar da política de alargamento.
Penso que isso não é expresso de forma clara na resolução, pelo que não posso dar-lhe o
meu apoio.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − A Política Europeia de Vizinhança tem
demonstrado ser um instrumento de política externa eficaz, promovendo o reforço das
relações com os países parceiros, tendo proporcionado alguns benefícios tangíveis. O
objectivo último de uma política de vizinhança eficaz é a garantia da paz. A Parceria Oriental
é um quadro político portador de significado para o aprofundamento das relações com –
e entre – os países parceiros, com base no princípio da partilha de atribuições e de
responsabilidades. Votei favoravelmente a presente resolução por considerar igualmente
que o reforço das relações entre todos os países, tal e como se recomenda, pressupõe um
compromisso comum mais aprofundado e a realização de progressos no sentido da boa
governação e dos padrões democráticos.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. − Votei favoravelmente a presente resolução, que reafirma
a necessidade da revisão da PEV assentar na defesa dos valores e princípios fundamentais
da UE e num maior envolvimento da sociedade civil e das comunidades locais e salienta a
importância da Dimensão Oriental da PEV enquanto instrumento de reforço das relações
da UE com os seus vizinhos a leste, com vista a apoiar as reformas políticas, sociais e
económicas nesses países e a aprofundar o seu compromisso para com os valores e
princípios partilhados, tais como a democracia, o Estado de Direito, o respeito dos direitos
humanos e a boa governação, no quadro de uma perspectiva de integração europeia.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) A favor. Junto a minha voz à
daqueles que se congratulam com os progressos registados nas relações entre a UE e os
países vizinhos no âmbito da PEV e que reafirmam os valores, os princípios e os
compromissos sobre os quais a PEV foi construída, incluindo a democracia, o Estado de
direito, o respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, a economia de
mercado, o desenvolvimento sustentável e a boa governação, que consideram que a PEV
continua a ser um quadro de importância estratégia para aprofundar e fortalecer as relações
com os nossos parceiros mais próximos, com vista a apoiar as suas reformas politicas,
sociais e económicas, e que sublinham a importância de se manter o princípio da partilha
da responsabilidade pela concepção e pela execução de programas e acções.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Nos termos do artigo 8.º do Tratado da União
Europeia, a União desenvolve relações privilegiadas com os países vizinhos, a fim de criar
um espaço de prosperidade e boa vizinhança. Como temos podido constatar, a Política
Europeia de Vizinhança tem contribuído significativamente para o reforço das relações
com países parceiros e tem proporcionado vários benefícios concretos para o bem comum.
No entanto, persistem desafios, e a atenção deve agora centrar-se nas prioridades de acção,
com critérios de aferição mais eficazes, sobretudo no que diz respeito à Parceria Oriental.
A parceria com os nossos vizinhos a Leste representa um quadro político de grande
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importância para o bem-estar da Europa, e a sua plataforma de trabalho incide sobre quatro
domínios: democracia, boa governação, integração económica e convergência com as
políticas europeias. Infelizmente, neste momento, os conflitos que têm eclodido nesses
países estão a travar seriamente o seu desenvolvimento económico, social e político e
constituem um grave obstáculo à cooperação e à segurança regional, como demonstraram
os recentes levantamentos na Tunísia e no Egipto. Gostaria de ver uma revisão estratégica
da Política Europeia de Vizinhança baseada nos valores da União, condenando os regimes
opressivos e apoiando as aspirações democráticas legítimas dos povos do Leste.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    por escrito. – (PL) A Política Europeia de Vizinhança
tem, desde a sua criação, proporcionado benefícios tangíveis a todas as partes envolvidas.
A política cria um quadro de cooperação de importância estratégica com vista a apoiar as
reformas políticas, sociais e económicas dos nossos parceiros mais próximos. A Parceria
Oriental foca o desenvolvimento da democracia, a boa governação e a estabilidade, a
integração económica e a convergência com as políticas da UE. Desde que a PEV foi criada,
têm sido registados progressos nos domínios dos direitos humanos, da democratização
da vida pública e das reformas económicas em muitos países parceiros. Apenas a Bielorrússia
continua a ter uma participação limitada na cooperação com a UE, e a continuidade da sua
participação na PEV deverá depender da sua vontade de respeitar os princípios fundamentais
de democracia e de liberdade.

A luta contra a corrupção deve ser um objectivo prioritário, devendo também ser dada
atenção à legislação eleitoral e à forma como as eleições são realizadas, que devem ser
compatibilizadas com as normas do direito internacional. Considero igualmente que deve
ser reafirmado o apoio à Assembleia Parlamentar EURONEST, sublinhando o seu papel
no aprofundamento da democracia e no desenvolvimento da cooperação com os países
da Parceria Oriental.

Bogusław Sonik (PPE),    por escrito. – (PL) A resolução do Parlamento Europeu sobre a
revisão da Política Europeia de Vizinhança procura responder aos desafios levantados pelos
recentes acontecimentos em países vizinhos, tanto a Leste como a Sul. Esses acontecimentos
demonstraram a inadequação da acção da UE na sua vizinhança. A mudança de paradigma
proposta pelo Parlamento Europeu, no sentido de a democratização e de os direitos
humanos assumirem prioridade sobre a estabilidade na política conduzida pela UE, é
necessária. Não podemos continuar a fingir que o status quo político, isto é, a manutenção
dos regimes autoritários, é melhor para a Europa e para a sua segurança. Chegou o momento
de nos mostrarmos solidários para com os povos vizinhos.

Apesar das diferenças que os separam, a maior parte dos países da nossa vizinhança tem
características comuns: liberdade limitada ou ausência de liberdade, e atraso na
modernização. A atribuição de fundos adicionais, generosos, para a construção de uma
vizinhança estável afigura-se inevitável. A PEV deve continuar a basear-se no princípio da
condicionalidade e na cooperação bilateral e multilateral, e a sua acção deve ir mais além,
visando objectivos como a integração institucional e a liberalização do regime de vistos,
abrindo o mercado europeu à sociedade civil e facilitando o seu apoio. Vale a pena recordar,
mais uma vez, a posição da Polónia, defensora dos sucessivos alargamentos da UE, que,
há dois anos, juntamente com a Suécia, instou os Estados-Membros a reforçarem a
Dimensão Oriental da PEV através da iniciativa da Parceria Oriental.

Face ao cenário actual, o papel da Polónia assume um significado simbólico. A Polónia,
que, por força da sua história, tem experiência de transformação do seu sistema
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político-económico, pode servir de guia e de modelo para os países vizinhos da UE, tanto
a Leste como a Sul, no contexto da presente política.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. − A Política Europeia de Vizinhança (PEV) tem
demonstrado ser um instrumento chave da política externa Europeia, proporcionando um
estreitar de relações com os países parceiros e o alcançar de benefícios para ambas as partes.
As alterações decorrentes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa pretenderam conferir
uma maior coerência, maior eficiência e maior legitimidade à dimensão externa europeia.
Contudo, é imperativo rever e apontar os erros do passado. A revisão da PEV e da Parceria
Oriental (PO) deve apresentar prioridades de acção específicas a cada parceiro, critérios de
referência e uma diferenciação com base no desempenho e nos resultados alcançados.
Uma abordagem da base para o topo, com um apoio à sociedade civil e aos processos de
democratização, são requisitos prévios para uma estabilidade e um crescimento sustentável
a longo prazo.

Uma aposta forte na formação, na educação, na investigação e na mobilidade são premissas
para fazer face aos problemas socio-económicos da região. Por último, sublinho o apoio
da UE à sociedade civil bielorrussa, no reforço das reformas democráticas e sociais, de
forma a permitir a sua participação na PEV e em outras políticas sectoriais.

Proposta de resolução B7-0199/2011 (Revisão da Política Europeia de Vizinhança
– Dimensão Meridional)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Aprovo as declarações com o compromisso de
que se deve reflectir sobre os novos desenvolvimentos, erros do passado, apoio à
transformação democrática e bem como às reformas económicas e sociais na região,
combate à corrupção, promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.
Acima de tudo deve desenvolver-se uma dimensão multilateral e criar sinergias entre as
dimensões bilaterais e multilaterais desta parceria, incluindo o relançamento do UFM e o
fortalecimento do papel dos sindicatos com a população civil. Para além disso é importante
salientar que é necessário aumentar os fundos alocados para esta política e fazer melhor
uso destes.

Dominique Baudis (PPE),    por escrito. – (FR) A UE necessita de repensar a sua política em
relação ao Sul do Mediterrâneo. A Política Europeia de Vizinhança deve promover os
valores democráticos e os direitos humanos, mas os acontecimentos a que temos vindo a
assistir em vários países do sul do Mediterrâneo, desde o início do ano, mostram que
falhámos nesse domínio. Há que reconhecer que a cooperação em domínios como o ensino
e a modernização da economia tem produzido frutos. O mesmo já não se pode dizer de
domínios como a boa governação, a reforma judicial e a democracia que, no entanto,
constituem objectivos prioritários da Política Europeia de Vizinhança. Este texto tem o
mérito de propor soluções para uma reforma radical desta política. Espero que possa servir
de inspiração à Comissão Europeia e ao Conselho.

Mário David (PPE),    por escrito. − Importantes mudanças estratégicas para a Política
Europeia de Vizinhança foram hoje aprovadas pelo Plenário em Estrasburgo. Prova-se que
a Europa pode ser pró-activa se o desejar e se se mantiver unida em torno de um ideal. Mais
uma vez, provámo-lo hoje! É com satisfação que constato esta realidade, numa Resolução
da qual tive a honra de ser relator. Na verdade, o Comissário Füle acolheu a quase totalidade
das nossas propostas, como toda a Câmara pôde constatar no debate que precedeu esta
votação, facto que me apraz registar. Desafio agora a Comissão a demonstrar no seu
processo de revisão de 10 Maio a ambição que o momento actual reclama, ou seja uma
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Política de Vizinhança tailor-made, à medida de cada Estado, com benchmarks claros e
uma avaliação cuidada, que permita levar a um futuro Espaço Económico Mediterrânico
com as novas democracias do sul, esperando ainda que o bom ambiente e a cooperação
que tem caracterizado os trabalhos sobre este tema levem a um envolvimento permanente
do Parlamento Europeu no planeamento e avaliação desta Política. Considero ainda
absolutamente imprescindível, que no futuro, a União privilegie uma aproximação da base
para o topo, na sua Política de Vizinhança, pelas razões demonstradas nesta resolução.

Diane Dodds (NI),    por escrito. – (EN) Votei contra esta proposta. Embora considere
essencial que procuremos encorajar a paz e a democracia no Mediterrâneo, é perfeitamente
evidente que a estratégia por trás da Política Europeia de Vizinhança tem fracassado. Esta
política custa aos contribuintes cerca de 1,5 mil milhões de euros por ano e, no entanto,
não tem, manifestamente, produzido resultados. Estamos a braços com uma crise de
refugiados na região e muitos regimes estão a atacar o seu próprio povo. Não tenho dúvidas
de que em breve o Parlamento será solicitado a aprovar mais financiamento. Na ausência
de objectivos e de um programa de trabalho claros, esta política confusa continuará a ser
incapaz de dar resposta aos problemas dos mais vulneráveis na região. É igualmente evidente
que a Alta Representante não tem conseguido coordenar uma resposta eficaz à crise
humanitária e de segurança continuada.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − Os recentes acontecimentos no Sul do Mediterrâneo,
começando com a Tunísia já em Dezembro de 2010, deram uma nova urgência a uma
revisão da Política Europeia de Vizinhança. O Parlamento Europeu deve acompanhar os
processos de transição democrática nos países do Sul do Mediterrâneo e, juntamente com
as demais instituições europeias, deve apoiar essa transição do modo mais rápido e pacífico
possível, fornecendo apoio significativo através dos instrumentos ao seu dispor que visem
a promoção das reforma políticas, económicas e sociais. O fortalecimento da democracia,
do Estado de Direito, da boa governação, a luta contra a corrupção e o respeito pelos
direitos humanos e liberdades fundamentais são elementos essenciais do diálogo político
entre a UE e os seus vizinhos do sul, Face aos acontecimentos, a União para o Mediterrâneo
mereceria ser relançada, bem como deveriam ser reforçados destinados à dimensão
meridional da Política Europeia de Vizinhança.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − Congratulo-me com a qualidade desta
resolução e com a consequente aprovação. Parabéns ao colega Mário David. «Os objectivos
da União Europeia (UE) são vastos e consubstanciam-se num alargamento a países vizinhos
de modo a ser criado um grande espaço de livre circulação de pessoas e bens. Nestas
circunstâncias, a Política Europeia de Vizinhança (PEV) da UE assume um papel fundamental
na sua estratégia de desenvolvimento e crescimento. Por isso, vários têm sido os
instrumentos e as resoluções aprovados, nomeadamente o Instrumento Europeu de
Vizinhança (IEVP) e as opções fundamentais da Política Externa e de Segurança Comum
(PESC). Todavia, a revisão da PEV ganhou uma importância acrescida no contexto das
ocorrências no Sul e Leste do Mediterrâneo. A UE deve tirar lições dos acontecimentos
verificados no sul, em especial na Tunísia e no Egipto e rever a sua política de apoio à
democracia e aos direitos humanos, de modo a criar um mecanismo de implementação
das cláusulas dos direitos humanos em todos os acordos com países terceiros. A revisão
da PEV deve conferir prioridade a critérios relacionados com a independência da
magistratura, o respeito pelas liberdades fundamentais, o pluralismo e a liberdade de
imprensa e a luta contra a corrupção.
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Elisabetta Gardini (PPE),    por escrito. – (IT) À luz dos recentes acontecimentos na bacia
do Mediterrâneo e das suas consequências directas e indirectas para os países europeus,
torna-se necessário efectuarmos uma revisão rápida e exaustiva da Política Europeia de
Vizinhança. A nova estratégia da UE deve assentar numa redefinição dos recursos
disponíveis para o Mediterrâneo, num aumento dos compromissos financeiros com vista
à facilitação das reformas políticas, económicas e sociais na região e na insistência em
recursos relativos à imigração. Além disso, face às mudanças radicais que se estão a operar
nos países nossos vizinhos a Sul, penso que chegou o momento de adoptarmos uma nova
abordagem com o objectivo não só de defendermos a democracia, mas também, através
da aplicação de medidas concretas, de atenuarmos as pressões migratórias e de garantirmos
a segurança do aprovisionamento energético. Nesse contexto, é essencial que estabeleçamos,
o mais rapidamente possível, as bases de uma nova e reforçada parceria com os nossos
vizinhos a Sul: uma parceria destinada a promover a estabilidade, o desenvolvimento
económico e a transição democrática na região. Considero que a União Europeia, tendo
esses objectivos presentes, deve desempenhar um papel fundamental no contexto
geopolítico da região.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor deste documento porque ele
sublinha a importância de criar um grupo de trabalho, em que participe o Parlamento
Europeu, em resposta aos pedidos de acompanhamento do processo de transição
democrática expressos pelos intervenientes nas mudanças democráticas, em especial no
que diz respeito a eleições livres e democráticas e à criação de instituições, bem como à
independência do poder judicial. A proposta exorta também a UE a apoiar com firmeza o
processo de reformas políticas e económicas na região recorrendo a todos os instrumentos
existentes no âmbito da Política Europeia de Vizinhança e, sempre que necessário,
adoptando novos, a fim de apoiar da forma mais eficiente possível o processo de transição
democrática, pondo a tónica no respeito das liberdades fundamentais, na boa governação,
na independência do poder judicial e na luta contra a corrupção, para assim responder às
necessidades e expectativas das populações dos países nossos vizinhos a Sul. Além disso,
partilho a opinião de que temos de garantir uma assistência mais bem orientada, que vise,
em particular, a sociedade civil e as comunidades locais, de acordo com uma abordagem
«da base para o topo». No entanto, um aumento dos fundos atribuídos deverá basear-se na
avaliação fiel das necessidades e corresponder a um aumento na eficácia dos programas
implementados, os quais devem ser concebidos e ordenados por prioridades em função
dos requisitos dos países beneficiários.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta resolução que recorda a
incapacidade da UE de promover e de salvaguardar os direitos humanos em países terceiros,
face aos acontecimentos que actualmente se verificam no sul do Mediterrâneo, em particular
na Tunísia e no Egipto; insta a UE a tirar lições desses acontecimentos e a rever a sua política
de apoio à democracia e aos direitos humanos de modo a criar um mecanismo de
implementação das cláusulas de direitos humanos em todos os acordos com países terceiros;
insiste em que a revisão da PEV deve dar prioridade a critérios relacionados com a
independência da magistratura, o respeito das liberdades fundamentais, o pluralismo e a
liberdade de imprensa e a luta contra a corrupção; e exorta a uma melhor coordenação
com as demais políticas da União relativas a esses países.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    por escrito. – (FR) A nova Política Europeia de
Vizinhança que nos é prometida não é mais do que a repetição do mesmo, com o acréscimo
de algumas considerações democráticas obrigatórias. De resto, os acordos negociados com
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os regimes ditatoriais devem continuar: áreas de comércio livre, externalização da “gestão
dos fluxos migratórios”, política de segurança energética da UE – mantém-se tudo igual.
A UE não quer saber das democracias emergentes. Votei contra.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) A política de vizinhança da UE tem-se centrado,
desde há vários anos, na liberalização económica, na expectativa de que esta produza efeitos
colaterais positivos no plano político. O dinamismo das reformas económicas há muito
que é travado pelos regimes autoritários através do aumento da repressão estatal. O
desenrolar dos acontecimentos na Líbia levanta dúvidas sobre a capacidade da Política
Europeia de Vizinhança de contribuir para uma maior estabilidade.

Nos países do Magrebe, as esperanças do Processo de Barcelona parecem poder, em parte,
concretizar-se, embora com efeitos colaterais que a UE não tinha previsto, ainda que estejam
frequentemente associados a processos de transformação, e para os quais não estava
preparada. O Processo de Barcelona em si é positivo, e também tive isso em consideração
na minha decisão de voto.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − A Política Europeia de Vizinhança tem
demonstrado ser um instrumento de política externa eficaz. O Parlamento Europeu através
das delegações interparlamentares e da Assembleia Parlamentar da União para o
Mediterrâneo deve assumir a sua responsabilidade na promoção da noção de que a
estabilidade e a prosperidade da Europa estão estreitamente ligadas à governação
democrática e ao progresso económico e social nos países vizinhos do Sul e na promoção
do debate político, de uma verdadeira liberdade, de reformas democráticas e do Estado de
direito nos países parceiros vizinhos. Por estas razões, expressas na presente resolução,
dei o meu voto favorável.

Paulo Rangel (PPE),    por escrito. − As recentes manifestações ocorridas em diversos países
na vizinhança meridional da UE, designadamente na Tunísia, no Egipto e na Líbia, tornaram
patente a necessidade de a UE alterar a sua Política de Vizinhança, dotando-a de instrumentos
mais ambiciosos e eficazes que lhe permitam encorajar e apoiar as reclamadas reformas
políticas, económicas e sociais. É, por isso, fundamental, como bem salienta o relator - o
deputado Mário David, que aqui felicito pelo excelente trabalho realizado - que a revisão
da PEV reflicta estes desenvolvimentos e permita responder adequadamente aos desafios
que os mesmos colocam, pondo a tónica na defesa intransigente dos valores democráticos
e dos direitos e liberdades fundamentais e apostando num maior envolvimento da sociedade
civil e das comunidades locais.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito. – (EN) A favor. O PE reafirma os valores,
os princípios e os compromissos em que assenta a PEV, que incluem a democracia, o Estado
de direito, o respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e o respeito dos
direitos das mulheres, a boa governação, a economia de mercado e o desenvolvimento
sustentável, e reitera que a PEV deve tornar-se um quadro válido para aprofundar e fortalecer
as relações com os nossos parceiros mais próximos para encorajar e para prestar apoio às
suas reformas políticas, sociais e económicas, visando o estabelecimento e a consolidação
da democracia, o progresso e as oportunidades sociais e económicas para todos; sublinha
a importância de manter os princípios da responsabilidade partilhada e da co-propriedade
na elaboração e na aplicação dos programas da PEV; considera que, desde que em 2004
foi lançada como quadro de orientação único baseado, nomeadamente, na diferenciação
centrada no desempenho e na assistência individualizada, a PEV trouxe consigo benefícios
concretos tanto para os seus parceiros como para a UE.
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Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Nos termos do artigo 8.º do Tratado da União
Europeia, a União desenvolve relações privilegiadas com os países vizinhos, a fim de criar
um espaço de prosperidade e boa vizinhança. O respeito e a promoção da democracia e
dos direitos humanos e, em particular, dos direitos das mulheres, são princípios
fundamentais da União Europeia e devem constituir valores comuns partilhados com os
países parceiros da PEV. As revoltas populares que estão a ter lugar na Tunísia, no Egipto
e na Líbia resultam do descontentamento geral das populações com os regimes totalitários
que as governam, e estão a alastrar-se a toda a região oriental. Face a este novo cenário
sociopolítico, a UE tem de proceder a ajustamentos na sua política de vizinhança a fim de
prestar um apoio eficaz ao processo de reforma nos domínios dos direitos humanos e da
democracia. É fundamental que a UE defina de forma pormenorizada as prioridades
estratégicas visadas nas parcerias com os nossos vizinhos a Leste e a Sul. Espero uma acção
futura da União baseada na vontade de pôr em marcha um processo de democratização,
sobretudo no que respeita ao aumento da participação das mulheres na vida pública e à
melhoria da planificação em termos de desenvolvimento socioeconómico.

Tokia Saïfi (PPE),    por escrito. – (FR) Votei a favor deste relatório porque considero que a
actual situação pede que reformemos, e não apenas reorientemos, a política de vizinhança.
Os progressos em matéria do respeito dos direitos e das liberdades devem constituir
simultaneamente condições e objectivos da nossa cooperação em termos económicos,
comerciais e políticos. A assistência financeira concedida pela UE neste contexto deve ser
significativamente aumentada e ter em consideração essas condições e esses objectivos.
Além disso, sou de opinião de que a União para o Mediterrâneo deve ser relançada numa
perspectiva moral, em termos das suas exigências, e numa perspectiva concreta, em termos
dos seus resultados. A nossa cooperação não deve continuar a limitar-se a intercâmbios
com as autoridades: a União Europeia deve fazer do diálogo com os diferentes intervenientes
da sociedade civil e da promoção da emergência e da organização de um sistema político
plural na região uma prioridade. Incentivando a introdução de alternâncias de poder
regulares e organizadas, poderemos evitar o dilema de ter de escolher entre o apoio
incondicional aos governos, em nome da estabilidade, e o caos. Além disso, ao fundarmos
a nova política de vizinhança sobre valores, estaremos a conferir-lhe legitimidade popular
e a continuidade necessária para responder aos desafios históricos da região.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    por escrito. – (ET) Na votação de hoje apoiei ambas as
resoluções sobre a revisão da Política Europeia de Vizinhança, uma relativa à dimensão
oriental e outra à dimensão meridional. Estas resoluções assumem particular importância
atendendo ao novo cenário na região sul. Penso que é fundamental que tenhamos em
atenção as firmes reivindicações dos povos de vários países vizinhos do sul do Mediterrâneo
no sentido da abolição das ditaduras no poder e da implantação da democracia. A revisão
estratégica da Política Europeia de Vizinhança deve ter em consideração estas mudanças
e reflecti-las.

Ambas as resoluções, em relação à dimensão oriental como à dimensão meridional, são
importantes para promover uma cooperação mutuamente benéfica entre a UE e os países
vizinhos que assegure o necessário desenvolvimento destes países nos domínios da
democracia e dos direitos humanos, e também da economia e da segurança. O êxito dos
países da PEV a Sul em termos da implantação e da condução de uma governação
democrática, bem como em termos económicos e sociais, é um factor fundamental para
a estabilidade e para o bem-estar da Europa, sendo, por conseguinte, importante que
apoiemos os princípios de debate político, o respeito das liberdades, as reformas
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democráticas e o desenvolvimento do Estado de direito nos países parceiros da política de
vizinhança. Muito obrigada.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    por escrito. – (FR) As insurreições na Tunísia,
no Egipto e na Líbia apanharam a Europa de surpresa, e todos estamos de acordo quanto
à necessidade de revermos as modalidades da nossa cooperação com os países do
Mediterrâneo. Existem já várias opções em aberto para prestarmos o nosso apoio a longo
prazo à transição democrática, ao desenvolvimento económico e à integração territorial
dos países nossos vizinhos da margem sul do Mediterrâneo. A UE dispõe de duas
ferramentas: a União para o Mediterrâneo e o Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria.
Tanto um como o outro têm revelado fraquezas, mas considero que um empenho político
genuíno poderia corrigir os nossos erros. Apoio, por conseguinte, esta resolução, que
define um quadro claro e objectivos específicos para a futura Política Europeia de
Vizinhança. Gostaria, contudo, de chamar a atenção dos meus colegas para a dimensão
transnacional desta política. Representando apenas 5% do orçamento total do IEVP, essa
dimensão é menosprezada pelos poderes centrais e a sua programação sofre atrasos
alarmantes. No entanto, ela pode servir de catalisador para várias iniciativas estruturantes
para a cooperação no Mediterrâneo. Para desenvolvermos com êxito uma verdadeira
parceria euro-mediterrânica, temos não só de ter em maior consideração as aspirações dos
povos parceiros, mas também de fazer um investimento real em projectos concretos.

Joanna Senyszyn (S&D),    por escrito. – (PL) Votei a favor da resolução sobre a revisão da
Política Europeia de Vizinhança – Dimensão Meridional. Como membro da Comissão dos
Direitos da Mulher, gostaria de salientar a importância das políticas para a igualdade entre
homens e mulheres, elemento indissociável dos direitos humanos que é também um
princípio fundamental da União Europeia. O tema dos direitos das mulheres deve assumir
prioridade nos diálogos com os países da Política Europeia de Vizinhança (PEV).

A resolução defende que os direitos das mulheres devem ser incluídos nas reformas
legislativas (das Constituições, dos códigos penais, do direito da família e de outra legislação
civil), assim como nos diálogos sobre direitos humanos levados a efeito com países parceiros
PEV. A UE deve também fomentar a aplicação de medidas com vista ao aumento da
integração social das mulheres. Além disso, são necessários programas que promovam a
educação e o emprego das mulheres, bem como a sua participação na vida pública. O
impacto das medidas de promoção da igualdade entre os géneros nos países da PEV deve
ser objecto de acompanhamento e de análise sistemáticos, e os incumprimentos neste
domínio devem ser firmemente condenados e até mesmo punidos.

Por último, sou a favor de que a UE não reforce as suas relações com países terceiros que
não envolvam suficientemente as mulheres nas suas políticas e nas suas instituições,
nomeadamente no que respeita a questões relacionadas com a organização da sociedade
civil (em particular, organizações de direitos humanos e organizações de defesa dos direitos
das mulheres).

Catherine Stihler (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta proposta, que assume
uma importância significativa à luz dos acontecimentos que recentemente têm abalado
os países da vizinhança sul da UE. É vital que a política de vizinhança renovada apoie a
democratização e reformas genuínas nos países em questão.

Nuno Teixeira (PPE),    por escrito. − Os acontecimentos, na região do norte de África e do
Médio Oriente, são representativos da ineficácia da PEV, mas são também representativos
dos novos desafios que se impõem à UE, como um actor regional. A criação de uma zona
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de prosperidade e boa vizinhança, fundada nos valores constituintes da UE, deve continuar
a ser o mote para as relações com os países parceiros da PEV, neste caso particular com os
países do Mediterrâneo. Considero essencial, em primeiro lugar, rever os Programas
Indicativos para o período 2011-2013, tendo em conta as necessidades mais urgentes e,
simultaneamente, flexibilizar os instrumentos financeiros, nomeadamente o IEVP e o
IEDDH, de forma a apoiar directamente a entidades da sociedade civil.

Por outro lado, apelo ao reforço da União para o Mediterrâneo, quer em termos de
financiamento, quer em termos de empenhamento dos Estados-Membros, como fórum
privilegiado para a troca de boas práticas, onde uma clara política mediterrânea se deve
estabelecer e basear na parceria política, no princípio "ownership" e na condicionalidade.
Por último, penso que é urgente encontrar soluções para o fim da guerra na Líbia, e que se
prepare, de antemão, um pacote de medidas para a construção do país na era pós-conflito.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) Congratulo-me com a adopção desta resolução
pelo Parlamento, que está a ponderar e a decidir o futuro rumo da Parceria
Euro-Mediterrânica. O meu empenho numa reaproximação entre as duas margens do
Mediterrâneo levou-me a apresentar algumas propostas que, para grande satisfação minha,
foram aprovadas pelos meus colegas. Essas propostas sublinham, em particular, a
necessidade de revermos a Política Europeia de Vizinhança à luz dos recentes
acontecimentos no mundo árabe, intensificando o diálogo com a sociedade civil,
incentivando o intercâmbio de boas práticas, garantindo o respeito dos direitos humanos
no âmbito dos nossos acordos de associação e apoiando o processo de transição democrática
nesses países. A PEV é uma excelente oportunidade para promovermos os nossos valores
e para fortalecermos as nossas relações com os países da vizinhança europeia. Por essa
razão, espero que a nossa parceria com os nossos vizinhos do sul do Mediterrâneo se torne
uma prioridade da nossa política externa. Irei zelar por que a cooperação se realize em pé
de igualdade e por que sejam dedicados recursos suficientes para que possamos alcançar
o nosso objectivo de transformar a região do Mediterrâneo numa região de paz, de
prosperidade e de cooperação.

Proposta de resolução RC-B7-0244/2011 (Utilização da violência sexual em conflitos
no Norte de África e no Médio Oriente)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Aprovo esta resolução porque defende os mais
básicos direitos cívicos, nomeadamente aqueles relacionados com a liberdade de expressão.
Este tipo de atitudes deve ter consequências na relação entre a UE e os estados que perpetram
estes atentados à liberdade. Sem uma forte pressão política sobre estes países, dificilmente
haverá uma pacificação. A UE deve estar sempre na linha da frente do combate a este tipo
de atentados e deve manter-se atenta a futuros desenvolvimentos na região.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução sobre
a utilização da violência sexual em conflitos no Norte de África e no Médio Oriente. As
mulheres que participaram activamente nas revoltas para reivindicar mais democracia,
direitos e liberdades no Norte de África e no Médio Oriente merecem o nosso respeito e o
nosso apoio. A União Europeia não pode permanecer em silêncio perante o tratamento
cruel de que têm sido vítimas essas corajosas mulheres em luta pela democracia e pela
liberdade. O Parlamento solicita, portanto, à Comissão e aos Governos dos
Estados-Membros que se oponham vigorosamente ao uso de agressões sexuais, intimidação
e perseguição das mulheres na Líbia e no Egipto, nomeadamente atendendo a que os
regimes desses países têm utilizado a violência sexual contra as mulheres como arma no
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âmbito do conflito subjacente às revoluções. É imperativo que as autoridades egípcias
tomem medidas urgentes para pôr termo à tortura, que investiguem todos os casos de
abusos contra manifestantes pacíficos e que acabem com os julgamentos de civis em
tribunais militares. Acredito firmemente que as mudanças que estão a ter lugar no Norte
de África e no Médio Oriente devem contribuir para o fim da discriminação das mulheres
e para a sua plena participação na sociedade, em pé de igualdade com os homens.

Roberta Angelilli (PPE),    por escrito. – (IT) Os actos de violência cometidos nas últimas
semanas contra mulheres e crianças no âmbito dos conflitos que eclodiram recentemente
no Norte de África não constituem surpresa, dado que, infelizmente, em conflitos armados,
as mulheres têm vindo a tornar-se cada vez mais alvo de humilhação, de tortura, e de
demonstrações de posse e de controlo, com o objectivo de destruição total ou parcial de
um determinado grupo.

Mas não é só isso: ninguém tem o direito de violar a dignidade das mulheres apenas por
terem a coragem de reivindicar o direito a expressar a sua opinião, a participar activamente
na construção de um mundo pacífico e democrático e, sobretudo, de reivindicar o direito
à igualdade entre homens e mulheres. Os tratamentos desumanos e degradantes que são
infligidos às mulheres, como os choques eléctricos, os “testes de virgindade”, a violência
física e psicológica, a violação e a escravatura são uma prática intolerável a que temos que
dizer “basta”.

Como em qualquer outro conflito, os responsáveis pelos crimes graves que têm sido
cometidos durante os recentes conflitos no Norte de África têm que ser punidos, pois não
está em causa apenas a prática de crimes por civis mas também, o que é mais reprovável
ainda, por militares. Espero sinceramente que a UE consiga exercer pressão para que estes
países ratifiquem rapidamente vários instrumentos jurídicos internacionais, incluindo o
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e a Convenção de 1951 relativa ao
Estatuto dos Refugiados.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução porque
considero que é urgente pormos termo à violência e às agressões sexuais contra as mulheres.
A Comissão Europeia e os Estados-Membros devem opor-se vigorosamente às práticas de
abuso sexual, intimidação, tortura e violência contra as mulheres na Líbia e no Egipto. A
UE deve instar o Conselho Militar Supremo do Egipto a tomar medidas imediatas para
acabar com esses crimes violentos contra as mulheres. É imperativo que todas as forças de
segurança e do exército sejam claramente instruídas no sentido de que a tortura e outros
maus-tratos não podem ser tolerados e serão alvo de uma investigação exaustiva e os seus
autores julgados. Além disso, todas as pessoas têm o direito de expressar a sua opinião
sobre o futuro democrático do seu país sem serem detidas, torturadas ou submetidas a um
tratamento degradante e discriminatório.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    por escrito. − As mulheres têm tido uma voz fundamental
nas revoltas que reivindicam mais democracia, direitos e liberdades no Norte de África e
no Médio Oriente. Lamentavelmente, os regimes da Líbia e do Egipto utilizam a violência
como uma forma de intimidar e degradar as mulheres, tornando-as muito vulneráveis.
Condeno veementemente as práticas impostas pelo exército egípcio a mulheres
manifestantes detidas na Praça Tahrir. É urgente tomar medidas imediatas para acabar com
este tratamento degradante e assegurar que todas as forças de segurança e do exército sejam
claramente instruídas no sentido de que a tortura e outros maus-tratos, serão alvo de uma
investigação completa. Cabe às autoridades egípcias tomar medidas urgentes para acabar

115Debates do Parlamento EuropeuPT07-04-2011



com a tortura, que investiguem todos os casos de abusos contra manifestantes pacíficos e
que acabem com os julgamentos de civis em tribunais militares. Apelo à Comissão e aos
Governos dos Estados-Membros que se oponham vigorosamente ao uso de agressões
sexuais, intimidação e perseguição das mulheres na Líbia e no Egipto.

Edite Estrela (S&D),    por escrito. − Votei favoravelmente esta resolução por condenar
veementemente os regimes da Líbia e do Egipto por recorrerem a agressões sexuais no
âmbito do conflito subjacente às actuais revoluções. As mulheres têm tido um papel
importante nestas revoltas, lutando e arriscando a suas vidas por mais democracia, por
mais direitos e por mais liberdades. É fundamental garantir que as mudanças que estão a
ocorrer no Norte de África e no Médio Oriente contribuam para o fim da discriminação
das mulheres e para a sua participação plena na sociedade em pé de igualdade com os
homens.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − Infelizmente, todos sabemos que os períodos de convulsões
e os conflitos armados agravam as situações de violência contra mulheres e crianças e
levam ao aumento das situações de abuso sexual. Tal prática é absolutamente condenável,
tal como o são o recurso à tortura, as violações em grupo, os "testes de virgindade", as
ameaças e os maus tratos (físicos e psicológicos) dirigidos a mulheres, como forma de as
intimidar, amedrontar ou limitar os seus direitos de participação política (como vem a
acontecer no Egipto e na Líbia). A União Europeia, e esta Câmara em especial, devem ser
um bastião da defesa dos direitos fundamentais e da dignidade humana, denunciando, de
forma clara e inequívoca, todas as suas violações. Condeno firmemente as práticas de
violência sobre mulheres - e também crianças - nos recentes conflitos no Médio Oriente e
Norte de África e apelo a que sejam tomadas as medidas mais adequadas para proteger os
seus direitos mais fundamentais e a sua dignidade.

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − A luta contra a violação dos Direitos do
Homem constitui o principal objectivo da União Europeia (UE) e das suas instituições.
Neste âmbito, a utilização da violência sexual, em qualquer conflito, tem merecido a mais
veemente repulsa e condenação por parte destes organismos. Na realidade, muitas têm
sido as resoluções aprovadas por este Parlamento denunciando a violência contra as
mulheres. A presente proposta de resolução comum debruça-se sobre esta violência,
particularmente a violência sexual cometida contra as mulheres no Norte de África e no
Médio Oriente. Os relatos que chegaram até nós, de violência em contexto de guerra e de
repressão, são demasiado macabros e causam-nos uma enorme repulsa e indignação. Os
autores de tais comportamento não podem ficar impunes, mesmo que protegidos por
ditadores ou a coberto de mentalidades retrógradas. Assim, voto favoravelmente este
relatório que condena qualquer tipo de violência contra as mulheres em qualquer região,
exige penas severas para os violadores e estabelece como prioridade o apoio da UE às
mulheres no seu processo de emancipação, nomeadamente a todas aquelas que tiveram a
coragem de participar na denominada “Primavera Árabe” e o incentivo à sua plena
participação na vida cívica das sociedades onde se inserem.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    por escrito. − No debate que se realizou sobre a utilização
da violência sexual em conflitos no Norte de África e no Médio Oriente, a Comissão Europeia
comprometeu-se a defender intransigentemente o fim da violação e da escravatura sexual,
que são reconhecidas como crimes contra a humanidade e crimes de guerra pela Convenção
de Genebra.

07-04-2011Debates do Parlamento EuropeuPT116



Como se refere na proposta de Resolução que apresentámos, é essencial insistir em acções
diplomáticas eficazes que se oponham vigorosamente à utilização de agressões sexuais,
intimidação e perseguição das mulheres no Norte de África e no Médio Oriente ou em
qualquer outro lugar.

Salientamos, igualmente, a importância de reconhecer o papel das mulheres nas revoluções
e insistimos na necessidade de garantir os direitos das mulheres, incluindo a sua participação
nas novas estruturas democráticas, jurídicas, económicas e políticas dessas sociedades,
pondo fim às discriminações seculares de que têm sido vítimas.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito. – (LT) Votei a favor desta resolução sobre a utilização
da violência sexual em conflitos no Norte de África e no Médio Oriente. Através desta
resolução o Parlamento solicita à Comissão e aos Governos dos Estados-Membros que se
oponham firmemente ao uso de agressões sexuais, intimidação e perseguição das mulheres
na Líbia e no Egipto. Acredito que todas as pessoas devem poder expressar as suas opiniões
sobre o futuro democrático do seu país sem serem detidas, torturadas ou submetidas a um
tratamento degradante e discriminatório. O papel das mulheres nas revoluções e nos
processos de democratização deve ser reconhecido, sublinhando as ameaças específicas
com que se defrontam e a necessidade de apoiar e de defender os seus direitos.

David Martin (S&D),    por escrito. – (EN) Votei a favor desta resolução que insta a Comissão
e os Governos dos Estados-membros a oporem-se vigorosamente ao uso de agressões
sexuais, intimidação e perseguição das mulheres na Líbia e no Egipto; condena
veementemente os “testes de virgindade” impostos pelo exército egípcio a manifestantes
detidas na Praça Tahrir e considera esta prática inaceitável, visto que equivale a uma forma
de tortura; e convida o Conselho Militar Supremo do Egipto a tomar medidas imediatas
para acabar com este tratamento degradante e assegurar que todas as forças de segurança
e do exército sejam claramente instruídas no sentido de que a tortura e outros maus-tratos,
incluindo «testes de virgindade» forçados, não podem ser tolerados e serão alvo de uma
investigação completa.

Andreas Mölzer (NI),    por escrito. – (DE) As mulheres e as crianças são frequentemente
as verdadeiras vítimas dos conflitos armados. Há muito que se sabe que a violação e a
tortura são prática frequente nesses contextos. De acordo com os relatos de jornalistas
estrangeiros na região, a situação na Líbia e no Egipto não é excepção. No Egipto,
manifestantes do sexo feminino foram detidas e submetidas a testes de virgindade, que
foram, além disso, fotografados. Na Líbia, o exército praticou a violação e a tortura. O mais
grave é que as mulheres que denunciaram os abusos de que foram vítimas enfrentam agora
a ameaça de fortes represálias, como acusações de difamação. Mais uma vez, estamos
perante uma grave violação dos direitos humanos, a que a comunidade internacional,
incluindo as potências ocidentais, não pode fechar os olhos.

Votei a favor da resolução porque acredito que a UE não deve também fechar os olhos a
estas atrocidades e que nos cumpre exigir aos Governos do Egipto e da Líbia uma
investigação completa destes casos e o julgamento dos respectivos culpados, para que esses
países possam continuar a avançar rumo à democracia e à liberdade.

Franz Obermayr (NI),    por escrito. – (DE) No âmbito dos levantamentos populares no
Egipto e na Líbia, os meios de comunicação social internacional noticiaram a ocorrência
de trágicas agressões e a prática repetida de actos de violência contra as mulheres. A tortura
e o rapto ficam frequentemente impunes porque as autoridades desistem discretamente
dos processos ou, pior ainda, lançam acusações de “difamação” contra as próprias vítimas.
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Os papéis de vítima e de perpetrador são invertidos em nome de uma sociedade patriarcal.
A UE não pode assistir de braços cruzados; a UE tem de fazer mais pela protecção das
mulheres e das crianças e pela aplicação do princípio do Estado de direito em relação a
todos cidadãos do Egipto e da Líbia. Por conseguinte, votei a favor desta proposta de
resolução.

Georgios Papanikolaou (PPE),    por escrito. – (EL) A proposta de resolução comum sobre
a utilização de violência sexual em conflitos no Norte de África e no Médio Oriente condena
veementemente os crimes praticados no Egipto e na Líbia. A prática repetida de agressões
contra as mulheres em ambos os países e as denúncias sobre a imposição pelo exército de
“testes de virgindade” às manifestantes detidas na Praça de Tahrir e posteriormente
submetidas a violação e a tortura, para poderem depois ser julgadas em tribunais militares
por não terem passado nos “testes de virgindade” são actos desumanos e criminosos em
clara violação da Convenção de Genebra que os identifica como crimes contra a humanidade
e crimes de guerra.

Na proposta de resolução, que recebeu o meu apoio, o Parlamento, além de expressar a
sua firme condenação, solicita à Comissão e aos Governos dos Estados-Membros que se
oponham vigorosamente ao uso de agressões sexuais, intimidação e perseguição das
mulheres na Líbia e no Egipto, e que tomem medidas específicas e actuem de forma
coordenada com vista a porem imediatamente termo a essas práticas.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − Votei a presente resolução favoravelmente
por condenar a violência baseada no género e, claro, a utilização da violência sexual nos
conflitos. Concordo com a necessidade expressa na resolução de conferir prioridade aos
direitos humanos nas medidas no âmbito da Política Europeia de Vizinhança como parte
integrante do processo de democratização; e também com a necessidade de a União Europeia
partilhar com estes países a experiência que tem no tocante à política de igualdade e à luta
contra a violência relacionada com o género.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) Nas revoltas no Norte de África e no Médio Oriente
assistiu-se a uma participação activa das mulheres nas reivindicações pelo desejo comum
de democracia e respeito pelos direitos fundamentais. Infelizmente, os regimes no poder
na Líbia e no Egipto recorreram como nunca às agressões sexuais como arma, tendo como
alvo as mulheres. Temos de denunciar a utilização da violência sexual como instrumento
para intimidar e humilhar as mulheres, sem esquecer que o vazio de poder, entretanto
criado, poderá conduzir a uma deterioração dos seus direitos. É significativo o caso de uma
mulher líbia que declarou, em Março, a alguns jornalistas num hotel de Tripoli que tinha
sido vítima de uma violação em grupo cometida por soldados. Essa mulher enfrenta hoje
um processo por difamação intentado pelos mesmos homens que a violaram. Temos de
agir, denunciando firmemente o impacto desproporcionado dos conflitos armados nas
mulheres e reforçando o seu papel na construção da paz. Espero que a denúncia por parte
da UE da violência perpetrada contra mulheres e crianças, particularmente durante conflitos
armados, e de todas as formas de discriminação contra estes grupos, na acepção da
Convenção de Genebra, seja feita nos termos mais fortes possíveis.

Joanna Senyszyn (S&D),    por escrito. – (PL) Apoiei incondicionalmente a resolução sobre
o combate à violência sexual em conflitos no Norte da África e no Médio Oriente. A
violência sexual em massa contra as mulheres é um elemento constante dos conflitos
armados no Norte de África e no Médio Oriente. O Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) dá, nomeadamente, o exemplo do Quénia, um país relativamente estável, em
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que os protestos pré-eleitorais levaram a uma duplicação, numa questão de dias, do número
de vítimas de violência sexual.

A violência sexual está a tornar-se uma epidemia. Transformou-se efectivamente numa
das tácticas de guerra. A União Europeia não pode manter-se neutra quanto a esta questão.
É, portanto, essencial a integração das questões de género no tronco central da Política
Europeia de Vizinhança e no centro dos nossos esforços para a criação de uma abordagem
eficaz e estruturada da igualdade dos géneros nos países abrangidos por essa política. Os
direitos humanos, um elemento inseparável da igualdade entre homens e mulheres, devem
constituir um elemento fundamental dos processos democráticos em países terceiros. É
chocante o facto de, não obstante a prevalência da violência sexual em África, os governos
não incluírem nas suas prioridades o combate a essa forma de violência, como podemos
constatar, por exemplo, no caso da África do Sul.

A UE deve centrar os seus esforços especificamente nas mulheres. São extremamente
importantes as propostas incluídas na resolução que visa a melhoria da integração social
das mulheres, a promoção do seu emprego, a luta contra o analfabetismo entre as mulheres
e as práticas tradicionais prejudiciais. A educação das mulheres e raparigas deve incluir o
conhecimento dos direitos que lhes assistem.

Michèle Striffler (PPE),    por escrito. – (FR) Durante os recentes acontecimentos no Norte
de África, os regimes no poder na Líbia e Egipto recorreram às agressões sexuais como
arma para intimidar e perseguir as mulheres que participaram nas revoltas nesses países.
É fundamental, por um lado, que os autores desses actos respondam pelos seus crimes
perante a justiça e, por outro, as mulheres que foram vítimas dessas atrocidades sejam
protegidas de todas e quaisquer represálias. Eu própria estive na região de Kivu, no leste
da República Democrática do Congo, onde essa prática ignóbil é regularmente utilizada
pelos soldados e membros de grupos armados. Posso testemunhar o sofrimento extremo
das mulheres vítimas de violação e a impunidade dos autores dessas atrocidades. A
comunidade internacional deve fazer tudo o que for necessário para que os autores desses
crimes não fiquem impunes.

Dominique Vlasto (PPE),    por escrito. – (FR) As revelações sobre os crimes de honra e as
humilhações sofridas pelas mulheres durante as revoltas no mundo árabe têm-me chocado
e perturbado e congratulo-me com a denúncia pelo nosso Parlamento das atrocidades
cometidas contra essas mulheres. A Europa não pode permitir que esses atentados aos
direitos humanos e aos seus valores mais fundamentais sejam cometidos com impunidade
à sua porta, em países parceiros, e no contexto de manifestações pacíficas. Insisto, portanto,
em que estes actos bárbaros sejam investigados e os responsáveis punidos. A nossa resolução
aborda um elemento essencial para o futuro desses países: a atribuição de um papel central
às mulheres no processo de democratização nas sociedades árabes. As mulheres
desempenharam um papel de destaque, silencioso e até subestimado, nos movimentos de
libertação e considero que era essencial prestar-lhes homenagem neste texto. A Europa
comprometeu-se a apoiar os países do Norte da África, do Próximo e do Médio Oriente
no seu processo democrático. Cabe-nos agora a nós incluir nessa abordagem garantias em
matéria de respeito dos direitos humanos e da igualdade entre homens e mulheres.

Relatório Cutaş (A7-0073/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    por escrito. − Aprovo o presente relatório que trata da forma
mais adequada de questões importantes como o novo estatuto do banco após o Tratado
de Lisboa, o projecto das obrigações, as implicações para o projecto de financiamento do
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BIE durante a crise económica, o seu financiamento após 2013 ou as suas actividades fora
da UE, nomeadamente projectos de desenvolvimento, projectos verdes e como ser mais
forte no que respeita aos centros financeiros offshore.

Zigmantas Balčytis (S&D),    por escrito  .  – (LT) Votei favoravelmente o presente relatório.
O Banco Europeu de Investimento desempenha um papel fundamental no apoio às PME,
especialmente durante o actual período de crise financeira e recessão económica. Dada a
enorme importância das PME para a economia europeia, ficou acordado que, entre 2008
e 2011, as PME devem receber empréstimos que totalizam mais de 30 mil milhões de
euros. O Instrumento Europeu de Microfinanciamento Progress foi criado em Março de
2010 com uma dotação de cerca de 200 milhões de euros da Comissão e do Banco. No
entanto, as PME continuam a ter dificuldades na obtenção de crédito. Como se afirma no
relatório da organização Bankwatch, as PME, em particular as dos Estados-Membros da
Europa Central e Oriental, não conseguem tirar partido da assistência que lhes é destinada.
O BEI deve estabelecer condições de financiamento claras e critérios mais rigorosos de
eficácia dos empréstimos para os seus intermediários financeiros que concedem esses
empréstimos. Foi dado aos intermediários financeiros nacionais um período de dois anos
para a concessão de empréstimos, mas, como se afirma no relatório, alguns intermediários
financeiros concederam apenas uma pequena parte dos empréstimos ou não concederam
mesmo qualquer empréstimo, apesar de os recursos financeiros estarem nas suas contas
bancárias. Além disso, o sítio Web do BEI continuar a não divulgar publicamente os dados
disponíveis relativamente à utilização e aos beneficiários dos financiamentos atribuídos.
Considero que o BEI deve aumentar a transparência dos empréstimos que concede através
de intermediários financeiros e apresentar um relatório anual sobre as suas concessões de
empréstimos às PME, incluindo uma avaliação da acessibilidade e eficácia destes últimos
e listas dos beneficiários desses empréstimos.

Diogo Feio (PPE),    por escrito. − Primeiro, gostava de congratular todo o trabalho
desenvolvido pelo BEI e, em particular, o apoio dado às PMEs através do financiamento
que tem aumentado progressivamente desde 2008 e também pela criação do Instrumento
Europeu de Microfinanciamento Progress, em Março de 2010. Considero, ainda, de forma
positiva o empenho na ideia dos "project bonds" destinados a melhorar a notação de risco
de obrigações emitidas pelas próprias empresas e utilizados para financiar infra-estruturas
europeias nos domínios dos transportes, da energia e das tecnologias da informação. Neste
ponto é desejável a apresentação de propostas concretas para os "project bonds" tanto pela
Comissão, como pelo BEI. Também se deve realçar o importante trabalho que o BEI poderá
ter no âmbito da Estratégia UE 2020 através da simplificação de procedimentos e
maximização dos efeitos multiplicadores a fim de atrair investidores públicos e privados.
Quanto a financiamentos do BEI no exterior da União, creio ser desejável um entendimento
entre o BEI, o BERD e a Comissão no intuito de reforçar a cooperação em todos os países
onde operem, com o duplo objectivo de tornar as suas políticas de concessão de
empréstimos coerentes entre si e coerentes com os objectivos políticos da União

José Manuel Fernandes (PPE),    por escrito. − O Banco Europeu de Investimentos (BEI),
criado em 1958 no âmbito do Tratado de Roma, é uma comunidade financeira da União
Europeia (UE) que tem como objectivo primordial contribuir para o desenvolvimento
equilibrado da UE através da integração económica e da coesão territorial. Congratulo-me
com as alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa, que conferem maior flexibilidade
ao financiamento do BEI. Recordo as alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa
clarificando os objectivos do financiamento concedido pelo BEI em países terceiros, que
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deve apoiar os princípios gerais que presidem à interacção da UE com o resto do mundo,
tal como especificados no artigo 3.º, n.º 5, do TUE, e que, ao abrigo da garantia, deve apoiar
os objectivos da acção externa da UE. Anualmente, esta instituição financeira está obrigada
a submeter à aprovação do Parlamento Europeu (PE) um documento com o balanço da
sua actividade. A presente proposta de resolução versa sobre a análise do Relatório que
respeita ao ano de 2009. Este documento, que refere não só as melhorias decorrentes da
adopção dos novos estatutos, mas também se refere à actividade do BEI.

João Ferreira (GUE/NGL),    por escrito. − Reconhecemos a importância que os empréstimos
do BEI - Banco Europeu de Desenvolvimento - podem ter para o desenvolvimento e o
progresso social, tendo em conta as taxas baixas e os prazos dilatados de pagamento que
pratica. Sucede porém que nem sempre as suas opções são devidamente transparentes e
claras. Por outro lado, nem sempre os países e as regiões que mais precisam são as mais
favorecidas com os seus empréstimos. Existem por isso algumas críticas, sugestões e
propostas neste relatório, que apoiamos.

Mas discordamos que se transforme o BEI num mero instrumento da União Europeia para
a concretização das suas políticas, incluindo para a resposta aos problemas de coesão
económica e social e de desenvolvimento social que devem ser consideradas no orçamento
comunitário e nos seus fundos estruturais e de coesão. Claro que o BEI pode acompanhar
e reforçar estas vertentes, mas não pode ser o substituto das políticas orçamentais
comunitárias.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    por escrito. – (SK) O Banco Europeu de Investimento
(BEI) desempenha actualmente um papel insubstituível na concessão de financiamentos
na UE e noutros locais. O relatório apresentado considera positivo o facto de o BEI ter
agido correctamente no apoio às PME na UE durante a crise. É verdade que o banco assumiu
o compromisso formal de consagrar 30 mil milhões de euros num período de quatro anos
ao apoio às PME. No entanto, o problema é que parte desse dinheiro nem sequer chegou
às PME. Em termos concretos, apenas cerca de metade dos montantes consagrados no
primeiro período chegou às PME da região V4. O BEI concedeu aos bancos um período
inexplicavelmente longo de dois anos para distribuir os financiamentos e também não
estipulou as sanções a aplicar aos bancos em caso de incumprimento desse prazo. Os
bancos da Europa Central, duramente atingidos pela crise, viram com bom grado a
possibilidade de “reter” esses fundos. O que foi anunciado como apoio às PME
transformou-se, na realidade, em apoio às sucursais dos bancos estrangeiros na Europa
Central. Existem razões suficientes para supor que tal não terá acontecido por acaso, mas
de forma premeditada.

Para concluir, uma breve referência – o BEI também está a ter problemas no domínio do
desenvolvimento. Tem de recrutar mais funcionários especializados em desenvolvimento.
O BEI não dispõe actualmente dos recursos humanos necessários, apesar do seu impacto
nos chamados países em desenvolvimento. Também concordo com o relator quando
afirma que o BEI deve introduzir alterações rigorosas aos financiamentos que concede
através de intermediários, uma vez que esses fundos podem acabar por ser canalizados
para paraísos fiscais.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    por escrito.  –  (HU) Congratulo-me com o facto de o Parlamento
Europeu avaliar o relatório anual do Banco Europeu de Investimento (BEI), embora numa
perspectiva claramente mais ampla. O BEI está a desempenhar um papel decisivo no
combate à crise. A meu ver, porém, as questões da transparência e dos resultados
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quantificáveis continuam a ser questionáveis. A actividade do BEI incide nas três áreas que
foram mais duramente atingidas pela crise: as pequenas e médias empresas (PME), as regiões
de convergência e as acções relativas ao combate às alterações climáticas. As PME
desempenham um papel fundamental no relançamento da economia europeia e na luta
contra o desemprego e seria, portanto, pertinente facilitar-lhes o acesso ao capital necessário
ao desenvolvimento. Neste contexto, seria útil se pudéssemos ter todos os anos uma
avaliação da acessibilidade e eficácia dos empréstimos em causa, o que garantiria a
transparência do objectivo final desses empréstimos e melhoraria o processo administrativo.
Ainda neste contexto, considero ser de extrema importância o BEI actualizar e endurecer
a sua política relativamente aos centros financeiros offshore.

O BEI desempenha um papel extremamente importante no reforço da convergência da
União Europeia e, devido ao apoio técnico e ao co-financiamento por ele proporcionado,
as regiões abrangidas pelos objectivos da convergência conseguem utilizar uma parte ainda
maior dos fundos que lhes são disponibilizados. Por esse motivo, penso que o reforço da
importância desse papel é uma questão de natureza prática e que deve ser apoiada.

Para concluir, recomendo que se considere a proposta relativa à introdução de um controlo
transparente da regulamentação no interesse da qualidade da situação financeira do BEI,
da aferição exacta dos seus resultados e do respeito pelas regras em matéria de eficácia e
de êxito das práticas empresariais.

Lorenzo Fontana (EFD),    por escrito. – (IT) Congratulo-me com o facto de, neste período
de crise, as actividades do Banco Europeu de Investimento se centrarem no auxílio às
pequenas e médias empresas, que constituem a coluna dorsal da nossa sociedade. É de
saudar a participação e o diálogo com os intermediários financeiros locais. É muito
importante, a meu ver, a tónica colocada nas energias renováveis no que toca aos países
candidatos. Por esse motivo, o relatório vai contar com o meu voto favorável.

Juozas Imbrasas (EFD),    por escrito  .  – (LT) Votei a favor da presente resolução uma vez
que o Parlamento Europeu se congratula com as alterações introduzidas pelo Tratado de
Lisboa, que conferem maior flexibilidade ao financiamento por parte do BEI, incluindo:
participações no capital como complemento das actividades ordinárias do Banco; a
possibilidade de estabelecer filiais e outras entidades para regular as actividades ditas
especiais e prestar serviços de assistência técnica mais amplos; e o reforço do Comité de
Fiscalização. Recomenda que se tenha em conta a sugestão de introduzir um controlo
prudencial da regulamentação relativamente à qualidade da situação financeira do BEI, à
aferição exacta dos seus resultados e ao respeito pelas regras em matéria de boas práticas
empresariais. Congratula-se ainda com a ideia das "obrigações-projecto" destinadas a
melhorar a notação de risco de obrigações emitidas pelas próprias empresas no âmbito da
Estratégia Europa 2020 e utilizadas para financiar infra-estruturas europeias nos domínios
dos transportes, da energia e das tecnologias da informação e a mudança para uma economia
mais ecológica. A emissão de tais obrigações-projecto teria um impacto positivo sobre a
disponibilidade de capital para investimentos sustentáveis, favoráveis ao crescimento e
emprego que sirvam de complemento ao investimento nacional e do Fundo de Coesão.

David Martin (S&D),    por escrito  .  – (EN) Votei favoravelmente o presente relatório, que
recomenda a adopção das seguintes medidas com vista ao reforço do papel do BEI no
desenvolvimento: a) afectação de mais pessoal especializado em questões de
desenvolvimento e países em desenvolvimento a estas mesmas questões, assim como um
aumento da presença local de pessoal em países terceiros, b) aumento da taxa de participação
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dos intervenientes locais nos projectos, c) atribuição de capital adicional ao domínio dos
projectos consagrados ao desenvolvimento, d) concessão de mais subvenções, e) exame
da possibilidade de agrupamento das actividades do BEI em países terceiros numa única
entidade separada.

Barbara Matera (PPE),    por escrito. – (IT) Gostaria de deixar registada a minha satisfação
pela aprovação do relatório Cutaş sobre o relatório anual de 2009 do Banco Europeu de
Investimento (BEI). Não posso deixar de destacar o excelente trabalho realizado pelo BEI
em apoio às pequenas e médias empresas num período de dificuldades económicas e de
difícil acesso ao crédito. Sou, aliás, favorável à criação pelo BEI, em conjunto com a
Comissão Europeia, de “obrigações-projecto” para utilização no financiamento de grandes
projectos de infra-estruturas nos domínios da energia, dos transportes e das
telecomunicações, que são fundamentais para a realização dos objectivos de crescimento
e coesão na União.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    por escrito. − O Relatório anual do Banco Europeu
de Investimento relativo a 2009 destaca o papel essencial que o BEI tem desempenhado
no apoio às PME, sobretudo neste tempo de crise financeira e recessão económica. O BEI
focou-se sobre três áreas em que a crise atingiu mais duramente a Europa, a saber: pequenas
e médias empresas, regiões da convergência e acções relativas ao clima. A importância das
PME para a economia europeia é indiscutível pelo que me congratulo com o aumento do
financiamento do BEI às PME no período de 2008 a 2010, que totalizou 30,8 mil milhões
de euros e com o estabelecimento do Instrumento Europeu de Micro financiamento que
está dotado com cerca de 200 milhões de euros pela Comissão e pelo Banco.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    por escrito  .  – (EN) Vou votar favoravelmente.
Apesar de se tratar de um texto que nós, os Verdes, não teríamos elaborado, pensamos que
é suficientemente aceitável para podermos votar a favor.

Licia Ronzulli (PPE),    por escrito. – (IT) O documento hoje aprovado destaca a clara
necessidade de apoio adicional por parte do Banco Europeu de Investimento (BEI) em áreas
estratégicas para o relançamento da economia europeia: pequenas e médias empresas,
empresas de média capitalização e infra-estruturas e outros projectos essenciais que reforcem
o crescimento e o emprego no âmbito da Estratégia Europa 2020. O relatório insta o BEI
a investir no transporte de mercadorias no sector ferroviário europeu, bem como noutras
redes transeuropeias de transporte de mercadorias, centrando-se nos portos do
Mediterrâneo, do Mar Negro e do Mar Báltico a fim de os ligar definitivamente aos mercados
europeus. O BEI deve, além disso, conceder mais apoio à construção da rede RTE-T com
o objectivo de criar um efeito de alavanca para mais investimento tanto do sector público
como do sector privado. Para que esse objectivo seja alcançado, as “obrigações-projecto"
podem funcionar como um instrumento complementar de investimento a par do orçamento
do fundo RTE-T.

8. Correcções e intenções de voto: ver Acta

(A sessão, suspensa às 13h20, é reiniciada às 15h00)

PRESIDÊNCIA: LIBOR ROUČEK
Vice-Presidente

9. Aprovação da acta da sessão anterior: Ver Acta
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10. Debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do Estado
de direito(debate)

10.1. O caso de Ai WeiWei na China

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia o debate de seis propostas de resolução sobre o
caso de Ai Weiwei na China (1) .

Guy Verhofstadt,    autor  .  – (EN) Senhor Presidente, é a primeira vez que participo num
debate de quinta-feira à tarde, por existem alguns ensinamentos que penso poder retirar
para a Conferência de Presidentes para tornar a sessão plenária mais aliciante.

Apraz-me o facto de ver este ponto incluído na ordem do dia, porque o caso de Ai Weiwei
é extremamente dramático, uma vez que as últimas informações de que dispomos apontam
para a inexistência de qualquer intenção das autoridades chinesas no sentido da sua
libertação. O melhor que podemos fazer é aprovar a resolução urgente que acordámos em
conjunto com todos os grupos para podermos aumentar a pressão sobre as autoridades
chinesas.

Não posso deixar de dizer que duvido que esta resolução vá mudar alguma coisa quanto
à atitude do Partido Comunista Chinês e das autoridades chinesas. O que estamos, de facto,
a fazer relativamente aos direitos humanos com os chineses é uma brincadeira. Nós falamos
de direitos humanos, eles dizem que vão iniciar o diálogo e nós ficamos a pensar que as
coisas mudaram. Nada vai mudar. A realidade é essa. O laureado com o Prémio Nobel não
pôde estar presente na cerimónia em Oslo. Agora temos o caso de Ai Weiwei, que é um
artista de renome e foi um dos últimos dissidentes que teve a possibilidade de se manifestar.

A única forma que temos de nos pronunciar é numa resolução urgente em que lamentamos
o que está a acontecer. De qualquer forma, esperava que pudéssemos perguntar por que
motivo devemos continuar a participar em fóruns que o Partido Comunista Chinês organiza
com os nossos partidos políticos. Considero lamentável o facto de não ter havido apoio
suficiente por parte dos outros grupos para chegarmos a um acordo relativamente a esse
ponto. Poderíamos, pelo menos, ter chegado a um acordo quanto ao princípio de não
continuarmos a participar em fóruns com o Partido Comunista Chinês, se Ai Weiwei e
outros dissidentes não fossem liberados. Pelo menos por essa razão, estava à espera do
apoio de todos os grupos aqui presentes – juntamente com a outra alteração apresentada
pelos Verdes, não obstante a eliminação da melhor parte. Sim, é verdade, os Verdes
apresentaram uma alteração fantástica e, depois, eliminaram a melhor parte! Sei que não
foi uma falha deles, mas aparentemente alguém falhou.

(O Presidente interrompe o orador)

É possível que me tenha demorado um minuto a mais do que o habitual, mas para Ai
Weiwei, vai demorar mais 10 anos, ao que parece. Se pudermos intervir a favor de alguém
que corre o risco de ficar na prisão durante anos, um minuto a mais não é muito, Senhor
Presidente!

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, não sei quantas vezes o senhor deputado
Guy Verhofstadt esteve aqui presente. Gostaria de perguntar-lhe se não quer vir mais vezes,
já que poderia então constatar que as sessões aqui são sempre muito aliciantes. Há,

(1) Ver Acta
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infelizmente, algumas pessoas que não vêm, mas isso pode mudar. As sessões são
extremamente aliciantes.

Rui Tavares,    Autor . − Senhor Presidente, caros Colegas, lembro-me muito bem da
primeira vez que vi uma obra do artista chinês, Ai Weiwei. Eu era, na altura, professor de
História de Arte em Lisboa e, numa antologia de artistas contemporâneos, por volta do
ano 2000, ali estava o seu enorme candelabro do tamanho de uma sala, tombado e
quebrado. Uma obra que é ao mesmo tempo muito bela e de certa forma pungente e triste.
É uma imagem que, de certa forma, reflecte uma imagem da China também: capaz de se
apresentar como sumptuosa, como rica, como desenvolvida, e capaz de se apresentar ao
mundo, como na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Uma China sofisticada, mas
que tem também qualquer coisa de seriamente quebrado dentro dela. Essa coisa é a vontade,
a livre opinião e o espírito do próprio povo chinês.

Hoje, reunimos aqui para debater o caso do artista Ai Weiwei, pedimos às autoridades
chinesas que o libertem, que o deixem comunicar com o seu advogado e com a sua mulher,
e que formulem acusações, se as tiverem, que sejam fidedignas, e não acusações inventadas
de última hora. Reunimos acima de tudo para dizer que o espírito da criatividade, da
imaginação e do humor deste artista certamente sobreviverá durante muito mais tempo
do que o dos seus carcereiros.

Charles Tannock,    autor  .  – (EN) Senhor Presidente, estamos, uma vez mais, a debater
o caso da China e da intolerância do seu Governo relativamente à contestação. Como
ficámos a saber no nosso debate do mês passado sobre o vandalismo do regime comunista
da antiga cidade de Kashgar, a China tenta energicamente suprimir as formas de expressão
cultural que não estão de acordo com o que os seus governantes comunistas consideram
adequado.

Ai Weiwei é um herdeiro das magníficas e antigas tradições artísticas chinesas. Utilizou
também os seus talentos artísticos para sensibilizar o público para a triste situação dos
direitos humanos e para a falta de liberdade política. Como é óbvio, existe também falta
de liberdade de expressão na China. De que outra forma poderá o regime justificar a
detenção de Ai Weiwei por crimes de natureza económica e pelo não cumprimento das
formalidades correctas de partida para viajar para Taiwan. É claramente uma cortina de
fumo. Na verdade, a verdadeira razão foi posteriormente esclarecida pelo jornal estatal
Global Times num editorial ameaçador, em que se afirmava que o Weiwei iria pagar caro a
sua resistência.

Consideramos abominável o tratamento indigno que é dado a este artista notável por parte
do Governo chinês. Nós, nesta Assembleia exigimos a sua libertação imediata e lamentamos,
uma vez mais, que a China chegue a estes extremos contra os que ousam falar em defesa
dos seus direitos humanos fundamentais.

Cristian Dan Preda,    autor. – (RO) Senhor Presidente, há mais de um ano, falámos nesta
Câmara sobre a condenação a pena de prisão de Liu Xiaobo. E estamos agora aqui a debater
o caso de um segundo signatário da Carta 08 que foi detido pelas autoridades chinesas.

Como já foi dito, Ai Weiwei é não apenas um artista extremamente famoso, mas também
um dos maiores críticos do regime comunista. Foi detido no domingo e não existem
quaisquer perspectivas quanto à sua libertação. Na verdade, para além disso, ficámos hoje
a saber que as autoridades chinesas insistem em que sua detenção se deveu a uma questão
de natureza económica e não política, o que é evidentemente uma mentira descarada.
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Como é sabido, Ai Weiwei foi impedido de comparecer à cerimónia de atribuição dos
Prémios Nobel. A sua prisão faz parte de uma tendência mais abrangente de repressão dos
activistas dos direitos humanos. Incluímos na nossa resolução uma lista completa de nomes
de pessoas que, a meu ver, Lady Ashton deverá mencionar sempre que tiver oportunidade.
Considero que necessitamos de reavaliar o nosso diálogo sobre os direitos humanos em
geral.

Heidi Hautala,    autora  .  – (EN) Senhor Presidente, não é por acaso que estão a ser tomadas
medidas cada vez mais repressivas contra jornalistas, dissidentes, advogados e activistas
dos direitos humanos chineses no rescaldo, ou durante os tumultos, das revoluções no
Norte de África. A palavra “jasmim” foi recentemente proibida na Internet chinesa.

A notícia de hoje, que o senhor deputado Preda sublinhou, é muito significativa, porque
agora podemos verificar como os ditadores se copiam uns aos outros e partilham dos
mesmos princípios. Podemos constatar que os métodos que a Rússia utilizou contra
Khodorkovsky e Lebedev foram utilizados pela Venezuela e pelo Cazaquistão contra
empresários que se aproximam demasiado das influências políticas e que querem criar
partidos de oposição: são todos punidos alegadamente por crimes de natureza económica.
Punição por crime económico é o nome que dão à repressão política. Temos de ter presente
que isso não acontecia muito frequentemente na China: é um ponto de viragem que não
constitui um bom presságio.

É importante que os deputados ao Parlamento Europeu refiram os nomes dos activistas
perseguidos quando viajarem para a China e quando se encontrarem com os seus
homólogos chineses e que insistam em fazer uma visita à prisão. Sabemos que muitos dos
que são perseguidos sofrem torturas terríveis nas prisões chinesas, por vezes nas chamadas
“prisões negras” que são locais completamente não identificados.

Esta questão serve para recordar que todas as delegações do Parlamento Europeu, todas,
têm o direito e a obrigação de exercer o seu dever em matéria de defesa dos direitos humanos
nas suas visitas ao estrangeiro. Exigimos a libertação imediata de Ai Weiwei.

Ana Gomes,    Autora . − O desaparecimento de Ai Weiwei tem de ser entendido no
contexto do aumento desesperado da repressão política por parte das autoridades chinesas.
Tudo por medo de que o espírito revolucionário no mundo árabe infecte a sociedade
chinesa. Mas a União Europeia pode fazer a diferença. Violações de direitos humanos por
parte das autoridades chinesas têm de ser tema constante no diálogo político com a China,
que deve ser repensado no sentido de garantir a produção de resultados concretos,
nomeadamente a reconsideração das sentenças judiciais que têm mantido activistas de
direitos humanos na prisão.

As negociações do novo acordo-quadro não podem deixar de lado a questão dos direitos
humanos, tudo subordinando a interesses comerciais. A União Europeia mesmo na
prossecução dos seus interesses económicos tem a responsabilidade de apoiar activistas
como Ai Weiwei, como Liu Xiaobo, como Hu Jun, que se têm batido corajosamente pela
urgente reforma política na China, contra a opressão, pelos direitos humanos e pelas
liberdades básicas. A China, como membro permanente do Conselho de Segurança da
ONU, tem obrigações em matéria de direitos humanos, que constam da Carta das Nações
Unidas, e tem de prestar contas por elas, não apenas aos seus cidadãos, mas a todo o mundo.
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Sari Essayah,    em nome do Grupo PPE  .  – (FI) Senhor Presidente, fico muito satisfeita por
nós, no Parlamento Europeu, termos conseguido adicionar tão rapidamente uma violação
actual dos direitos humanos à lista de petições urgentes.

Como sabemos, o caso de Ai Weiwei não é, efectivamente, a única violação grave dos
direitos humanos de que Partido Comunista Chinês é constantemente acusado, mas, como
a senhora deputada Hautala já aqui referiu, o movimento a favor da democracia na China
recebeu um novo impulso com as revoltas no Norte da África.

Nas últimas semanas, as autoridades têm intensificado a vigilância dos opositores ao
Governo e muitos dissidentes, activistas e advogados dos direitos humanos foram colocados
sob prisão domiciliar ou detidos pela polícia. Como a Amnistia Internacional afirmou, a
detenção de Ai Weiwei constitui uma viragem preocupante no rumo dos acontecimentos
no aumento da incidência de contragolpes por parte das autoridades chinesas contra os
dissidentes. Não podemos permitir que os interesses económicos remetam agora a questão
dos direitos humanos para segundo plano e impeçam o apelo à libertação imediata dos
prisioneiros de consciência.

Rosario Crocetta,    em nome do Grupo S&D. – (IT) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, a justificação de Pequim para a prisão do artista Ai Weiwei por crimes
económicos não é convincente, e nem a necessidade de tratar um artista livre e dissidente
de uma forma tão cruel. Não é convincente uma vez que esta detenção é uma das centenas
de detenções de opositores e faz parte da repressão sistemática de qualquer sinal de
dissidência.

Num momento em que surgem revoltas no mundo árabe, recordamos as imagens de
violência cruel na Praça de Tiananmen contra os jovens chineses que, tal como os
revolucionários da actual “Revolução Jasmim”, exigiam liberdade e democracia.

A China abriu a porta ao Ocidente no plano económico sem, no entanto, aliar a produção
ao respeito pelo meio ambiente e pela segurança no trabalho e é incapaz de acolher, de
alguma forma, a democracia e o pluralismo. Esta posição não constitui uma interferência
da nossa parte nos assuntos internos chineses, conforme as alegações de Pequim, mas um
apelo de homens e mulheres, de movimentos e partidos que pretendem construir em todos
os continentes um mundo sem manifestações de intolerância.

O Governo de Pequim deve prestar atenção ao que está a acontecer pelo mundo para
entender que, se não mudar, serão os acontecimentos históricos e os cidadãos chineses
que irão mudar a China.

Kristiina Ojuland,    em nome do Grupo ALDE  .  – (EN) Senhor Presidente, os relatos sobre
a preocupante situação dos direitos humanos na República Popular da China tornaram-se
cada vez mais frequentes. No Parlamento, esta questão surge na ordem de trabalhos de
quase todas as sessões. À semelhança dos habituais ciclos de repressão, a recente ofensiva
repressiva já dura há algum tempo, o que pode constituir um sinal de uma luta de poder
entre reformistas e radicais do Partido Comunista.

O Governo chinês dificultou o acesso a sítios Web estrangeiros, bloqueou o software de
encriptação utilizado para contornar o que é coloquialmente conhecido como “a grande
barreira de segurança [firewall] da China", bloqueou o acesso ao Googlemail e intensificou
as detenções, incluindo a do artista de renome internacional e crítico do regime, Ai Weiwei.
É necessária a adopção de medidas firmes. Insto, portanto, a Alta Representante, a senhora
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Baronesa Catherine Ashton, a empreender diligências com Pequim. Ai Weiwei deve ser
libertado imediatamente.

Eva Lichtenberger,    em nome do Grupo Verts/ALE. – (DE) Senhor Presidente, Ai Weiwei
foi – e esta é uma verdade muito triste – um dos últimos críticos corajosos da liderança
chinesa. A sua detenção constituiu, sem dúvida, não apenas o culminar de toda uma vaga
de detenções de críticos, mas também uma mensagem para todos os outros indicando que
nem sequer o destaque internacional pode impedir a detenção pelas autoridades chinesas
ou até mesmo o completo desaparecimento. Simultaneamente, as nossas diligências são
constantemente ignoradas no diálogo sobre os direitos humanos que a União Europeia
está a realizar com os representantes chineses a todos os níveis – com um sorriso amigável,
mas, ainda assim, ignoradas e rejeitadas.

A questão que se nos coloca é a de saber que estratégia podemos utilizar para responder a
esta atitude. Considero que temos de dar uma resposta através da nossa delegação na China
e deixar muito claro na nossa próxima visita ao país que queremos também visitar esses
críticos, que queremos vê-los – caso contrário, deixa de ter qualquer sentido continuar
com os diálogos em matéria de direitos humanos. Não gostaríamos de continuar a falar
para uma parede.

Paul Murphy,    em nome do Grupo GUE/NGL  .  – (EN) Senhor Presidente, condeno a
detenção de Ai Weiwei e exijo a sua libertação imediata. A sua detenção faz parte da mais
grave vaga de repressão policial na China das últimas décadas. Desde 2008, o orçamento
da China para a segurança interna aumentou, por incrível que possa parecer, mais do que
o orçamento para as forças militares. Atinge actualmente o valor impressionante de 95
mil milhões de dólares. Esse montante suporta o gigantesco aparelho de repressão do
Estado, incluindo mais de 40 000 polícias cuja única função é vigiar a Internet em busca
de dissidentes.

Essa acção repressiva está a ser intensificada porque o regime receia a propagação da
revolução do Médio Oriente e do Norte de África. O regime tem todos os motivos para ter
receio. Essas revoluções demonstram que a classe trabalhadora e as classes mais
desfavorecidas sublevadas são mais poderosas que até mesmo os métodos mais brutais de
repressão e os regimes mais repressivos.

É necessária a luta das massas e, em particular, a criação de organizações de massas
independentes e democráticas da classe trabalhadora. A luta contra a ditadura tem de estar
associada à luta por uma mudança verdadeiramente socialista na China, através da qual a
vasta riqueza e recursos da China passem a ser democraticamente propriedade comum e
a economia seja planeada de forma democrática a fim de elevar o nível de vida dos cidadãos
comuns.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, enquanto artista, Ai Weiwei deu rosto
às crianças vítimas do terramoto de Sichuan. Enquanto activista dos direitos civis, deu um
rosto à Carta 08. E está agora a dar rosto às pessoas que desapareceram nas prisões e cadeias
da China – milhares delas anónimas. Conhecemos uma centena delas e temos, aqui nesta
Casa, de dar voz a essas pessoas que defendem os direitos humanos, mas que foram
temporariamente silenciadas.

Portanto, afirmo muito claramente que estes debates sobre os direitos humanos e o diálogo
são obviamente necessários. Entendo aqueles que dizem que não gostariam de continuar
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a falar para uma parede. Porém, se pararmos de falar para essa parede, os ditadores terão
conseguido o que pretendiam.

Houve em tempos um grande reformador, Zhou Enlai. Zhou Enlai não era um democrata,
mas era um patriota chinês e levou a abertura ao seu país. O que necessitamos é de um
Zhou Enlai democrático para proporcionar uma abertura democrática do seu país. Se o
país não implementar reformas democráticas, acabará por enfrentar o mesmo tipo de
crises que enfrentou na década de 1930.

É do interesse da China contribuir para a realização de progressos em matéria de direitos
humanos e devemos, portanto, apoiar também essas iniciativas.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Senhor Presidente, o artista Ai Weiwei, que alcançou
reconhecimento internacional, é alguém que enriqueceu a cultura e a arte chinesa. Em vez
de o premiar e respeitar, a China trancou-o numa prisão.

Os direitos humanos não são um conceito apenas europeu: são princípios universais
inerentes à dignidade humana. Os representantes do Serviço de Acção Externa da União
Europeia e da Delegação da UE à China devem insistir no caso de Ai Weiwei junto das
autoridades chinesas ao mais alto nível diplomático.

No entanto, o diálogo com a China sobre os direitos humanos não pode decorrer apenas
ao nível dos discursos diplomáticos. Dadas as reiteradas violações dos direitos humanos
e o fracasso relativamente a uma situação de direitos humanos em concreto, a União
Europeia deverá tirar as suas conclusões e repensar as suas relações com a China. O diálogo
sobre os direitos humanos não deve resumir-se simplesmente a palavras vãs: há que fazer
progressos efectivos e deve existir acompanhamento e um verdadeiro debate.

Além disso, a cultura e a arte são recursos que enriquecem a sociedade e que contribuem
para o seu progresso, aqui no Ocidente, mas também no Oriente, no Sul e ainda no Norte.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) A Uachtaráin, a China é um enigma. Por um lado, modernizou
e adoptou muitas práticas ocidentais, como vimos nos Jogos Olímpicos, a que tive o
privilégio de assistir, e que foram, na verdade, um grande sucesso. Mas apesar de se ter
ocidentalizado em alguns aspectos, é arcaica noutros, em particular no que toca aos direitos
fundamentais, especialmente à liberdade de expressão. O caso de Ai Weiwei é disso um
exemplo perfeito. Estamos perante o caso de um artista de renome mundial, que foi detido
em 3 de Abril sem motivo aparente. Desde então, ninguém soube praticamente nada dele
e isso é, como é natural, total e absolutamente inaceitável. Exigimos aqui hoje o seu regresso
à sua esposa e aos seus amigos e assistentes. Porque uma coisa é certa – e os chineses devem
tomar nota disso – muito tempo depois de os responsáveis pela detenção de Ai Weiwei já
terem sido esquecidos ainda Weiwei será recordado e reconhecido.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, considero que o que os chineses estão aqui
a fazer é uma provocação política deliberada, ou por outras palavras, um teste político. A
intenção é testar o poder, a determinação e a credibilidade dos países democráticos. É um
ataque aos direitos humanos. É verdade que deve haver diálogo, mas é precisamente por
essa razão que devemos deixar claro à República Popular da China que o aprofundamento
da cooperação económica deve ser acompanhado de uma maior democratização do país.
Exigimos, portanto, a libertação de Ai Weiwei.

A propósito, sempre que os ditadores querem fugir à acusação de efectuarem julgamentos
políticos, jogam sempre a cartada da evasão fiscal ou dos crimes económicos. Foi o caso
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da antiga RDA, é o caso da Rússia e é também, infelizmente, o caso da República Popular
da China. É por isso que apoio energicamente a presente resolução.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de dizer
que concordo com o senhor deputado Verhofstadt. É realmente lamentável que estes
debates sobre os direitos humanos, que são efectivamente muito importantes para nós
europeus que acreditamos em valores, decorram sempre às quintas-feiras de tarde, quando
a maioria dos deputados já não está presente. Gostaria que esse facto ficasse registado em
acta uma vez mais. É algo que temos que mudar.

No entanto, agora estamos a falar da China e quanto a esta questão estamos mais ou menos
impotentes, como já foi dito. A senhora deputada Lichtenberger referiu-se a uma parede.
Senhor Deputado Posselt, não acredito que seja realmente do interesse da China – como
o Senhor Deputado afirmou – contribuir para a realização de progressos em matéria de
direitos humanos. Não é, evidentemente, do interesse do Governo da China, apesar de ser
indubitavelmente do interesse do povo chinês.

Estamos hoje a falar de muitas pessoas: já referimos Ai Weiwei e Liu Xiaobo. Já debatemos
várias vezes no passado a forma de realizarmos progressos no domínio dos direitos
humanos. Não é apenas uma questão de pedir à Baronesa Ashton para se pronunciar contra
as violações dos direitos humanos na China sempre que tiver oportunidade de o fazer.
Todos os nossos ministros dos negócios estrangeiros e representantes devem fazê-lo e
temos de estar unidos. Penso que é a única forma de podermos efectivamente exercer
alguma influência sobre a China. Caso contrário, uma vez que se trata de uma potência
económica forte, a China irá colocar-nos uns contra os outros e não conseguiremos obter
quaisquer resultados. Isso seria algo muito negativo, especialmente para as pessoas em
causa.

Maroš Šefčovič,    Vice-Presidente da Comissão  .  – (EN) Senhor Presidente, a detenção do
notável artista chinês, Ai Weiwei, no Aeroporto de Pequim, em 3 de Abril, no momento
em que tentava partir para Hong Kong, chamou justamente a atenção a nível internacional.
A delegação da União Europeia à China e uma declaração pública condenaram
imediatamente a utilização crescente das detenções arbitrárias de defensores, advogados
e activistas dos direitos humanos na China e sublinham as preocupações da UE relativamente
a Ai Weiwei.

Neste momento, não dispomos de quaisquer informações sobre o paradeiro de Ai Weiwei
e gostaria hoje de destacar que a UE considera a detenção arbitrária e o desaparecimento
graves violação dos direitos humanos, inaceitáveis em quaisquer circunstâncias. Exigimos
a libertação imediata de Ai Weiwei.

Além disso, como o texto da resolução apresentada a esta Assembleia confirma, a detenção
de Ai Weiwei é apenas um dos muitos incidentes recentes de detenções arbitrárias e
desaparecimentos na China. Desde Fevereiro, vários advogados chineses eminentes, que
representam frequentemente arguidos em casos relativos aos direitos humanos, terão sido
alegadamente detidos por agentes da polícia, não tendo sido vistos desde então.

As inquietações relativamente ao modo como são tratados aumentam com o actual
desaparecimento do advogado Gao Zhisheng, que, à excepção de uma breve aparição em
Abril de 2010, já está desaparecido há mais de dois anos. A Alta Representante está
preocupada com alguns relatos baseados em entrevistas dadas pelo senhor Gao em Abril
de 2010, segundo os quais, durante a fase inicial do seu desaparecimento, terá sido mantido
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incomunicável em vários locais de detenção não autorizados e sujeito a tratamento
incorrecto.

Existem, além disso, relatos de que nas últimas semanas um número significativo de autores
de blogs e de activistas políticos terá sido acusado de vários crimes, como a subversão do
poder do Estado, ou detido sem culpa formada.

Posso garantir a esta Assembleia que a Vice-Presidente/Alta Representante, Catherine
Ashton, está a seguir muito de perto a evolução deste caso e não deixará de levantar estas
questões junto das autoridades chinesas na primeira oportunidade e que a UE irá também
dar a conhecer a sua preocupação às autoridades chinesas na próxima ronda do diálogo
UE-China sobre os direitos humanos, para a qual já propusemos datas em Maio.
Permitam-me que subscreva a declaração da senhora deputada Meissner segundo a qual
o que é realmente necessário é uma só voz, uma mensagem unificada, não apenas das
instituições da UE, mas de todos os Estados-Membros da União Europeia.

Presidente.   – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar dentro de momentos.

10.2. Proibição de eleição do Governo tibetano exilado no Nepal

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia o debate de seis propostas de resolução sobre a
proibição de eleição do Governo tibetano exilado no Nepal (2) .

Jaroslav Paška,    autor. – (SK) Senhor Presidente, creio que temos todos vindo a acompanhar
com aprovação e admiração os esforços do povo tibetano pela conquista do direito a
governar o seu próprio país. As várias tentativas do governo no exílio ou do Dalai Lama,
líder espiritual dos tibetanos, para encontrar uma solução sensata através da negociação
com os governantes chineses, redundaram sempre em fracasso. Como é óbvio, os chineses
não consideram os tibetanos seus parceiros num Estado partilhado, mas um obstáculo que
os impede de tomar plena posse de um território ocupado.

A posição do Governo nepalês é, portanto, complicada. Por um lado, tem de cumprir com
suas obrigações internacionais e velar pelos direitos universais da comunidade tibetana,
mas, por outro, não pode ignorar a opinião do seu enorme vizinho. A posição do Governo
nepalês relativamente às eleições para o Governo tibetano no exílio mostra-nos claramente
quem é o verdadeiro protagonista global na região. Para o Governo do Nepal, é a China.

Nós, europeus, podemos fazer gestos simbólicos e manifestar as nossas reservas
relativamente ao débil Governo nepalês. No entanto, se quisermos realmente contribuir
para mudar a situação do povo tibetano, o nosso parceiro no diálogo terá de ser o Governo
chinês, dado que é o líder político na região, que influencia as regras da política regional.
Podemos, é claro, apresentar uma declaração ao Governo nepalês, mas isso não irá resolver
o problema.

Charles Tannock,    autor  .  – (EN) Senhor Presidente, desde a abolição da monarquia
nepalesa e da eleição de um governo liderado pelos maoistas em Catmandu, o Nepal e a
China têm-se, inevitavelmente, aproximado muito mais. Não constitui, portanto, uma

(2) Ver Acta
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surpresa o facto de as autoridades nepalesas terem impedido os refugiados tibetanos que
vivem no Nepal de votar num primeiro-ministro e num parlamento no exílio.

Com efeito, em Outubro passado, a polícia nepalesa embargou um plano semelhante para
a realização de eleições, inquestionavelmente em resposta às pressões exercidas por Pequim.
O facto de a China ter procurado interferir numas eleições não oficiais a decorrer noutro
Estado soberano vizinho constitui uma indicação do desprezo dos seus líderes pela
democracia e da sua paranóia em relação ao Tibete.

É, obviamente, irrelevante para a China o Dalai Lama, líder espiritual do Tibete, ter
sublinhado, uma vez mais, que pretende obter um nível máximo de autonomia para o
Tibete, não a independência. Espero que a Alta Representante – que não está hoje aqui
presente – aborde este episódio com a China e também com o Nepal, cuja democracia
nascente sobrevive, em parte, graças ao dinheiro dos contribuintes da UE sob a forma de
auxílio financeiro.

Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para saudar a coragem, a determinação
e a resistência pacífica do povo tibetano, cujo exemplo constitui uma inspiração para todos
nós. O Nepal encontra-se, efectivamente, numa posição delicada do ponto de vista
geopolítico e geográfico, mas deve inspirar-se no seu vizinho democrático a sul, a Índia,
em vez de se basear nos princípios da ditadura repressiva que existe a norte, a saber, a
República Popular da China. Espero que, um dia, a democracia seja a norma em toda a
Ásia.

Presidente.   – Senhor Deputado Tannock, o Senhor utilizou apenas um minuto e meio.
Na sua próxima intervenção, conceder-lhe-ei meio minuto suplementar!

Eva Lichtenberger,    autora. – (DE) Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
como é óbvio, não basta a repressão da cultura tibetana na China ter vindo a aumentar
gradualmente desde os Jogos Olímpicos de 2008. Na realidade, desde então a situação só
se agravou. Não se registaram quaisquer progressos. Agora estão também a exercer-se
pressões no estrangeiro para dificultar ao máximo, ou mesmo impossibilitar, aos tibetanos
o exercício do seu direito de voto para o parlamento no exílio. Há já vários anos que
constatamos a enorme pressão que está a ser exercida sobre o Nepal – tanto no que diz
respeito ao acolhimento de refugiados ou a questões como os direitos de voto dos tibetanos.
No entanto, devemos congratular-nos pelo facto de esses aspectos estarem assegurados.
A União Europeia deveria retirar daí os devidos ensinamentos.

Os dirigentes chineses estão a pressionar o seu partido congénere, e até mesmo todo o
Nepal, no sentido de que sejam tomadas medidas contra os tibetanos – e o Nepal está a
ceder. Devemos concentrar os nossos esforços para contrariar essa situação, nomeadamente
através da suspensão de todos os auxílios.

Kristiina Ojuland,    autora  .  – (EN) Senhor Presidente, existem três aspectos que gostaria
de referir relativamente às alterações apresentadas pelo Grupo ALDE à presente resolução.

Em primeiro lugar, a justificação para as alterações baseia-se na natureza causal da ocupação
do Tibete pela República Popular da China ao impedir a realização das eleições tibetanas
no Nepal. Apesar de a resolução abordar a questão da proibição das eleições para o Governo
tibetano no exílio no Nepal, não pode ser desenquadrada do contexto mais amplo da
situação do Tibete.
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Em segundo lugar, se não se fizesse referência à ocupação chinesa do Tibete, que é
precisamente a causa e o motivo da pressão colocada por Pequim no Governo nepalês,
seria como falar da Primeira Guerra Mundial sem referir o assassinato de Franz Ferdinand.

Para concluir, a reivindicação de uma autonomia significativa para o Tibete é a única
proposta construtiva que o Parlamento Europeu pode fazer para evitar a repetição da
proibição das eleições tibetanas no Nepal. Exorto os senhores deputados a apoiarem este
documento.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    autora. – (PL) Senhor Presidente, o meu país tem
uma grande e valiosa experiência no que toca a governos no exílio. Entre 1939 e 1990,
um total de 15 primeiros-ministros e seis presidentes polacos governaram a partir do exílio
político. Os polacos não desistiram da luta pela democracia, e, por fim, em 1989, a cor
vermelha da solidariedade pôde aliar-se ao branco do boletim de voto para dar à luz a um
Estado novo e democrático.

Hoje, a República Democrática Federal do Nepal tem também uma oportunidade de
começar de novo graças à Constituição, que entrará em vigor em 28 de Maio. Seria uma
pena se o Nepal estragasse essa celebração, continuando a limitar os direitos da minoria
tibetana, e recebesse, consequentemente, um “cartão vermelho” da comunidade
internacional. Considero o impedimento da participação dos tibetanos do Nepal nas
recentes eleições do Primeiro-Ministro no exílio uma violação inaceitável dos direitos civis
fundamentais. A União Europeia deve fazer uso de todos os meios diplomáticos e financeiros
disponíveis para neutralizar a pressão exercida pela China sobre o Nepal e para, a longo
prazo, garantir aos tibetanos o direito ao voto, à associação e à manifestação dos seus
pontos de vista.

Tal como sucedeu no caso da Polónia, em que não foi possível impedir o trabalho dos 21
representantes do governo que se encontravam no exílio, assim será com os sucessores do
Dalai Lama que, estou convicta, não irão cessar a sua actividade. O Nepal e a China deverão
ter essa realidade em conta.

Thomas Mann,    autor  .  – (DE) Senhor Presidente, em 20 de Março, cerca de 80 000
exilados tibetanos em todo o mundo participaram da eleição directa de um novo
Primeiro-Ministro e dos membros do Governo. Os deputados ao Parlamento Europeu,
nomeadamente os membros do Intergrupo do Parlamento Europeu para o Tibete, estiveram
presentes como observadores eleitorais. A minha experiência na Suíça foi idêntica à dos
meus colegas noutros países: as eleições processaram-se de forma justa, por escrutínio
secreto e em absoluta conformidade com as regras democráticas. A única excepção
registou-se no Nepal, onde as forças de segurança – sob pressão do Governo chinês –
impediram dezenas de milhares de tibetanos de participar nas eleições. Ao fazê-lo,
prosseguiram com a acção deliberada no ano passado, quando confiscaram as urnas e
encerraram as mesas de voto. No entanto, o Nepal não é um Estado vassalo.

O Governo de Catmandu tem de provar que se consegue libertar da influência chinesa. Os
direitos fundamentais incluem a liberdade de expressão, a liberdade de associação e, em
especial, a liberdade eleitoral. Senhor Comissário, o Serviço Europeu de Acção Externa
deve insistir com toda a determinação no respeito destes direitos humanos.

Elena Băsescu,    em nome do Grupo PPE. – (RO) Senhor Presidente, a proibição imposta
pelas autoridades nepalesas à organização das eleições para o governo tibetano no exílio
levanta dúvidas quanto à situação dos direitos humanos nesse Estado. Gostaria de salientar
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que os membros da comunidade tibetana organizaram esse processo com o objectivo de
democratizar as suas instituições. Trata-se de um tipo de iniciativa que deve ser facilitada,
ocorra onde ocorrer. Chegou agora o momento de o Nepal mostrar que a sua democracia
está a funcionar, tanto a nível nacional como internacional, especialmente para que os
votos expressos possam ser enviados para a Comissão Eleitoral Central até 15 de Abril
para validação.

Insto o Governo nepalês a aproveitar esta oportunidade para resolver a situação dos direitos
fundamentais no seu país. Este aspecto é fundamental para assegurar uma política de
vizinhança eficaz.

Kriton Arsenis,    em nome do Grupo S&D. – (EL) Senhor Presidente, Senhor Comissário,
devemos lutar pelos direitos democráticos em toda a parte, não apenas nos países que nos
são vizinhos, não apenas no Norte de África. Temos de ter uma política europeia
normalizada relativamente aos governos eleitos de forma não democrática, aos governos
que não respeitam os direitos democráticos.

O senhor deputado Verhofstadt afirmou que somos, até certo ponto, hipócritas. É verdade,
porque, muitas vezes, não colocamos quaisquer outros princípios acima dos interesses
comerciais. Um exemplo típico é o acordo com o Mercosul, em que, em prol da abertura
do comércio, estamos alegremente a sacrificar 11% da Amazónia e milhões de agricultores
europeus.

O responsável por toda esta situação é a Comissão, Senhor Comissário. O Comissário para
o Comércio é muitas vezes indiferente às outras políticas europeias. No entanto, se
continuarmos a proceder assim, continuaremos a ser hipócritas. O Nepal tem de respeitar
os direitos democráticos dos refugiados do Tibete e a União Europeia deve utilizar todos
os meios de que dispõe e abordar a questão em todos os âmbitos e não apenas em relação
aos direitos humanos. É uma questão não é apenas da responsabilidade da Baronesa Ashton;
é também da responsabilidade do Comissário De Gucht e de toda a Comissão.

Nathalie Griesbeck,    em nome do Grupo ALDE. – (FR) Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, intimidados pelas autoridades chinesas há já demasiados anos, hoje
é o Nepal que está a privar os tibetanos de um direito político fundamental: o direito de
voto. Uma coisa é certa, é que Pequim encontrou um novo aliado na sua intimidação do
povo tibetano e esse novo aliado é o Nepal. No entanto, na realidade tudo isso não se
circunscreve apenas à questão das eleições, porque, há já vários anos que o Governo nepalês
tem vindo, sob pressão das autoridades chinesas, a colocar cada vez mais restrições à
liberdade de expressão dos tibetanos que vivem no exílio no seu território.

Em Junho passado, Catmandu entregou refugiados tibetanos às autoridades chinesas. As
prisões preventivas e a proibição de manifestações, de reuniões e até mesmo de livre
circulação, tornaram-se práticas correntes para os tibetanos que vivem no Nepal.

O nosso Parlamento deve, portanto, deixar de ser hipócrita e não se limitar a indignar-se,
mas também condenar veementemente estes actos de repressão por parte do Nepal e, de
um modo mais geral, as muitas – demasiadas – violações dos direitos humanos e do Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Além disso, instamos o Nepal a pôr termo
a essa intimidação e aos maus-tratos infligidos aos refugiados políticos e simplesmente a
respeitar os seus direitos. Quando analisamos a história do Nepal enquanto país de
acolhimento – que sempre foi para os tibetanos, até há bem pouco tempo – é, em última
análise, muito triste constatar o que esse Governo está a fazer aos refugiados políticos.
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Raül Romeva i Rueda,    em nome do Grupo Verts/ALE  .  – (EN) Senhor Presidente, considero
simplesmente escandaloso o facto de os tibetanos que vivem em Catmandu não terem sido
autorizados a votar nas eleições em resultado das pressões exercidas pela China. A pressão
que a China está a exercer sobre o Nepal, que está a impedir os refugiados de beneficiarem
de um nível mínimo de direitos nos termos do direito internacional, é algo que nós,
enquanto União Europeia, devemos condenar. Também devemos manifestar a nossa
preocupação pelo facto de os chineses estarem a impedir um outro país de prestar ajuda
humanitária às pessoas que dela necessitam.

Trata-se de uma situação que a Alta Representante deve acompanhar de perto através da
delegação da UE em Catmandu. É algo que temos vindo a solicitar há já muito tempo.
Atendendo à situação actual, não podemos esperar mais. Temos que fazer tudo o que
estiver ao nosso alcance para contrariar a pressão exercida pela China, e se não o fizermos
já, quando estamos a tentar lançar este diálogo com os chineses, receio bem que nunca o
façamos.

Rui Tavares,    em nome do Grupo GUE/NGL . – Senhor Presidente, eu creio que já é
suficientemente mau que os tibetanos não tenham direito à autodeterminação no seu
território natal, para que haja pressões para que eles não tenham os seus mais elementares
direitos democráticos fora do seu país, no exílio que muitos dolorosamente escolheram
ou para onde foram forçados a ir. Creio que um dos argumentos que sempre se usou por
parte daqueles que eram críticos da resistência tibetana foi o de que essa resistência, centrada
na figura do Dalai Lama, por muitas qualidades que tivesse não era democrática. Agora
que a resistência tibetana está em vias de se democratizar, é pura e simplesmente lamentável
que o Nepal tenha, naquele país onde vivem tantos tibetanos, obstado a que as eleições
democráticas se pudessem desenrolar com normalidade. Mas também peço aos colegas
que compreendam uma coisa: muitas vezes os nossos governos são os primeiros a ceder
às pressões do Governo chinês para criar uma realidade de acordo com os sonhos e os
desejos dos dirigentes chineses. Teremos de compreender que no Nepal provavelmente o
Governo quis fazer a mesma coisa. Portanto para queremos pressionar o Governo nepalês
para que aja de outra maneira, também nós temos de começar por, aqui em casa, pressionar
os nossos governos para que demonstrem ter maior coluna vertebral quando falam com
as autoridades chinesas.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Senhor Presidente, as autoridades nepalesas
impediram, sob pressão do governo chinês, cerca de 20 000 tibetanos que vivem no Nepal
de votar nas eleições para o primeiro-ministro do governo tibetano no exílio. O direito de
voto e o direito a eleições livres e à manifestação pacífica são direitos fundamentais de
todos os indivíduos e das comunidades. Quanto mais obstáculos existirem para impedir
as pessoas de exercerem esses direitos, maior será a sua determinação em exercê-los.
Acredito firmemente que o desejo dos tibetanos no Nepal de eleger o seu Chefe de Governo
no exílio será também maior. Com efeito, as tentativas do Nepal e das autoridades chinesas
de governá-los pelo medo produziram o resultado exactamente oposto.

Exorto a Alta Representante da União Europeia a manifestar claramente estas exigências
e as medidas aprovadas pelo Parlamento Europeu quando estabelecer o diálogo com as
autoridades nepalesas e chinesas.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Senhor Presidente, a China intensificou a pressão sobre o
Governo tibetano no exílio. Mais de 10 000 tibetanos no Nepal foram impedidos de votar
para o primeiro-ministro e os deputados ao parlamento do governo no exílio. Sob pressão
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da China, os principais partidos do Nepal apoiam a política intitulada “Uma só China” e
consideram o Tibete uma parte integrante da China. Por essas razões, os refugiados tibetanos
são constantemente mantidos sob rigoroso controlo.

Apesar de a presente resolução tratar a proibição da realização das eleições, a questão de
fundo é a ocupação do Tibete pela China. À medida que a influência económica chinesa
aumenta, assim aumenta também o poder da China e a pressão que exerce.

Esta resolução, à semelhança da anterior resolução sobre Ai Weiwei, é reveladora da
natureza obscura da política seguida pelo Partido Comunista Chinês. Tal como o Senhor
Comissário afirmou, a Europa tem de ser unânime na sua política em relação à China.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Senhor Presidente, eu não ia usar da palavra relativamente a
esta questão, mas fá-lo-ei devido ao facto de o Dalai Lama ir visitar o meu país na próxima
quinta-feira e discursar no meu círculo eleitoral, na Universidade de Limerick, onde tenho
a certeza que terá muito a dizer sobre este e outros temas. Como é óbvio, a atitude do
ministério da administração interna nepalês de confiscar as urnas de voto é absolutamente
reprovável. Em Catmandu – um local celebrado em canções e narrativas, o que torna a
situação ainda mais triste – foram cerca de 10 000 os votos que não puderam ser
escrutinados.

Resta esperar que nós, na União Europeia, ao fazermos ouvir a nossa voz de forma unânime,
consigamos de alguma forma pressionar, não apenas o Nepal, mas os seus mentores, os
chineses, a serem um pouco mais compreensivos, especialmente em relação ao Tibete e
ao Dalai Lama.

Para concluir, gostaria de dizer que o Dalai Lama será tão bem-vindo à Irlanda como a
Rainha da Inglaterra e o Presidente Obama, que também nos irão visitar.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Senhor Presidente, o direito de participar em eleições
democráticas é um direito fundamental universal. As eleições agora em curso são
importantes para a preservação da identidade e da cultura tibetanas. Os tibetanos estão a
votar num novo líder espiritual, que sucederá ao actual Dalai Lama quando este abandonar
as suas funções.

Já em 2009, concordámos que a UE iria apoiar a democracia e a governação participativa
nas suas relações externas. Temos de ser coerentes e manter-nos fiéis a essa nossa política.

Como é óbvio, o Nepal colocou-se, sob pressão, do lado da China. O Nepal tem de ser
recordado das suas obrigações internacionais em matéria de direitos humanos no que toca
à protecção dos direitos democráticos dos tibetanos e não deve impedir a realização de
eleições livres.

Maroš Šefčovič,    Vice-Presidente da Comissão  .  – (EN) Senhor Presidente, como sabem,
vivem no Nepal cerca de 20 000 tibetanos, a maioria dos quais dos velhos tempos.
Usufruíram da liberdade de actividade económica, do direito a residir no Nepal e, até
recentemente, também de algum espaço político para debater entre si o futuro do Tibete.

As recentes eleições de 20 de Março constituíram um acontecimento importante para a
comunidade fora do Tibete e representam um avanço significativo no longo processo de
reforma previsto pelo Dalai Lama.

Neste contexto, assistimos com preocupação à intensificação do controlo pelas autoridades
nepalesas das actividades políticas dos tibetanos no Nepal. Em 20 de Março, as autoridades
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impediram efectivamente mais de 10 000 tibetanos de votar. Não é a primeira vez que tal
acontece. Em eleições anteriores realizadas no Nepal em 3 de Outubro do ano passado, as
autoridades nepalesas reprimiram o acto eleitoral, apreenderam as urnas e encerraram as
mesas de voto da comunidade tibetana.

A União Europeia tem vindo a acompanhar estes acontecimentos em estreito contacto
com a comunidade e o governo tibetano e através da sua delegação em Catmandu e das
embaixadas dos Estados-Membros da UE. A UE considera que os refugiados tibetanos
devem poder exercer o seu direito à liberdade de associação, de acordo com as normas
internacionais em matéria de direitos humanos. Isto deverá ser feito de forma a permitir
a boa execução desses direitos.

Deve manter-se o acesso ao território do Nepal e deve honrar-se o acordo de cavalheiros
entre o Governo do Nepal e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
Os tibetanos recém-chegados, detidos pelas autoridades nepalesas a caminho de Catmandu,
deverão ser transferidos para os cuidados do ACNUR imediatamente e sem que lhes sejam
colocados quaisquer entraves. Os tibetanos exilados antes de 1990, que são reconhecidos
como refugiados pelo Governo nepalês, devem poder registar-se no Nepal de forma
adequada.

Gostaria de garantir a esta Assembleia que a UE continuará a abordar esta questão com as
autoridades e prosseguirá os seus trabalhos de acompanhamento e informação sobre a
futura evolução desta situação.

Presidente.   – Está encerrado o debate.

A votação terá lugar dentro de momentos.

Declarações escritas (Artigo 149.º)

Eija-Riitta Korhola (PPE),    por escrito. – (FI) O líder do Tibete, o Dalai Lama, decidiu
afastar-se da vida política, mas continuar a ser o líder espiritual do seu povo. É, naturalmente,
um dos líderes mais conhecidos e por todo o mundo as pessoas têm retirado força e consolo
das suas ideias sobre a bondade, a compreensão e o pacifismo.

O seu papel espiritual manter-se-á, mas os seus deveres políticos serão transferidos para
o Primeiro-Ministro do Governo do Tibete no exílio. Não será, no entanto, uma situação
isenta de problemas. Devido às crescentes pressões do Governo chinês, os cerca de 20 000
tibetanos que vivem no Nepal não foram autorizados a exercer o seu direito de voto. O
Governo do Nepal declarou que as manifestações dos tibetanos contrariam a política de
“uma só China” e reiterou que não autorizará “actividades anti-Pequim” no seu território.
Proibiu, por conseguinte, os grupos de tibetanos de exercerem o seu direito de voto.

Esta situação não constitui uma surpresa, já que as autoridades nepalesas violam
constantemente a liberdade de expressão e os direitos humanos dos tibetanos no exílio.
Isto, apesar do facto de o Nepal ter assinado os acordos internacionais das Nações Unidas
em matéria de direitos humanos relacionados com os direitos civis e políticos.

O Serviço Europeu de Acção Externa deve, a partir da sua delegação em Catmandu,
acompanhar atentamente a situação política no Nepal e, em especial, o tratamento dos
refugiados tibetanos e velar pelo respeito dos seus direitos. O respeito pelos princípios
democráticos é importante para a preservação e para o reforço da identidade tibetana,
tanto dentro como fora do Tibete.
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Tadeusz Zwiefka (PPE),    por escrito. – (PL) O mundo inteiro está plenamente ciente da
complexidade da situação do povo tibetano que exige, há décadas, já não tanto a
independência mas, pelo menos, o respeito dos direitos fundamentais da autonomia por
parte do Governo chinês. Uma nação com uma cultura tão rica e singular vive sob a ameaça
constante de um vizinho poderoso. Agora que o Dalai Lama se demitiu da liderança política
a favor de uma nova geração de líderes democráticos, os tibetanos depararam-se com uma
oportunidade de reforçar as tradições democráticas, apesar de o Governo tibetano ainda
ser obrigado a trabalhar no exílio. No entanto, milhares de tibetanos que vivem no Nepal
foram privados desse direito. A pressão exercida pela China parece ser muito eficaz e as
manifestações, até agora pacíficas, em defesa da liberdade de expressão e dos direitos
fundamentais podem tornar-se situações difíceis de controlar, algo que terá, seguramente,
repercussões a nível internacional. Afinal, podemos imaginar a eficácia com que o Governo
chinês quererá lidar com os que “perturbam a paz” no Tibete. Os acontecimentos recentes
devem fazer-nos recordar que os direitos do povo tibetano estão constantemente a ser
violados e que a questão do Tibete não é um capítulo encerrado, porque os tibetanos irão
certamente continuar a insistir no respeito pela sua independência e irão fazê-lo elevando
cada vez mais as suas vozes.

10.3. Zimbabué

Presidente.   – Segue-se na ordem do dia o debate de seis propostas de resolução sobre o
Zimbabué  (3) .

Jaroslav Paška,    autor. – (SK) Senhor Presidente, não é a primeira vez que discutimos o
método de governação utilizado por Robert Mugabe e pelo seu partido. Em Julho de 2008,
o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que prevê a aplicação de sanções contra
Robert Mugabe e seu séquito. Na origem dessa decisão estiveram, assim como hoje, as
violações graves dos direitos humanos por parte da administração no poder.

Os novos casos de intimidação, de detenções e também o desaparecimento não investigado
de adversários políticos do partido no poder confirmam que Robert Mugabe e o seu partido
político estão cientes de que uma concorrência política justa e transparente tirá-los-ia do
poder e aumentaria a possibilidade da aplicação de sanções por aterrorizarem a população
e pilharem as riquezas do país durante muitos anos.

Estamos certamente todos de acordo quanto à aprovação do projecto de resolução, na
esperança de que as medidas encetadas pela UE possam ajudar, através dos meios mais
pacíficos possível, o povo do Zimbabwe, que é aterrorizado pelo seu governo, a inverter,
com o apoio dos líderes cívicos e da oposição, a actual situação difícil que se vive no país.
Dada a actual situação, a acreditação pela União Europeia de um embaixador de Robert
Mugabe seria seguramente vista como uma afronta pelas pessoas de bem. Portanto, Senhoras
e Senhores Deputados, tentemos promover, pelo menos através da nossa conduta política,
a introdução de mudanças políticas importantes na África Austral.

Geoffrey Van Orden,    autor  .  – (EN) Senhor Presidente, desde que estou neste Parlamento,
há já cerca de doze anos, temos tentado ajudar o povo do Zimbabué a ter uma vida melhor
e a encarar o futuro com mais optimismo.

(3) Ver Acta

07-04-2011Debates do Parlamento EuropeuPT138



Temos sido claros relativamente a dois pontos. Em primeiro lugar, que enquanto Robert
Mugabe permanecesse no poder, protegido por um pequeno grupo no partido Zanu-PF e
pelas forças de segurança, movidos por interesses pessoais, pilhando as riquezas da nação
para enriquecimento próprio, haveria poucas perspectivas de uma verdadeira mudança.
Em segundo lugar, que cabia ao povo do Zimbabué, com o apoio dos seus vizinhos africanos
– particularmente da África do Sul, como é natural – introduzir as mudanças necessárias.

Talvez, apenas talvez, se esteja finalmente a avançar na direcção certa. É possível reconhecer
em Mugabe sinais de preocupação: começa a entrar em pânico. A sua polícia e a milícia
começam a atacar todos os que consideram serem seus opositores. O partido MDC faz,
supostamente, parte de uma coligação de partilha do poder mas, nos últimos dias, ministros
e deputados do MDC, assim como activistas dos direitos humanos, foram espancados e
detidos.

Parece-me que Mugabe está cada vez mais nervoso por duas razões. Viu o que aconteceu
ao seu amigo e principal financiador, Muammar Kadhafi, e há apenas uma semana, em 31
de Março, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que inclui a África do Sul
e todos os vizinhos do Zimbabué, manifestou finalmente a sua profunda preocupação
relativamente ao recrudescimento de violência no Zimbabué. Apelou ao fim da violência
e à aplicação de todos os pontos do acordo político global. Nomeou uma equipa para
elaborar um roteiro para a realização de eleições pacíficas, livres e justas no Zimbabué e
hoje essa equipa encontra-se em Harare.

Instamos os governos europeus e a UE a intensificarem o seu compromisso de utilizar toda
a sua influência política na África Austral para promover a introdução de mudanças
auspiciosas e rápidas no Zimbabué e para preparar o caminho para a realização de eleições
devidamente acompanhadas e num clima isento de intimidações.

Até que existam provas de uma mudança real, devem manter-se as medidas restritivas que
visam especificamente Mugabe e os seus aliados mais próximos. Neste contexto, UE não
deve, de forma alguma, acreditar como embaixador o enviado de Mugabe nomeado
unilateralmente. Estou certo de que quando a liberdade for devolvida ao povo do Zimbabué
e a verdadeira democracia e o Estado de direito forem estabelecidos, a comunidade
internacional, incluindo a UE, estará disposta a avançar com uma ajuda generosa.

Judith Sargentini,    autora  .  – (NL) Senhor Presidente, já estou envolvida na situação no
Zimbabué, pelas minhas contas, há cerca de dez anos. Trabalhei para uma organização
para o desenvolvimento em Amesterdão e, de vez em quando, levávamos activistas dos
direitos humanos do Zimbabué aos Países Baixos e à Europa, para que tivessem algum
espaço para respirar. Não apenas para que pudessem conhecer outros activistas e partilhar
histórias, mas também para lhes proporcionar uma oportunidade para saírem do Zimbabué
durante algum tempo.

Uma das pessoas que conheci na altura foi Abel Chikomo, que também mencionámos na
presente resolução. Um activista dos direitos humanos que, durante todos estes anos, nunca
perdeu o entusiasmo e a motivação pela causa. É por causa de pessoas como Abel Chikomo
que estamos a aprovar este tipo de resoluções, porque, para ser sincera, não me parece que
isto seja coisa para tirar o sono ao senhor Mugabe. O objectivo destas resoluções é
proporcionar a Chikomo e aos seus colegas do MDC uma motivação renovada para
continuarem o seu trabalho. Qual poderia ser a finalidade destas resoluções senão a
aplicação de sanções?
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Insisto, portanto, em que endureçamos de tal forma as regras do Processo de Kimberley
relativas ao comércio de diamantes de guerra que os diamantes do Zimbabué não possam
sequer ser colocados à venda, uma vez que são a razão pela qual o governo tem violado
os direitos humanos, oprimido as populações, utilizado o trabalho infantil, etc. O nosso
empenho quanto ao Zimbabué é bem conhecido, mas devemos continuar a referi-lo
repetidas vezes, precisamente por causa de pessoas como Abel Chikomo.

Kristiina Ojuland,    autora  .  – (EN) Senhor Presidente, o agravamento da situação dos
direitos humanos no Zimbabué, particularmente nos últimos meses, constitui motivo de
grande preocupação e essa preocupação tem a ver com a obstrução deliberada por parte
do ZANU-PF ao governo de unidade nacional do Zimbabué.

O Parlamento Europeu deve exigir o fim imediato da perseguição da oposição política ao
partido Zanu-PF, dos activistas civis que estão a ser detidos e torturados e das ONG, que
têm sido objecto de rusgas e cujos membros foram detidos de forma arbitrária. A UE deve
manter as suas medidas restritivas contra pessoas e entidades com ligações ao regime de
Mugabe até que existam provas cabais de uma mudança auspiciosa no Zimbabué.

Deve também assistir ao povo do Zimbabué o direito ao exercício da liberdade de expressão
sem receio de perseguição violenta, detenção arbitrária ou tortura e os que são acusados
de intimidação política sistemática devem ser julgados.

Ana Gomes,    Autora . − A onda de repressão que está a ocorrer no Zimbabué é um sinal
claro dos problemas que antecederão as próximas eleições. A comunidade internacional
e, em especial, os actores políticos da região, como a Comunidade para o desenvolvimento
da África Austral, não podem tolerar o assédio e as detenções arbitrárias cometidas pelo
ZANU-PF e as forças de segurança que controla contra activistas da sociedade civil e
membros e apoiantes do MDC e têm que exigir melhorias no respeito pelos direitos
humanos antes da realização das eleições.

Os raids policiais a escritórios de organizações de direitos humanos, como o Fórum de
Direitos Humanos do Zimbabué e várias outras, supostamente em busca de materiais
subversivos, e as detenções de várias ONG, do próprio MDC, bem como de estudantes e
jovens activistas, que se têm vindo a intensificar desde Fevereiro, são tácticas de uma
campanha de intimidação inaceitável. Em vez de lançar uma campanha de terror contra
aqueles que se recusam a assim ar uma petição contras medidas restritivas impostas pela
União Europeia a dirigentes ligados a Mugabe, os dirigentes do ZANU-PF deviam prestar
mais atenção às lições a tirar da Primavera Árabe e permitir a realização de eleições
verdadeiramente livres.

Seán Kelly,    em substituição do autor  .  – (EN) Senhor Presidente, gostaria, em primeiro
lugar, de dizer que intervenho em nome do meu colega, o senhor deputado Alain Cadec,
que deveria ser o orador aqui esta tarde. Dos três temas que estamos a debater, este é, de
longe, o mais grave e provavelmente o mais recorrente, tal como já foi dito pelos oradores
anteriores. Robert Mugabe já anda há tempo demais a pavonear-se no cenário mundial e
recentemente tem-se comportado de uma forma extremamente ditatorial e brutal para
com o seu próprio povo e, em particular, para com os opositores no seu país.

O governo de unidade nacional, criado em 2009 para estabelecer a democracia, não está,
obviamente, a funcionar devido aos esforços que Mugabe vem envidando para que não
funcione. A intimidação, as detenções arbitrárias e os desaparecimentos – que equivalem
provavelmente a execuções sumárias – de opositores, particularmente nos últimos meses,
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são totalmente inaceitáveis. Nem sequer as ONG escaparam: os seus gabinetes foram
objecto de rusgas e os seus funcionários foram detidos, por isso torna-se bastante óbvia a
necessidade da adopção de medidas contra este ditador.

Como o senhor deputado Van Orden afirmou, pelo menos, a União Africana começa agora
a exercer alguma forma de oposição a Mugabe, o que nos proporciona, aqui na União
Europeia, uma oportunidade para realizar esforços conjuntos e reunir todas as forças
diplomáticas que temos à nossa disposição para garantir, em primeiro lugar, que o senhor
Mugabe ponha termo às detenções e execuções, e, em segundo lugar, que a Constituição
seja aceite a bem da liberdade do povo do Zimbabué, o que conduzirá à realização de
eleições livres e ao estabelecimento de um governo verdadeiramente democrático no
Zimbabué.

Rui Tavares,    Autor . − Senhor Presidente, todos sabemos que o acordo de 2008,
implementado em 2009, para a partilha de poder entre Robert Mugabe e Morgan Tsvangirai
ou a ZANU-PF e o MDC não era o acordo ideal, não era o acordo para o melhor dos mundos,
era o acordo possível para tentar fazer avançar, ao mesmo, a situação dos direitos humanos
e da democracia no Zimbabué. E a verdade é que Robert Mugabe e os seus aliados têm
tentado de tudo para fazer com que este acordo não funcione. Pressões, intimidações e
tentativas de quebrar o movimento da oposição, agora maioritário na Câmara Baixa do
Parlamento. Ainda há poucos minutos foi noticiado que houve ataques e violências
perpetrados sobre gente que estava reunida no memorial onde se encontravam militantes
do MDC.

É essencial que a União Europeia não deixe de prestar atenção ao que se passa no Zimbabué,
que não conceda espaço a esta última artimanha de Robert Mugabe de nomear uma
embaixadora sem passar pelos mecanismos constitucionais do seu pais e que garanta
também que a venda dos diamantes não reverta para os lucros do Sr. Mugabe e dos seus
aliados.

Filip Kaczmarek,    em nome do Grupo PPE. – (PL) Senhor Presidente, nem toda a gente no
Zimbabué vai ficar contente com o debate de hoje, já que dentro de alguns dias, em 18 de
Abril, celebrar-se-á o Dia da Independência no país. Os que procedem mal no Zimbabué
vão ficar com a festa estragada.

Os acordos relativos à repartição de poderes são frequentemente problemáticos. Isso
deve-se ao facto de geralmente, não reflectirem o resultado de uma decisão democrática
dos cidadãos, mas sim um compromisso forçado pela situação. Foi precisamente isso que
sucedeu no Zimbabué. No entanto, os acordos sobre a partilha do poder podem ser
aceitáveis e podem ter um impacto positivo na sociedade, se forem reunidas determinadas
condições. Uma dessas condições é a melhoria da situação dos direitos humanos. É por
isso que estamos a tratar dos direitos humanos nesse país. Por exemplo, é questionável o
facto de as medidas restritivas constituírem um instrumento necessário e eficaz. No entanto,
não podemos permitir que as pessoas que não querem a assinar uma petição apelando à
abolição dessas medidas sejam espancadas e intimidadas. É por isso que defendemos aqueles
que lutam pelos direitos humanos.

Kriton Arsenis,    em nome do Grupo S&D. – (EL) Senhor Presidente, como afirmaram os
meus colegas, o partido de Mugabe e os seus mecanismos ameaçam, torturam e afastam
qualquer pessoa que lute pela democracia, pelas liberdades democráticas e pela transição
para um regime democrático no Zimbabué.
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Somos responsáveis pelo que está a acontecer em África. Interviemos, em numerosas
ocasiões, na história da democracia deste continente, especialmente no início, quando
estes países estavam a ser criados, e obstruímos os processos democráticos quando eles
ameaçavam os nossos interesses. Como tal, temos o dever reforçado de ajudar o Zimbabué
a conseguir um governo eleito democraticamente.

Do ponto de vista emocional, esta situação é extremamente importante para os gregos.
Tivemos uma ditadura muito severa de 1967 a 1974 e, nesse período, qualquer condenação
manifestada pelo Conselho da Europa ou por uma organização internacional dava esperança
aos cidadãos que lutavam na Grécia.

É por isso que não devemos tolerar quaisquer relações com representantes do Zimbabué
ilegalmente nomeados e antigos cúmplices do regime de Mugabe, e a União Europeia, em
conjunto com os países da sua região, tem de assegurar a transição do Zimbabué para a
democracia e para a aplicação do Processo de Kimberley.

Charles Tannock,    em nome do Grupo ECR. – (EN) Senhor Presidente, a UE apoia o Processo
de Kimberley, que visa eliminar os diamantes obtidos na sequência de conflitos – os
chamados diamantes de sangue – do mercado global. Contudo, os acontecimentos recentes
no Zimbabué são preocupantes. O Presidente do Processo de Kimberley, Mathieu Yamba,
da República Democrática do Congo, decidiu unilateralmente, e sem realizar consultas,
permitir a comercialização de diamantes da mina de Marange, no Zimbabué. Esta mina,
que foi objecto de debate na Assembleia no ano passado, foi tomada pelo Presidente Robert
Mugabe e pelos seus acólitos. Centenas de pessoas ficaram sem as suas casas e existem
notícias fiáveis de tortura, violação e mesmo assassínio de residentes locais pelas suas forças
de segurança.

A venda de diamantes das minas de Marange ajudará Mugabe a consolidar ainda mais a
sua força tirânica no Zimbabué e, na verdade, a enriquecer os criminosos da sua Zanu-PF.
Insto, pois, a União Europeia, enquanto parte interessada no Processo de Kimberley, a fazer
referência a este escândalo ao mais alto nível e a insistir na reposição de um processo
decisório com base no consenso, no âmbito Processo de Kimberley. Mais em geral, há
muito tempo que solicito um sistema semelhante, uma certificação, que abranja outros
recursos nacionais extraídos em África a fim de impedir governos brutais ou grupos de
guerrilha de venderem minerais para financiar a compra de armas. Congratulo-me por
trabalhar neste projecto ao lado de uma organização não governamental dedicada aos
direitos humanos, a Global Witness, sedeada em Londres e reconhecida internacionalmente,
num processo em que a Administração dos EUA assumiu a liderança com a aprovação da
Lei Dodd-Frank.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Senhor Presidente, permita-me que comece por dizer
que, sempre que ouço falar de Robert Mugabe, recordo a imagem do ditador romeno
Nicolae Ceauşescu. Na verdade, na década de 1980, Mugabe era um convidado de Ceauşescu,
a par de Kadafi. Estou grato ao senhor deputado Van Orden por me ter recordado a ligação
entre Mugabe e Kadafi.

De facto, penso que Mugabe aprendeu algumas coisas com Ceauşescu, nomeadamente o
ódio pelos activistas da sociedade civil. Os 46 membros da sociedade civil que foram detidos
em 19 de Fevereiro pelas forças de segurança do Zimbabué estão actualmente acusados
de traição. Correm agora o risco de ser condenados à morte. É esta a pena. O seu único
“crime” foi terem discutido o que aconteceu no Egipto e na Tunísia.
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A solução para o regime de Mugabe é essencialmente a realização de eleições justas e livres.
Esperemos que isto seja possível nesta ocasião.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Senhor Presidente, em Fevereiro, o Conselho dos Negócios
Estrangeiros da UE adoptou conclusões relativas à situação no Zimbabué. O período de
vigência das sanções da UE manteve-se, porque não tinham sido realizados progressos
adequados nas reformas internas do país.

O levantamento das restrições exigirá progressos tangíveis na aplicação do acordo de
partilha do poder político de 2008. Esse suposto acordo de partilha do poder foi incapaz
de impedir as forças de segurança de Mugabe de continuar a perseguir os seus opositores
e, neste preciso momento, eles são detidos, torturados e assassinados, mesmo ao nível
ministerial.

Tendo em conta que as sanções da UE não se destinam à população do Zimbabué, a União
é ainda, actualmente, o maior fornecedor de ajuda ao país, apoiando, em particular, a
agricultura e a produção alimentar. A UE tem de continuar a exercer pressão sobre Mugabe
e, se for tomada a decisão de realizar eleições, a União deve intervir como observadora.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Senhor Presidente, desde o nosso
último debate sobre o Zimbabué, em Outubro do ano passado, a situação neste país da
África Austral não se alterou. O desemprego atingiu 90%, a esperança média de vida é de
44 anos, e os cidadãos deste país não têm acesso a serviços básicos de saúde. É evidente
que o acordo político alcançado há dois anos pelo Presidente Mugabe e pelo
Primeiro-Ministro Tsvangirai não esteve à altura das esperanças que nele foram depositadas
e que é necessária uma solução nova, plenamente democrática. A situação interna no
Zimbabué não se alterou nos últimos seis meses, mas a situação externa mudou. Hoje,
estamos a debater um país no contexto da “Primavera das Nações” em África, e apesar de
Harare se situar a 6 000 quilómetros de Tunes, o caso mais recente da Costa do Marfim
mostra que, por vezes, a democracia não conhece, de todo, barreiras. O Parlamento Europeu
exorta, portanto, o Governo do Zimbabué a ter em conta a actual situação internacional
e a significativa reorientação da política interna e, acima de tudo, a pôr termo à repressão
da oposição política, a libertar os seus representantes das prisões e a permitir-lhes que
participem nas eleições.

Há seis meses, eu afirmei que um país pobre como o Zimbabué não se pode dar ao luxo
de procurar mais problemas. Hoje, penso que a “Primavera das Nações” exerce uma pressão
adicional sobre a dívida política do Presidente Mugabe.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)  . – (RO) Senhor Presidente, enquanto membro da Delegação
para as Relações com o Parlamento Pan-Africano, acredito firmemente que a União
Europeia, e Lady Ashton em particular, devem assumir uma posição firme contra os actos
do regime de Mugabe que envolvem a intimidação e o assédio perpetrados contra activistas
dos direitos humanos e incentivar o respeito dos direitos e liberdades públicos, incluindo
a liberdade de expressão e de associação, com que o Zimbabué se comprometeu
formalmente a nível global. O Zimbabué tem de cumprir os seus compromissos
internacionais, incluindo a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, revogando
todas as suas leis nacionais que contrariam os textos internacionais relativos à protecção
dos direitos humanos.
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Também acredito sinceramente que os países da região, e sobretudo a África do Sul, se
podem envolver no apoio ao regresso da democracia e ao respeito dos direitos humanos
no Zimbabué.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Senhor Presidente, os acontecimentos em curso no Zimbabué
fazem soar o alarme da situação dos direitos humanos no continente africano. Com a
perspectiva das eleições de Junho, o Presidente Mugabe está a levar a cabo uma campanha
de intimidação contra os candidatos que são seus adversários. Foram detidos durante os
últimos dois meses centenas de funcionários públicos, activistas dos direitos humanos e
opositores ao regime. Esta situação é inaceitável.

Além disso, a elaboração de uma constituição democrática foi adiada um ano por Mugabe.
A nova lei fundamental teria assegurado que as eleições fossem realizadas em circunstâncias
transparentes.

Devo assinalar que a situação económica do país é profundamente afectada. O Presidente
apoia a nacionalização do sector mineiro, que é o principal domínio económico do
Zimbabué. Essa medida é danosa porque têm sido precisamente os investimentos
estrangeiros neste sector a manter a estabilidade do Estado após a crise económica.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Senhor Presidente, no Zimbabué, o Presidente Mugabe e o
partido Zanu-PF não têm conseguido cumprir os termos do acordo político global celebrado
em 2009. O Zimbabué não foi capaz de evoluir para a democracia. Pelo contrário, nos
últimos meses, houve um aumento claro da intimidação contra os adversários políticos e
do número de detenções arbitrárias e desaparecimentos. Os esforços para criar estabilidade
não darão frutos num clima político como o actual.

O Zimbabué ainda é um país onde um cidadão pode ser vítima de abusos ou tortura pelas
suas opiniões políticas. O sistema legislativo, que reprime o jornalismo livre e aberto, limita
o direito à liberdade de expressão. Os jornalistas são assediados. Devem ser envidados
todos os esforços para apoiar a evolução do país para uma verdadeira democracia e para
o desenvolvimento económico.

É perfeitamente legítimo que, em Fevereiro deste ano, o Conselho tenha decidido ampliar
as medidas restritivas relativas a pessoas e organizações ligadas à Administração de Mugabe
e manter um registo da lista negra. Penso igualmente que estas medidas devem prosseguir
enquanto não existirem provas reais de uma verdadeira mudança no Zimbabué. Contudo,
as medidas devem dirigir-se apenas ao Governo corrupto do Zimbabué, sendo importante
não permitir que elas agravem a situação da população do país.

Albert Deß (PPE).   – (DE) Senhor Presidente, quando eu era criança, recebi cartas do que
era então a Rodésia. Três das irmãs do meu avô eram freiras católicas na Rodésia e na África
do Sul. Nunca referiram que a população da Rodésia passava fome. O que ouvimos dizer
hoje sobre este país é simplesmente intolerável. A Rodésia, mais tarde Zimbabué, era o
celeiro da África Austral. O Presidente Mugabe – um ditador comunista socialista –
conseguiu transformar este celeiro numa zona de fome.

Gostaria de agradecer a todos os meus colegas que voltaram a colocar esta questão na
agenda. É intolerável que se tenha deixado este ditador, o Presidente Mugabe, aterrorizar
a população do Zimbabué durante tanto tempo. Entendo que a chave para pôr fim a esta
situação reside na África Austral. Lamento dizer que, enquanto a África do Sul não puser
este ditador no seu lugar, ele continuará a aterrorizar o seu povo.

07-04-2011Debates do Parlamento EuropeuPT144



Maroš Šefčovič,    Vice-Presidente da Comissão. – (EN) Senhor Presidente, penso que todos
concordaremos que o Zimbabué e as suas violações dos direitos humanos estão na nossa
agenda há demasiado tempo. Qualquer sinal de esperança nalguma evolução positiva é
imediatamente anulado por surtos de repressão política e violência. Foi exactamente o que
aconteceu de novo há apenas alguns meses. A União Europeia teve, pois, de proceder à
revisão das suas medidas restritivas, pela oitava vez, em Fevereiro deste ano.

Com este gesto claro, pretendemos sublinhar a importância crítica de um acordo entre os
partidos do Governo sobre as medidas necessárias para a realização de eleições no país.
Neste contexto, a UE salientou a sua disponibilidade para rever a sua decisão em resposta
a mais progressos concretos no terreno.

A UE está profundamente preocupada com o aumento acentuado da violência política a
que se assistiu nos últimos meses no Zimbabué. Em 11 de Março, em conjunto com 21
embaixadas e representações, a UE emitiu uma declaração para expressar a sua apreensão
com o aumento do que parece ser a intimidação e a violência com motivação política.

Neste contexto, a UE saúda o resultado da recente cimeira da Comunidade para o
Desenvolvimento da África Austral (SADC), realizada em 31 de Março de 2011. O
comunicado da SADC apela ao fim imediato da violência, da intimidação, do discurso de
ódio e do assédio e insta o Governo do Zimbabué a tomar todas as medidas necessárias
para realizar eleições. O documento disponibiliza assistência para que possam ser
organizadas eleições em conformidade com os princípios e orientações da SADC que
regem as eleições democráticas. Por esse motivo, a SADC irá nomear responsáveis que se
juntarão à equipa de facilitação sul-africana e trabalharão com o comité misto de supervisão
e execução.

A UE acredita que o reforço dos esforços de facilitação e mediação levado a cabo pela SADC
e pela África do Sul é fundamental para impedir mais instabilidade no Zimbabué. A UE
saúda os esforços da região para mediar a crise zimbabueana.

A África do Sul, na sua qualidade de facilitadora, em conjunto com a SADC, enquanto
garante do acordo político global, decidiu acreditar o embaixador zimbabueano. Neste
momento, manter um canal formal de comunicação aberta com o Zimbabué e prosseguir
um diálogo com o Governo inclusivo é vital, e não devemos comprometer a posição do
embaixador da UE em Harare. A União actuará e avançará em estreita coordenação com
todos os seus Estados-Membros.

A UE continua a ser o maior fornecedor de ajuda ao desenvolvimento para o Zimbabué.
Queremos expressar claramente que somos severos com o regime mas tentamos apoiar
as pessoas. Com o desembolso de aproximadamente 365 milhões desde a criação do acordo
político global, em 2009, somos – como referi – o maior doador.

Os recursos são canalizados apenas através de órgãos da ONU e organizações não
governamentais especializadas. Desde 2009, a UE apoia também reformas na governação,
como determina o acordo político global, incluindo o processo de reforma constitucional.
A União também financia programas de direitos humanos, nomeadamente programas
criados por defensores dos direitos humanos. Temos de esperar que toda a pressão
internacional conduza finalmente a eleições livres e justas no Zimbabué e à normalização
gradual da situação muito difícil neste país.

Presidente.   – Está encerrado o debate.
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Declarações escritas (Artigo 149.º)

Alain Cadec (PPE),    por escrito. – (FR) Nos últimos meses, muitos opositores ao regime
de Mugabe, bem como representantes de organizações não governamentais, foram detidos
arbitrariamente pelas autoridades zimbabueanas. O partido do Presidente Mugabe impediu
sistematicamente o Governo de união nacional do Zimbabué, formado em 2009, de abrir
caminho a uma transição democrática e a eleições credíveis. É necessário pôr imediatamente
termo a toda a violência política perpetrada pelos apoiantes do Presidente Mugabe. A União
Europeia e os seus Estados-Membros têm de se associar à União Africana e à Comunidade
para o Desenvolvimento da África Austral a fim de assegurar que as eleições futuras não
se realizem num clima de intimidação e violência. Saúdo o facto de a resolução do
Parlamento Europeu apelar a todos os partidos políticos do Zimbabué para que trabalhem
em conjunto na elaboração de uma nova constituição democrática, aceitável para toda a
população do Zimbabué, antes das próximas eleições.

Monica Luisa Macovei (PPE),    por escrito. – (RO) Mais uma vez, verificamos que a
intimidação, as detenções, a violência e mesmo a tortura são as armas utilizadas por Mugabe
contra os seus adversários políticos e a sociedade civil. As forças leais a Mugabe intimidaram
ministros da oposição no Governo de união nacional. Assediaram líderes de organizações
dos direitos humanos e detiveram 46 representantes da sociedade civil acusados de traição,
tendo alguns deles sido espancados e mesmo torturados enquanto estavam detidos. Não
é possível construir uma estrutura sustentável baseada no medo e no terror ou contrária
às liberdades civis e políticas.

Insto a Alta Representante da União Europeia a apoiar os esforços para a realização de
eleições livres no Zimbabué, sem violência nem intimidação. É necessário um governo
legítimo que respeite os direitos e as liberdades fundamentais, um governo que, por outras
palavras, demonstre respeito pelos seres humanos. O reforço das restrições da União
Europeia impostas às pessoas que rodeiam Mugabe tem de ser uma medida a tomar.

11. Período de votação

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

(Resultados pormenorizados das votações: ver Acta.)

11.1. O caso de Ai WeiWei na China (B7-0274/2011) (votação)

11.2. Proibição de eleição do Governo tibetano exilado no Nepal (B7-0238/2011)
(votação)

11.3. Zimbabué (B7-0239/2011) (votação)

Presidente.   – Estão encerradas as votações.

12. Correcções e intenções de voto: ver Acta

13. Decisões sobre determinados documentos: ver acta

14. Declarações escritas inscritas no registo (artigo 123.º do Regimento): Ver Acta
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15. Transmissão dos textos aprovados na presente sessão : Ver Acta

16. Calendário das próximas sessões : Ver Acta

17. Interrupção da Sessão

Presidente.   – Dou por interrompida a sessão do Parlamento Europeu.

(A sessão é suspensa às 16H30)
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ANEXO (Respostas escritas)

PERGUNTAS AO CONSELHO (Estas respostas são da exclusiva
responsabilidade da Presidência em exercício do Conselho da União
Europeia)

Pergunta nº  1  de  Bernd Posselt  ( H-000106/11 )

Assunto: Evolução da situação na Ucrânia

Como avalia o Conselho a evolução da situação política na Ucrânia, especialmente no que
respeita ao Estado de Direito e aos direitos das minorias, e que medidas pensa adoptar para
aproximar este país da UE, por exemplo no quadro das estratégias relativas ao Danúbio e
ao Mar Negro?

Resposta

(EN) A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho
nem os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Abril
de 2011, em Estrasburgo.

O respeito pelos direitos humanos, pelos princípios democráticos e pelo Estado de direito
são valores fulcrais da UE que esta promove de forma consistente nas suas relações com
países terceiros.

Na 14.ª Cimeira UE-Ucrânia, que decorreu em Bruxelas em 22 de Novembro de 2010, os
dirigentes recordaram que as relações entre a UE e a Ucrânia assentavam em valores comuns
e numa história comum, e que a UE tinha reconhecido as aspirações europeias da Ucrânia
e aceitado com agrado a sua opção europeia. Observaram igualmente que a profundidade
da relação entre a UE e a Ucrânia seria determinada pela implementação de reformas e pela
continuação da consolidação de valores comuns.

As duas partes discutiram a questão do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades
fundamentais, pelos valores democráticos e pelo Estado de direito com base num poder
judicial independente e imparcial. Frisaram nomeadamente a importância da existência
de meios de comunicação social livres. Na sequência das recentes eleições locais, os
dirigentes recordaram a necessidade de continuar a reforçar o desenvolvimento democrático
na Ucrânia, nomeadamente o quadro eleitoral.

Os dirigentes tomaram nota dos recentes desenvolvimentos constitucionais na Ucrânia.
A UE, pelo seu lado, incentivou as autoridades ucranianas a empreenderem a reforma
constitucional em moldes inclusivos e abrangentes, em estreita cooperação com a Comissão
de Veneza do Conselho da Europa.

Os dirigentes manifestaram a sua satisfação com os progressos alcançados nas relações
entre a UE e a Ucrânia. A este respeito, frisaram a importância do Acordo de Associação
UE-Ucrânia que está neste momento a ser negociado e disseram que aguardavam com o
maior interesse a conclusão das negociações o mais brevemente possível, mantendo-se
simultaneamente a qualidade e a viabilidade do Acordo de Associação.

O Conselho está preocupado com as notícias consistentes e generalizadas relativas a uma
deterioração do respeito pelas liberdades fundamentais e pelos princípios democráticos
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na Ucrânia. São particularmente preocupantes as queixas relativas à liberdade dos meios
de comunicação social, à liberdade de reunião e à liberdade de associação. A UE continuará
a fazer uso de todas as oportunidades para sublinhar a importância do pleno respeito pelo
Estado de direito, inclusive nas investigações e procedimentos penais, e principalmente
no que se refere ao princípio de uma justiça equitativa, imparcial e independente, e bem
assim a necessidade de assegurar que o direito penal não seja utilizado para fins políticos.

A UE acompanha também de perto a situação das pessoas pertencentes a minorias na
Ucrânia e acompanha a evolução dos acontecimentos em matéria dos progressos registados
na Ucrânia na via de um moderno quadro jurídico para assegurar os direitos de pessoas
pertencentes a minorias e na via da implementação da Convenção-Quadro do Conselho
da Europa para a Protecção das Minorias Nacionais. A UE continuará a levantar regularmente
estas questões junto das autoridades ucranianas como parte do seu diálogo em curso com
a Ucrânia.

*
*     *

Pergunta nº  2  de  Marian Harkin  ( H-000109/11 )

Assunto: Negociações com o Mercosul

Pode o Conselho apresentar o seu ponto de vista sobre os aspectos agrícolas das negociações
em curso com o Mercosul?

Resposta

(EN) A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho
nem os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Abril
de 2011, em Estrasburgo.

Como acontece em todas as negociações comerciais, o Conselho, por intermédio do seu
Comité da Política Comercial, acompanha de perto os desenvolvimentos das negociações
com o Mercosul. O Conselho faz incidir em especial a sua atenção no cumprimento das
condições estabelecidas no mandato de negociação, que foi adoptado pelo Conselho em
13 de Setembro de 1999. O Conselho tomou boa nota do compromisso da Comissão de
permanecer dentro dos limites deste mandato e de se manter vigilante quanto a qualquer
impacto adverso de um possível acordo, nomeadamente no que respeita aos produtos
mais sensíveis.

A este respeito, dever-se-á sublinhar que o Comissário Cioloş reconheceu repetidas vezes
a sensibilidade das negociações com o Mercosul para o sector agrícola da UE. Muito
recentemente, na sessão do Conselho de 17 de Março de 2011, garantiu ao Conselho que
a Comissão está a seguir uma abordagem prudente nessas negociações, tendo em conta
os interesses defensivos e ofensivos da UE no sector agrícola.

No que se refere à questão da coerência entre a política agrícola e a política comercial e das
consequências do relançamento das negociações com o Mercosul, chama-se a atenção da
senhora deputada para as conclusões adoptadas pelo Conselho em Junho de 2010 sobre
a competitividade internacional do modelo agro-alimentar europeu (4) .

(4) Doc. 11409/10 ADD 1.
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*
*     *

Pergunta nº  3  de  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-000113/11 )

Assunto: Medidas tendentes a reduzir o impacto da crise alimentar

Em 3 de Fevereiro de 2011, a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
anunciou que, no mês de Janeiro, após sete meses consecutivos de aumento, os preços dos
alimentos atingiram um máximo histórico e que esse aumento irá prosseguir nos próximos
meses. Tendo em conta que os ministros da Agricultura se reuniram em 21 de Fevereiro
de 2011, que medidas concretas prevê o Conselho para incentivar os Estados-Membros a
investir na agricultura e, em especial, no cultivo de cereais, para que a população da União
Europeia não seja afectada pela crise alimentar mundial e os preços dos alimentos de base
permaneçam acessíveis aos cidadãos europeus? Que medidas preconiza o Conselho para
que a UE apoie, através da exportação de cereais, os países mais afectados pela crise
alimentar?

Resposta

(EN) A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho
nem os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Abril
de 2011, em Estrasburgo.

Uma população mundial em crescimento tem como resultado o aumento da procura de
alimentos. Secas, inundações e catástrofes naturais têm desempenhado o seu papel,
juntamente com o aumento em flecha dos preços da energia e as restrições às exportações
por parte de alguns dos nossos parceiros mundiais. Acresce que a excessiva volatilidade
dos preços pode desestabilizar as economias agrícolas e afectar a segurança alimentar a
nível local e regional.

Neste contexto, são particularmente importantes dois dos objectivos da PAC, tal como
definidos no Tratado. O primeiro, assegurar que os aprovisionamentos cheguem aos
consumidores a preços razoáveis. O segundo, aumentar a produtividade agrícola através
da promoção do progresso técnico e da garantia do desenvolvimento racional da produção
agrícola e da utilização optimizada dos factores de produção, nomeadamente a mão-de-obra.

O Conselho Europeu de Junho de 2010 concluiu que um sector agrícola sustentável,
produtivo e competitivo constituirá um importante contributo para a Estratégia "Europa
2020", atendendo ao potencial de crescimento e emprego das zonas rurais e assegurando
simultaneamente uma concorrência leal.

As conclusões da Presidência sobre a PAC no horizonte de 2020 (5) , que foram apoiadas
no mês passado por uma vastíssima maioria de membros do Conselho, reconhecem que
a produção de alimentos economicamente viável e sustentável em termos ambientais
continua a ser o objectivo fundamental da futura PAC.

O Conselho tomou nota das opiniões do Parlamento Europeu expressas em resoluções
recentes, em particular sobre o reconhecimento da agricultura como sector estratégico no
contexto da segurança alimentar, sobre o défice de proteínas na UE e sobre a ligação entre
a agricultura da UE e o comércio internacional. O Conselho aguarda com o maior interesse

(5) Documento 7921/11.

07-04-2011Debates do Parlamento EuropeuPT150



o debate com o Parlamento, em finais do ano, sobre as propostas da Comissão relativamente
à PAC pós 2013.

*
*     *

Pergunta nº  4  de  Pat the Cope Gallagher  ( H-000118/11 )

Assunto: Desenvolvimento de uma economia com baixas emissões de carbono

A União Europeia pode cumprir as suas obrigações decorrentes das alterações climáticas
e reduzir o desemprego mediante o desenvolvimento de uma economia com baixas emissões
de carbono.

Pode o Conselho indicar as medidas tomadas pela UE para promover o investimento na
inovação e em infra-estruturas ecológicas?

Resposta

(EN) A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho
nem os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Abril
de 2011, em Estrasburgo.

Nas suas Conclusões sobre Aperfeiçoamento dos instrumentos de política ambiental,
adoptadas em 20 de Dezembro de 2010, o Conselho congratulou-se com o facto de serem
tidas em conta mais considerações ambientais em iniciativas como a Estratégia "Europa
2020" – que defende a promoção de uma economia mais eficiente na utilização dos recursos,
mais ecológica e mais competitiva (6) . O Conselho solicitou também que o Quadro
Financeiro da UE se torne mais ecológico, designadamente no intuito de promover a
transição para uma economia segura, sustentável, hipocarbónica, eficiente em termos de
utilização de recursos, respeitadora da biodiversidade e resistente às alterações climáticas (7) .

Nas suas Conclusões de 4 de Fevereiro de 2011 (8)  o Conselho Europeu sublinhou que é
essencial promover um quadro regulamentar que atraia o investimento. Foi realçado que
a UE e os seus Estados-Membros estimularão os investimentos em energias renováveis e
tecnologias hipocarbónicas seguras e sustentáveis, e promoverão a implementação das
prioridades em matéria de tecnologia definidas no Plano Estratégico Europeu para as
Tecnologias Energéticas (SET) (9) . Afirma-se, além disso, que, a nível nacional, os
Estados-Membros recordam a sua disponibilidade para consagrar ao financiamento de
medidas relacionadas com o clima, incluindo projectos inovadores, uma percentagem que
será no mínimo 50% das receitas do RCE. O Conselho Europeu sublinhou igualmente que
os investimentos no domínio da eficiência energética aumentam a competitividade,
reforçam a segurança do abastecimento energético e contribuem para a sustentabilidade
a baixo custo, e que é necessária uma acção determinada para explorar o considerável

(6) 5302/11.
(7) idem.
(8) EUCO 2/1/11.
(9) idem.
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potencial existente no que respeita a uma maior poupança de energia nos edifícios, nos
transportes, nos produtos e nos processos. (10)

O Conselho salientou também, nas suas Conclusões sobre "Energia 2020: Estratégia para
uma energia competitiva, sustentável e segura", adoptadas em 28 de Fevereiro de 2011 (11) ,
que, com base nas actividades realizadas no quadro do Plano SET deverão ser lançadas
iniciativas ligadas às tecnologias relativas a armazenamento de electricidade,
biocombustíveis sustentáveis, redes inteligentes e cidades inteligentes, bem como as ligadas
aos veículos limpos e à energia oceânica e marítima. O Conselho salientou ainda que a
posição competitiva da UE deveria reflectir-se nos compromissos financeiros da indústria,
bem como nas condições de financiamento público e beneficiaria de toda uma série de
instrumentos financeiros. Nos programas futuros, haverá que conferir prioridade à
investigação, desenvolvimento e implantação de tecnologias hipocarbónicas seguras e
sustentáveis.

O Conselho considerou igualmente que a utilização de mecanismos de financiamento
inovadores poderá contribuir para mobilizar os meios existentes. Seria necessário estudar
mais aprofundadamente eventuais outros instrumentos inovadores de financiamento. Tais
instrumentos teriam de apresentar a flexibilidade necessária para ter devidamente em
consideração as especificidades nacionais.

O Programa Energético Europeu para o Relançamento (EEPR) (12)  fornece financiamento
para projectos no domínio da energia a fim de contribuir, entre outras coisas, para a redução
das emissões de gases com efeito de estufa. A medida complementar adoptada em 2010 (13)

criou um instrumento de financiamento que concede apoio adicional a iniciativas no
domínio da eficiência energética e das energias renováveis.

No total, o apoio financeiro às energias renováveis a nível da UE elevou-se a cerca de 3,26
mil milhões de euros por ano durante o período de 2007 a 2009 (14) . Uma importante
nova fonte de apoio financeiro para as energias renováveis a nível da UE é o programa
"NER 300" (15) .

O investimento em inovação e infra-estruturas ecológicas é igualmente apoiado por
intermédio da Política de Coesão (16) , do Programa Energia Inteligente - Europa (17)  (inclusive

(10) idem.
(11) 6207/1/11.
(12) Regulamento (CE) n.º 663/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009, que estabelece um

programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projectos no domínio da energia para o relançamento
da economia (JO L 200 de 31.7.2009, p. 31).

(13) Regulamento (UE) n.º 1233/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 2010, que altera
o Regulamento (CE) n.º 663/2009 que estabelece um programa de concessão de apoio financeiro comunitário a
projectos no domínio da energia para o relançamento da economia (JO L 346 de 30.12.2010, p. 5).

(14) 5965/11.
(15) idem.
(16) Quinto relatório sobre Coesão Económica, Social e Territorial,

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm
(17) Decisão n.º 1230/2003/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho de 2003, que aprova o programa

plurianual de acções no domínio da energia: Programa "Energia Inteligente — Europa" (2003-2006) (JO L 176 de
15.7.2003, p. 29).
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através da ferramenta ELENA) e do Sétimo Programa-Quadro de actividades em matéria
de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007-2013) (18) .

Em Março de 2011, a Comissão apresentou a Comunicação intitulada "Roteiro de transição
para uma economia hipocarbónica competitiva em 2050" (19)  (o Roteiro para a
descarbonização do sector energético em 2050) e a Comunicação sobre um "Plano de
Eficiência Energética 2011" (20) , actualmente em discussão em sede de Conselho.

Nos próximos meses serão tomadas importantes decisões, por exemplo em termos do
Quadro Financeiro Plurianual, da implementação do Livro Branco sobre os Transportes,
do Plano de Eficiência Energética e da Política Agrícola Comum. É por isso fundamental
que o Conselho "Ambiente", na sua sessão de Junho, chegue a acordo sobre um conjunto
de conclusões que definam medidas estratégicas e operacionais para seguir em frente.

À luz do que ficou exposto, em 14 de Março, o Conselho "Ambiente" saudou a apresentação
da Comissão sobre o Roteiro para a descarbonização do sector energético em 2050 e
declarou que visa adoptar sobre ele Conclusões do Conselho no Conselho "Ambiente" de
Junho, com vista ao Conselho Europeu de Junho de 2011. Além disso, atendendo a que a
eficiência energética desempenha um papel fulcral num crescimento hipocarbónico e está
estreitamente ligada ao Roteiro para a descarbonização do sector energético em 2050, é
importante ter em conta que o TTE (Transportes, Telecomunicações e Energia) - Conselho
"Energia" também projecta adoptar Conclusões do Conselho sobre o Plano de Eficiência
Energética 2011.

*
*     *

Pergunta nº  5  de  Brian Crowley  ( H-000120/11 )

Assunto: Estratégia da UE para os sem-abrigo

Pode o Conselho indicar as iniciativas tomadas pela UE para ajudar os sem-abrigo e apoiar
as estratégias nacionais de luta contra este fenómeno?

Resposta

(EN) A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho
nem os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Abril
de 2011, em Estrasburgo.

A União Europeia está a combater o problema dos sem-abrigo e a exclusão habitacional
no quadro da Estratégia Europa 2020, adoptada pelo Conselho Europeu em 17 de Junho
de 2010 (21) . As medidas nesta matéria são tomadas mais especificamente a título da
iniciativa emblemática "Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social: um

(18) Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativa ao Sétimo
Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico
e demonstração (2007 a 2013) (JO L 41 de 30.12.2006, p. 2/1).

(19) 7505/11.
(20) 7363/11.
(21) EUCO 13/1/10.
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quadro europeu para a coesão social e territorial" (22) . Esta Plataforma estabelecerá um
quadro de acção dinâmico que permita assegurar que as pessoas em situação de pobreza
e de exclusão social possam viver com dignidade e participar activamente na sociedade. (23)

Nas suas Conclusões sobre a Plataforma, adoptadas em 7 de Março de 2011, o Conselho
recordou que "algumas faixas da população estão particularmente expostas ao risco de
pobreza e exclusão social, outras sofrem as mais extremas formas de pobreza (como os
sem-abrigo)" (24) .

A questão dos sem-abrigo é abrangida pelo Método Aberto de Coordenação na área da
Protecção Social e da Inclusão Social (MAC Social), incluindo avaliações entre pares. A fim
de apoiar estratégias nacionais na luta contra o problema dos sem-abrigo, o Conselho
baseia o seu trabalho no resultado da Conferência Europeia de Consenso sobre o Estado
de Sem-Abrigo, organizada em Dezembro de 2010 no semestre da Presidência belga (25)

e no Relatório Conjunto sobre a Protecção Social e a Inclusão Social de  (26) . Neste relatório
sublinha-se o facto de as estratégias integradas para responder aos problemas da exclusão
habitacional e dos sem-abrigo terem um importante papel a desempenhar em políticas
pós-crise, com vista à construção de sociedades coesas e sustentáveis em termos
ambientais (27) . No seu contributo para o Conselho Europeu (24-25 de Março de 2011),
o Comité da Protecção Social sublinha que continuará a trabalhar na área dos problemas
dos sem-abrigo e da exclusão habitacional (28) .

Em Dezembro de 2010, o Conselho adoptou uma Declaração sobre "o Ano Europeu do
Combate à Pobreza e à Exclusão Social: Colaborar na luta contra a pobreza em 2010 e nos
anos vindouros" (29) ,a fim de assinalar o encerramento deste Ano Europeu. Nesta declaração
o Conselho sublinhou que cabe prestar especial atenção aos grupos vulneráveis e àqueles
que vivem em condições extremas de pobreza, como os sem-abrigo. Sublinhou também
que a União Europeia e os seus Estados-Membros devem colaborar, a nível europeu,
nacional, regional e local, na luta contra a pobreza.

*
*     *

Pergunta nº  6  de  Νικόλαου Χουντή  ( H-000125/11 )

Assunto: Estatuto de refugiado na Turquia

A Turquia é Parte na Convenção de Genebra de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados,
bem como no seu Protocolo. Emitiu, porém, reservas que se prendem com restrições
geográficas. Concretamente, a Turquia decidiu limitar-se a examinar os pedidos de asilo
relativos a factos ocorridos na Europa, o que significa que, para o Estado turco, no caso
dos cidadãos não europeus, nenhum pedido de asilo é admissível. Esta postura constitui

(22) 18111/10.
(23) idem.
(24) 7434/1/11.
(25) 6498/11.
(26) /10.
(27) idem.
(28) 6491/11.
(29) 16435/10.
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um atentado aos direitos dos refugiados na acepção da Convenção de Genebra e não é
compatível com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (artigos 18.º e 19.º),
nem com o princípio da igualdade de tratamento.

Admitiu a União Europeia, pela acção ou por omissão, o carácter paradoxal dessas reservas
emitidas à Convenção de Genebra, que constituem um atentado aos princípios do
humanismo e da igualdade de tratamento? Solicitou a União Europeia à Turquia que
levantasse essas reservas?

Resposta

(EN) A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho
nem os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Abril
de 2011, em Estrasburgo.

O Conselho tem perfeito conhecimento de que a Turquia mantém a imposição de limitações
geográficas à Convenção de Genebra sobre os refugiados e ao seu protocolo suplementar.
A posição da UE sobre esta matéria continua, porém, a ser muito clara – essa limitação não
se coaduna com o acervo da UE em matéria de asilo e a Turquia deve levantá-la e aplicar
integralmente a Convenção de Genebra e o seu protocolo suplementar.

A Turquia, na sua qualidade de país candidato, tem de satisfazer os critérios políticos
estabelecidos pelo Conselho Europeu de Copenhaga, nomeadamente cumprindo os
requisitos do Quadro de Negociação e da Parceria de Adesão. Do Quadro de Negociação
decorre igualmente a previsão de que a Turquia alinhe progressivamente com o acervo da
UE – inclusive no domínio do asilo.

O levantamento desta limitação geográfica é também posto em destaque como prioridade
na versão revista da Parceria de Adesão com a Turquia. Gostaria de recordar que o Conselho
exorta sistematicamente a Turquia a intensificar os seus esforços no sentido de cumprir
os requisitos especificados no Quadro de Negociação, abrangendo, entre outras coisas, a
aplicação da Parceria de Adesão. A necessidade de envidar esforços sustentados no domínio
do asilo foi particularmente salientada pela União no Conselho de Associação UE-Turquia
(a nível ministerial) em 10 de Maio de 2010 e o assunto é também regularmente abordado
pela Comissão nas suas reuniões com a Turquia.

Posso, por isso, assegurar ao senhor deputado que esta questão continuará a ser
acompanhada de perto e sistematicamente abordada a todos os níveis, consoante adequado,
visto a plena aplicação da Convenção de Genebra de 1951 e do seu Protocolo de 1967
fazer parte dos requisitos relativamente aos quais estão a ser aferidos os progressos da
Turquia nas negociações.

*
*     *

Pergunta nº  7  de  Jim Higgins  ( H-000126/11 )

Assunto: Protestos de rua em países do Norte de África

Dado o grau de protestos de rua em certos países do Norte de África, pensa o Conselho
que a UE deveria assumir um papel mais activo no estabelecimento de relações com esses
países, encorajando-os a seguir a via democrática?
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Resposta

(EN) A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho
nem os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Abril
de 2011, em Estrasburgo.

O desenrolar dos acontecimentos na nossa vizinhança meridional assume proporções
históricas e evolui muito rapidamente. Esses acontecimentos são reflexo de um processo
de profundas transformações nos países do Sul do Mediterrâneo.

Essas modificações terão consequências duradouras para os cidadãos e os países da região.
Prestamos homenagem à coragem demonstrada pelos habitantes da região, que procuram
concretizar com dignidade as suas legítimas aspirações em matéria de transformações
democráticas. As transformações agora em curso transportam consigo a esperança numa
vida melhor e num maior respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo, pelo Estado
de direito e pela justiça social.

O movimento que conduz à democracia não segue um caminho fácil – essas transições
estão associadas a riscos e incertezas. Reconhecendo embora as dificuldades, a União
Europeia tomou a opção clara de apoiar a demanda da transformação democrática assumida
pelos povos da região.

É com grande interesse que a União Europeia apoia os países que procuram uma transição
de regimes autocráticos para a democracia, tal como fez, nomeadamente, na Europa Central
e Oriental.

A UE está decidida a apoiar todas as medidas tomadas no sentido de uma transformação
democrática que permita uma modificação pacífica, crescimento e prosperidade na nossa
região vizinha meridional. Isto mesmo foi confirmado ao mais alto nível pelo Conselho
Europeu na sua reunião extraordinária de 11 de Março de 2011. Os Chefes de Estado ou
de Governo debateram a evolução dos acontecimentos na região e transmitiram o seu total
apoio à transformação democrática em curso. Sublinharam o nosso interesse partilhado
numa região do Sul do Mediterrâneo democrática, estável, próspera e pacífica.

Tendo em vista dar um passo qualitativo em frente nas nossas relações como os nossos
vizinhos meridionais, a Comissão e a Alta Representante emitiram em 8 de Março uma
Comunicação conjunta sobre uma "Parceria para a Democracia e a Prosperidade Partilhada
com o Sul do Mediterrâneo".

A Comunicação tem como base o princípio de um empenhamento conjunto em valores
partilhados em comum como a democracia, os direitos humanos, a justiça social, a boa
governação e o Estado de direito. Só é possível dar resposta às exigências de participação
política, dignidade, liberdade e oportunidades de emprego expressas nestas últimas semanas
através de reformas políticas e económicas ambiciosas. É necessário que todos os países
da região empreendam ou acelerem essas reformas políticas e económicas.

A nossa política renovada deverá ter em conta a especificidade de cada situação e de cada
país da região. Os programas de parceria e assistência já existentes serão reanalisados em
estreita cooperação com os parceiros da região, com o objectivo de visar melhor as
necessidades actuais com base numa abordagem mais centrada no país em causa.

*
*     *
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Pergunta nº  8  de  Zigmantas Balčytis  ( H-000133/11 )

Assunto: A rede de base da nova RTE-T

O processo de revisão da política de RTE-T entrou agora na sua fase final. A Comissão
deverá apresentar uma proposta de novas orientações relativas à RTE-T em meados de
2011. No seu documento de trabalho sobre a nova RTE-T, publicado em Janeiro de 2011,
a Comissão estabelece uma possível metodologia de planeamento para a nova RTE-T. A
futura RTE-T deverá caracterizar-se por uma estrutura de rede de nível duplo, que inclui
uma rede global e uma rede de base.

O Conselho poderá indicar se apoia a metodologia de planeamento sugerida e se a considera
adequada para determinar a rede de base da nova RTE-T? No entender do Conselho, de
que melhorias necessita a metodologia de planeamento?

Resposta

(EN) A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho
nem os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Abril
de 2011, em Estrasburgo.

Como o senhor deputado indicou na sua pergunta, está prevista para meados de 2011
uma proposta da Comissão de novas orientações para a RTE-T. O Conselho aguarda essa
nova proposta e dará início à análise desse documento logo que o mesmo for apresentado
pela Comissão.

Enquanto não for dada ao Conselho a oportunidade de discutir a proposta da Comissão
atrás mencionada, a posição mais recente do Conselho encontra-se nas Conclusões do
Conselho sobre o Livro Verde da Comissão: Revisão da política relativa à RTE-T (30) . Nessas
Conclusões, o Conselho reafirma "a necessidade de continuar a investir na infra-estrutura
de transportes a fim de assegurar o desenvolvimento apropriado da RTE-T em todos os
modos de transporte, como base para o mercado interno e a competitividade, a coesão
económica, social e territorial da União e a sua ligação a países vizinhos, centrando-se na
noção de "valor acrescentado europeu", e tendo nomeadamente em conta objectivos
ambientais, na definição da futura política relativa à RTE-T." Realça também que "embora
os principais fluxos de tráfego transnacional constituam um critério relevante para o
planeamento da RTE-T, os aspectos económico, social e territorial da coesão e do acesso
à RTE-T são igualmente vitais, e são, em grande medida, contemplados ao nível da rede
global da actual RTE-T; por conseguinte, e tendo em conta a sua importância enquanto
base de referência para vários actos legislativos no sector dos transportes, advoga a
manutenção dessa rede global."

*
*     *

Pergunta nº  9  de  Mairead McGuinness  ( H-000141/11 )

Assunto: Segurança nuclear

Tendo em conta a importância crescente da segurança energética a nível mundial e a recente
catástrofe na central nuclear de Fukushima, no Japão, pode o Conselho apresentar em

(30) Doc. 10971/09.
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linhas gerais as medidas de segurança que tenciona tomar em articulação com a Comissão
– dado tratar-se de um domínio de competência partilhada – para reduzir os riscos
associados às 195 centrais de energia nuclear existentes na Europa?

Pode o Conselho prestar informações detalhadas sobre os anunciados testes de resistência
("stress tests")? Em termos concretos, terão estes testes em conta os perigos de uma eventual
contaminação radioactiva das águas europeias?

Resposta

(EN) A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho
nem os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Abril
de 2011, em Estrasburgo.

O Conselho gostaria de chamar a atenção da senhora deputada para o facto de que, tanto
quanto é do seu conhecimento, estão em funcionamento na União Europeia 143 reactores
nucleares (e não centrais nucleares). Na Federação Russa, na Suíça e na Ucrânia estão em
funcionamento mais 51 reactores nucleares (31) .

Na sua reunião extraordinária sobre energia de 21 de Março de 2011 (32) , o Conselho
discutiu a reacção a nível da UE e dos Estados-Membros à recente evolução dos
acontecimentos no Japão. A Presidência destacou o facto de que a prioridade, em primeiro
lugar e antes de tudo o mais, é prestar assistência humanitária e também técnica àquele
país.

No que respeita à segurança nuclear, o Conselho sublinhou na mesma reunião que a
prioridade consiste em assegurar que estejam em vigor as normas mais elevadas e que a
melhoria da segurança seja um processo contínuo. O Conselho congratulou-se igualmente
com as medidas tomadas a título voluntário por autoridades nacionais e operadores do
sector no que respeita à revisão da segurança das instalações nucleares.

O Conselho também tomou nota de que existe uma disposição partilhada de lançar um
processo para a definição de uma avaliação exaustiva dos riscos e da segurança (teste de
resistência) das centrais nucleares na Europa. Neste contexto, o Conselho sublinhou a
importância da transparência no que respeita tanto ao resultado dessa avaliação como às
medidas tomadas pelos Estados-Membros a nível nacional.

Na mesma reunião, os Estados-Membros e a Comissão convidaram o ENSREG (Grupo de
Reguladores Europeus em matéria de Segurança Nuclear) e outros organismos pertinentes
a definir o âmbito de aplicação e as modalidades desses testes, fazendo uso do know-how
disponível e, na devida altura, das lições a retirar do recente acidente. O Conselho tomou
nota das possíveis áreas (riscos de inundações, riscos sísmicos, sistemas de apoio de
segurança, procedimentos de emergência) que possam servir de base para esta avaliação.
Sublinhou também a necessidade de chamar países terceiros vizinhos a participar numa
avaliação semelhante da segurança e dos riscos para centrais já existentes e futuras.

Estas conclusões foram confirmadas pelo Conselho Europeu na sua reunião de 24 e 25 de
Março de 2011 (33) . O Conselho Europeu sublinhou que as avaliações ("testes de resistência")

(31) Nuclear Power Reactors in the World, Reference Data Series No. 2, 2010 edition, AIEA, VIENA, 2010, p. 10-11.
(32) 8004/11.
(33) EUCO 10/11.
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serão conduzidas por autoridades nacionais independentes e através de uma análise pelos
pares e que os respectivos resultados e quaisquer medidas subsequentes que seja necessário
adoptar deverão ser comunicados à Comissão e ao ENSREG e tornados públicos. O Conselho
Europeu avaliará os primeiros resultados até ao final de 2011, com base num relatório
elaborado pela Comissão.

O Conselho Europeu salientou que a prioridade de garantir a segurança das centrais
nucleares não pode

parar, como é evidente, nas nossas fronteiras; a UE solicitará que sejam realizados "testes
de resistência"

similares nos países vizinhos e à escala mundial, tanto no que se refere às centrais existentes
como às projectadas. Neste contexto, dever-se-á recorrer inteiramente às organizações
internacionais relevantes.

A este respeito, o Conselho Europeu sublinhou também que devem ser implementadas e
permanentemente aperfeiçoadas na UE e promovidas a nível internacional as mais rigorosas
normas em matéria de segurança nuclear.

*
*     *

Pergunta nº  10  de  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000143/11 )

Assunto: Critérios de participação no Conselho dos Direitos do Homem das Nações
Unidas

Em 1 de Março de 2011, a Assembleia-Geral das Nações Unidas decidiu suspender a
participação da Líbia no Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas. Tratou-se
de um sinal claro, não só para o Coronel Gaddafi e para o seu regime, mas também para
aqueles países do globo em que as violações dos direitos do Homem são frequentes e
generalizadas. No relatório do Parlamento sobre o Conselho dos Direitos do Homem das
Nações Unidas e o papel da UE no mesmo, aprovado em Fevereiro de 2009, o PE defendeu
de forma veemente a introdução de critérios de participação neste importante órgão das
Nações Unidas. No caso da Líbia, a Assembleia-Geral das Nações Unidas agiu em
conformidade com a resolução do PE e tomou uma decisão correcta e atempada.

Qual é a posição do Conselho quanto ao estabelecimento de critérios claros de participação
no Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas? Terá o Conselho tomado algumas
providências neste sentido?

Resposta

(EN) A presente resposta, que foi elaborada pela Presidência e que não vincula o Conselho
nem os seus membros enquanto tais, não foi apresentada oralmente durante o período de
perguntas dirigidas ao Conselho no período de sessões do Parlamento Europeu de Abril
de 2011, em Estrasburgo.

A Resolução 60/251 da Assembleia Geral da ONU que estabelece o Conselho dos Direitos
do Homem (CDH), esclarece que os membros deste órgão têm de "seguir as normas mais
exigentes na promoção e protecção dos direitos humanos, e devem cooperar plenamente
com o Conselho". Por consequência, quando eleger os 47 membros do CDH, a Assembleia
Geral levará em conta o historial e os compromissos de todos os candidatos em matéria
de direitos humanos.
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Até agora, a Assembleia Geral da ONU não aplicou inteiramente este princípio, como
vimos no caso da Líbia. É por isso que a questão da "participação baseada na qualidade"
tem de constituir uma parte importante da Revisão em curso do CDH e de facto a
Assembleia Geral da ONU decidiu incluir a questão na etapa da revisão de Nova Iorque.
Os co-facilitadores nomeados pelo Presidente da Assembleia Geral para conduzir o debate
da Revisão do CDH em Nova Iorque organizaram uma primeira reunião em 29 de Março
especificamente para tratar deste assunto. A título de contribuição para este debate, a UE
apresentou ideias concretas, tal como organizar audições para os candidatos ao CDH antes
das eleições, com a participação de Estados-Membros, ONG e Instituições Nacionais de
Defesa dos Direitos Humanos. Essas audições deviam incidir sobre promessas e
compromissos voluntários e bem assim sobre o modo como o país candidato tenciona
satisfazer o requisito de seguir as normas mais exigentes na promoção e protecção dos
direitos humanos.

*
*     *

PERGUNTAS À COMISSÃO

Pergunta nº  20  de  Liam Aylward  ( H-000117/11 )

Assunto: Investigação na área dos benefícios da actividade desportiva na EU no
âmbito do Sétimo Programa-Quadro

No contexto do Sétimo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
2007 2013, pode a Comissão indicar que estudos científicos levou e tenciona levar a efeito
nos próximos anos visando promover os benefícios sociais, sanitários e comunitários da
actividade desportiva na UE?

Resposta

(EN) Muito embora o Sétimo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico (7.º PQ, 2007-2013) não preveja a realização de investigação na área da
actividade desportiva como tal, promove de facto a investigação na área dos benefícios
sanitários da actividade física.

As áreas temáticas Saúde e Alimentação, Agricultura e Biotecnologias das Pescas e a
actividade Regiões do Conhecimento trataram, no entanto, da questão da actividade física
e das suas ligações com a promoção da saúde e a prevenção da doença e o desenvolvimento
através de diversos projectos do 7.º PQ. Ao longo do período 2005-2010 foram investidos
no financiamento dessa investigação cerca de 39 milhões de euros, que se traduziram em
qualquer coisa como oito projectos comunitários. As avaliações em curso poderão resultar
no financiamento de outros projectos nesta área.

Nos últimos quatro anos foram financiados diversos projectos relevantes no âmbito do
7.º PQ. O projecto PAPA visa promover a saúde dos adolescentes através de uma intervenção
no domínio das alterações dos comportamentos, que tem por objectivo melhorar a
qualidade da sua participação na actividade física por meio do desporto juvenil,
nomeadamente o futebol. Os projectos TEMPEST e ENERGY ocupam-se da actividade
física como parte do seu trabalho em determinantes relacionadas com a saúde, e o projecto
DALI tem como um dos objectivos estabelecer o papel da actividade física como medida
preventiva contra o desenvolvimento da diabetes gestacional - http://www.dali-project.eu"
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. O projecto EXGENSIS (6.º PQ) incide sobre vias de sinalização intracelular durante o
exercício e os efeitos desse exercício. O projecto TOYBOX utiliza modelos de
comportamento para compreender e promover o divertimento, a alimentação saudável,
a actividade lúdica e uma política de prevenção da obesidade na primeira infância, enquanto
o projecto I.FAMILY, com início em Março de 2012, investigará como é que os impactos
dos espaços construídos sobre a actividade física, os comportamentos sedentários e os
hábitos de sono interagem com o comportamento alimentar.

A nível regional, o projecto AFRESH visa desenvolver uma agenda de investigação para a
redução de doenças (crónicas) relacionadas com a dieta e a inactividade física, como a
diabetes, a obesidade, doenças cardiovasculares e diversos tipos de cancro, desenvolvendo
produtos e serviços inovadores no domínio da nutrição e da actividade física.

Conclusão: a Comissão reconhece plenamente que a actividade física é um factor
fundamental que contribui para a prevenção de importantes doenças relacionadas com o
estilo de vida, como a obesidade, e que é necessária uma investigação pertinente para
fornecer a base de que necessitamos para estratégias de promoção da saúde e prevenção
da doença que sejam mais eficazes e eficientes, e baseadas em provas.

*
*     *

Pergunta nº  21  de  Brian Crowley  ( H-000121/11 )

Assunto: Cooperação em matéria de I&D entre a UE e os EUA

Pode a Comissão informar circunstanciadamente sobre o nível de cooperação entre a UE
e os Estados Unidos da América em matéria de investigação, inovação, ciência e tecnologia?

Que iniciativas tomou a Comissão, desde Fevereiro 2010, para alargar a cooperação neste
domínio?

Resposta

(EN) Os Estados Unidos são o parceiro internacional com quem a União Europeia tem as
mais profundas e intensas relações em matéria de Ciência e Tecnologia (C&T). Isto é verdade
sob todos os pontos de vista: montantes de investimento mútuo em Investigação e
Desenvolvimento (I&D), fluxos de cientistas e investigadores, volumes de actividades de
cooperação e o número de publicações e patentes em co-autoria. A cooperação internacional
é importante para apoiar os objectivos da Estratégia Europa 2020, sendo por isso necessário
que as actividades com os Estados Unidos sejam uma prioridade. O Comissário responsável
pela Indústria e Empreendedorismo, Antonio Tajani, deslocou-se aos Estados Unidos (EUA)
duas vezes em 2010 para reforçar a cooperação UE-EUA; uma das deslocações constituiu,
inclusivamente, a primeira deslocação ao estrangeiro como Comissário.

O Sétimo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (7.º PQ,
2007-2013) é o principal mecanismo de financiamento para a investigação a nível europeu,
que apoia também a cooperação internacional da UE. Fora da Europa, os Estados Unidos
são o principal participante no Sétimo Programa-Quadro, com bastante mais de 300
convenções de subvenção assinadas e outras colaborações. A sua participação é
particularmente forte nas áreas temáticas da Saúde, Tecnologias da Informação e das
Comunicações, Nanotecnologias e Materiais, Alimentação, Agricultura e Pescas e
Biotecnologias, e Ambiente.
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O Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a UE e os Estados Unidos foi
renovado em 2009 até 2013. Em Maio de 2010, em Washington DC, realizou-se a reunião
anual conjunta ao abrigo deste acordo, coordenada, do lado dos Estados Unidos, pelo
Departamento de Estado. Ambas as partes fizeram o balanço dos progressos registados
no âmbito desse acordo, estando em desenvolvimento novas maneiras de realizar trabalho
conjunto. Estas novas maneiras vão desde a geminação de projectos até à abertura mútua
de programas de investigação, como os da área da investigação no domínio da saúde com
os Institutos Nacionais de Saúde (INS). A próxima reunião no âmbito do acordo está prevista
para Setembro de 2011 em Bruxelas.

O Acordo Ciência e Tecnologia fornece igualmente o enquadramento para diversas
Disposições de Execução com departamentos e agências governamentais específicos dos
Estados Unidos. Um exemplo é a Disposição de Execução com o Departamento da
Segurança Interna em matéria de investigação no domínio da segurança civil, que foi
assinado em Novembro de 2010 pelo Comissário responsável pela Indústria e o
Empreendedorismo, Antonio Tajani. O Centro Comum de Investigação está actualmente
a liderar discussões relativas a uma disposição semelhante com a Administração Nacional
Oceanográfica e Atmosférica (ANOA), sobre questões tão diversificadas como
contaminantes ambientais, catástrofes costeiras, meteorologia espacial, alterações climáticas
e gestão de crises. Este ano assistir-se-á também à renovação da nossa relação de 20 anos
com os Estados Unidos no domínio da investigação biotecnológica, bem como à
continuação do nosso diálogo sobre cooperação no espaço civil.

A inovação é uma área em que a Europa tem grande interesse em partilhar experiências
com os Estados Unidos sobre a melhor maneira de converter o conhecimento em
crescimento económico mais forte e criação de emprego. Entre os desenvolvimentos mais
interessantes no último ano conta-se a nova Parceria Transatlântica de Acção no domínio
da Inovação (Transatlantic Innovation Action Partnership), lançada no âmbito do Conselho
Económico Transatlântico (TEC). Esta parceria constitui a resposta à orientação política
dada ao TEC na última cimeira UE-EUA, ou seja promover a inovação, racionalizar a
regulamentação e eliminar as barreiras ao comércio e ao investimento. Em Dezembro de
2010, o TEC chegou a acordo sobre um plano de trabalho inicial para a Parceria de Acção
no domínio da Inovação. Tiveram início os trabalhos nas áreas da bioeconomia, das
matérias-primas e dos aspectos transversais da política de inovação.

O Conselho da Energia UE-EUA, criado em finais de 2009, é outro desenvolvimento
importante. Foram criados três grupos de trabalho – sobre política energética,
desenvolvimento de tecnologias e mercados – que chegaram a acordo sobre o âmbito das
respectivas competências em 2010. O Grupo de Trabalho sobre Tecnologia e I&D
organizou-se de modo a apresentar objectivos operacionais. A UE também colabora com
os Estados Unidos em contextos multilaterais, como seja o reactor termonuclear, ITER (34) .

A fim de retirar mais benefícios dos esforços comuns, a Comissão continuará a trabalhar
num enfoque mais estratégico para a nossa colaboração no domínio da investigação. Esta
concentrar-se-á nos desafios globais e será coerente com a Estratégia Europa 2020, bem
como com os objectivos da iniciativa União da Inovação.

*
*     *

(34) http://www.iter.org/

07-04-2011Debates do Parlamento EuropeuPT162



Pergunta nº  22  de  Gay Mitchell  ( H-000124/11 )

Assunto: Cooperação para melhorar a investigação e o desenvolvimento (I&D)

A Comissão Europeia adoptou recentemente a iniciativa "União da Inovação", uma
abordagem estratégica em matéria de inovação que se destina sobretudo à conversão de
ideias em emprego, crescimento ecológico e progresso social.

Se a UE pretende equiparar-se aos EUA em matéria de I&D, deverá reforçar a cooperação
entre os Estados-Membros, assim como as iniciativas de investigação conjunta, e permitir
a expansão da I&D em determinadas regiões, em benefício de toda a União. Tendo em
conta as suas condições climáticas, a Irlanda, por exemplo, está bem posicionada para se
tornar o local ideal para avançar com testes e efectuar melhorias em matéria de energia
eólica, ao passo que a Espanha poderá ser fundamental para melhorar o desenvolvimento
de painéis de energia solar.

Tenciona a Comissão avançar com estas medidas, colocando a tónica na I&D no seu todo,
em vez de distribuir equitativamente pelas diferentes regiões o financiamento da UE
destinado à I&D?

Resposta

(EN) Como o senhor deputado afirma, e bem, a União da Inovação está no cerne da nossa
estratégia para o crescimento e o emprego. Contribuirá para assegurar o crescimento
económico futuro para a UE através do desenvolvimento da nossa capacidade de criar
novos conhecimentos e de os transformar em produtos de sucesso. Neste processo, o
reforço da cooperação para a investigação entre os Estados-Membros desempenhará um
papel fundamental, nomeadamente através da Programação Conjunta.

No que diz respeito à expansão da I&D em determinadas regiões, o princípio subjacente
que rege a atribuição de financiamento à investigação no âmbito do Programa-Quadro é
a excelência. Significa isto que só as melhores entre as melhores propostas de investigação
são seleccionadas para obter financiamento. Daí que não seja possível, nem desejável, que
a Comissão tente direccionar para regiões específicas o financiamento da investigação no
âmbito do Programa-Quadro.

No entanto, como sugere o senhor deputado, é evidente que algumas regiões têm vantagens
estabelecidas em determinados domínios da investigação, seja vantagens naturais seja
vantagens relacionadas com investimentos passados na capacidade de investigação,
incluindo recursos humanos. Regiões com essas vantagens estarão bem posicionadas para
apresentar propostas de investigação fortes que têm boas possibilidades de atrair
financiamentos da UE para a investigação.

É claro que as vantagens regionais não serão sempre tão evidentes como o sol na Espanha
e o vento na Irlanda. Por conseguinte, é necessário que as regiões sejam capazes de identificar
e de desenvolver as suas vantagens potenciais. É por isso que a Comissão é francamente
favorável ao desenvolvimento de estratégias de especialização inteligente nas regiões.

A especialização inteligente é uma das 10 condições para bons sistemas nacionais e regionais
de investigação e inovação nos termos da ferramenta de auto-avaliação da União da
Inovação. Visa incentivar as autoridades nacionais e regionais a concentrarem recursos
num número limitado de prioridades para assegurarem uma utilização mais eficaz dos
fundos públicos e contribuírem para alavancar o investimento privado.
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As estratégias de especialização inteligente são um meio de explorar a diversidade regional,
estimular a cooperação transfronteiriça a nível nacional e regional, e abrir novas
oportunidades, evitando a fragmentação e assegurando que os conhecimentos fluam mais
livremente em toda a UE. Essas estratégias podem ser decisivas para ajudar as regiões a
identificar tanto os seus activos fundamentais como os factores que impedem a inovação,
a concentrar recursos em prioridades chave e a conceber a combinação de políticas certa
para desencadear o crescimento inteligente. Podem assegurar também uma utilização mais
eficaz e complementar de fundos da UE e investimentos nacionais e regionais.

Para ajudar as regiões neste processo, a Comissão prepara-se para lançar uma "Plataforma
de Especialização Inteligente" com os recursos necessários para divulgar informações,
incentivar a aprendizagem mútua e aumentar capacidades e competências.

*
*     *

Pergunta nº  23  de  Seán Kelly  ( H-000129/11 )

Assunto: Investigação sobre VIH/SIDA e malária

As doenças VIH/SIDA e malária afectam a África subsariana de forma desproporcionada.
A investigação, com vista a mitigar e, quando possível, erradicar essas doenças terríveis é
necessária e deve ser definida como prioridade a nível europeu e global, consistindo num
enorme apoio a todas as comunidades da África subsariana que são atingidas por essas
epidemias. Que medidas está a Comissão a tomar para enfrentar esses enormes desafios
em termos de financiamento de investigação?

Resposta

(EN) A Comissão considera que a investigação nos domínios do VIH/SIDA e malária é uma
importante prioridade e tem vindo a apoiar a investigação nestas áreas através dos
Programas-Quadro de Investigação, com o objectivo geral de estruturar e integrar a
investigação europeia criando uma estreita parceria entre equipas de investigação em países
europeus e países afectados por doenças endémicas, bem como entre a investigação
industrial e a investigação do sector público.

Desde 1998 até 2010, a UE apoiou a investigação colaborativa com 259,9 milhões de
euros em 84 projectos relativos ao VIH/SIDA e 150,3 milhões de euros em 59 projectos
relativos à malária. Da investigação financiada pela UE fazem parte novas estratégias
terapêuticas e preventivas contra as duas doenças, que vão desde a detecção precoce até
análises clínicas de novos medicamentos, projectos de vacinas, microbicidas contra o VIH
e novos instrumentos para controlo dos vectores da malária. Ao longo de todo o seu
financiamento, foi colocada uma forte ênfase na colaboração com países afectados por
doenças endémicas, nomeadamente a África subsariana. Constituem êxitos específicos a
comparabilidade de conjuntos de dados sobre novos medicamentos ou projectos de vacinas,
que contribuem para harmonizar ensaios pré-clínicos e modelos animais e tornar a
investigação europeia mais competitiva a nível internacional.

São dois exemplos concretos os seguintes: o projecto HIVIS, de que resultou um projecto
de vacina contra o VI/SIDA, agora nas últimas fases de ensaios clínicos para avaliação da
segurança e imunogenicidade, e a rede básica de investigação para a malária, BioMalPar,
que se converteu numa pedra angular da investigação de base da UE com uma escola
pós-graduada integradora no domínio da malária. Actualmente a Comissão está a definir
as suas prioridades para fins de financiamento futuro nas áreas do VIH/SIDA e malária
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para os próximos convites à apresentação de propostas na área temática da Saúde, em
2012, do Sétimo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (7.º
PQ, 2007-2013).

Em 2003, foi criada pela UE a Parceria Europa–Países em Desenvolvimento para a Realização
de Ensaios Clínicos (EDCTP) com vista a apoiar a investigação clínica e o reforço das
capacidades no que respeita às três principais doenças relacionadas com a pobreza –
VIH/SIDA, malária e tuberculose – com enfoque na África subsariana. A EDCTP é a primeira
iniciativa que tem por base o artigo 169.º do Tratado da UE (agora artigo 185.º). É financiada
pela UE com o montante de 200 milhões de euros através do 6.º PQ e co-financiada com
o montante de 200 milhões de euros provenientes de 16 países europeus parceiros da
EDCTP. Há um co-financiamento adicional vindo de terceiros. A EDCTP apoiou desde
2003 163 projectos com um valor total de aproximadamente 311 milhões de euros. Entre
esses projectos contam-se 54 ensaios clínicos, 24 dos quais no domínio do VIH/SIDA (102
milhões de euros) e 12 no domínio da malária (68 milhões de euros). A EDCTP conseguiu
construir uma verdadeira parceria entre a Europa e a África.

*
*     *

Pergunta nº  24  de  Giovanni La Via  ( H-000137/11 )

Assunto: Perspectivas agrícolas no Oitavo Programa-Quadro de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico

Os programas-quadro de investigação e desenvolvimento tecnológico constituem o
principal instrumento de financiamento da União Europeia para a investigação. Para o
Sétimo Programa Quadro, que abrange o período de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro
de 2013, foram atribuídas dotações no valor de 32 413 milhões de euros. Este programa
atribuiu fundos a diversos domínios, entre os quais se contam a agricultura, os produtos
alimentares e a biotecnologia, a cuja investigação foi concedido um montante de 1 935
milhões de euros.

Face ao exposto, a Comissão pode comunicar quais as suas orientações relativas às linhas
de acção e às dotações previstas para a agricultura no próximo programa-quadro?

Resposta

(EN) É intenção da Comissão que o financiamento da UE para a investigação e inovação
seja proporcionado a partir de 2014 através de um Quadro Estratégico Comum de
Financiamento da Investigação e Inovação.

O Quadro Estratégico Comum foi proposto na Reapreciação do Orçamento da UE. Os
grandes princípios em que se baseará foram aí delineados: apoiar prioridades políticas
fundamentais da Europa 2020, aumentar o valor acrescentado da UE e gerar mais impacto
decorrente das despesas comunitárias.

O objectivo do Quadro Estratégico Comum é tornar o financiamento da UE para a
investigação e inovação mais eficiente, conferir-lhe maior impacto e proporcionar aos
participantes um acesso simplificado.
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A Comissão adoptou em 9 de Fevereiro de 2011 um Livro Verde intitulado: "Dos Desafios
às Oportunidades: Para um Quadro Estratégico Comum de Financiamento da Investigação
e Inovação da UE" (35) .

O Livro Verde apresentou três importantes objectivos para o Quadro Estratégico Comum:
ultrapassar importantes desafios sociais, aumentar a competitividade da indústria europeia
e elevar os níveis de excelência na investigação europeia. A investigação em matéria de
alimentação, agricultura e biotecnologia pode contribuir para ultrapassar esses desafios.

A Comissão procura o contributo de um leque de entidades interessadas tão vasto quanto
possível, incluindo o das outras instituições comunitárias. As entidades interessadas são
convidadas a prestar o seu contributo até 20 de Maio de 2011.

A Comissão está neste momento a consultar as suas entidades interessadas e o resultado
dessa consulta contribuirá para a evolução da sua proposta posterior. Portanto, é prematuro,
nesta fase, discutir a possível arquitectura do futuro programa ou o papel nele
desempenhado por quaisquer temas ou sectores específicos, incluindo potenciais
orçamentos. O orçamento geral vai depender das decisões relativas às futuras perspectivas
financeiras plurianuais para o período pós 2013.

Vários estudos e relatórios (Antevisão do Reino Unido,"O Futuro dos Alimentos e da
Agricultura", o trabalho em curso sobre antevisão no domínio da agricultura realizado
pelo Comité Permanente de Investigação Agrícola, o relatório de 2009 da OCDE sobre
"Desafios para a Investigação Agrícola", etc.) defendem programas de investigação
ambiciosos no domínio da agricultura. Colocam o enfoque nos desafios a que a agricultura
necessitará de dar resposta nas próximas décadas: dar resposta às necessidades de alimentos
de uma população em crescimento, com práticas mais eficientes em termos de recursos e
mais sustentáveis em termos ambientais, em consequência do aumento de situações de
escassez (água, energia, esgotamento dos solos, etc.), tendo em conta as necessidades de
mitigação e de adaptação às alterações climáticas.

Neste contexto surgem diversas questões importantes. Qual a melhor maneira de a
investigação e a inovação reforçarem a utilização inteligente dos recursos biológicos
(produção e saúde animal e vegetal e respectivos contributos, disponibilidade da biomassa,
gestão florestal e resíduos silvícolas) e físicos (uso dos solos, integridade do solo,
disponibilidade da água, alterações climáticas, etc.)? Qual é a melhor maneira de a
investigação e a inovação contribuírem para aumentar a produção e reforçar os solos de
forma sustentável, preservando simultaneamente os ecossistemas? Qual a melhor forma
de fomentar a competitividade do sector agrícola por meio da ciência e da tecnologia
aplicadas à agricultura, à transformação dos produtos alimentares e às indústrias biológicas?
Todas estas perguntas e muitas outras serão devidamente consideradas nos próximos
meses.

*
*     *

(35) COM(2011)0048 final.
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Pergunta nº  29  de  Iliana Malinova Iotova  ( H-000128/11 )

Assunto: Acção da Comissão Europeia em matéria de infracção às zonas protegidas
da rede Natura 2000 na Bulgária

Em referência à minha pergunta E-5671/2010 sobre as infracções à legislação da União
Europeia que foram cometidas no Cabo Kaliakra e noutras zonas protegidas da rede Natura
2000 na Bulgária e à resposta da Comissão de 30 de Setembro de 2010, poderia a Comissão
fornecer informações sobre as medidas que adoptou ou que tenciona adoptar em relação
a estas infracções?

Concretamente, a Comissão dispôs de mais de oito meses para avaliar a resposta do Governo
búlgaro à notificação para cumprir transmitida às autoridades búlgaras em 18 de Março
de 2010. Que medidas tenciona tomar a Comissão para que as irregularidades referidas
nessa notificação sejam corrigidas? Quando tenciona a Comissão passar à etapa seguinte
e transmitir um parecer motivado à Bulgária?

A ser verdade que foram cometidas graves infracções ao direito da União, por que hesita
ainda a Comissão em accionar o procedimento previsto no artigo 258.° do TFUE a fim de
pôr termo a esta situação?

Pergunta nº  30  de  Julie Girling  ( H-000150/11 )

Assunto: Directivas "Aves" e "Habitats"

Há mais de três anos que a Comissão iniciou processos de infracção contra a Bulgária por
violação das Directivas "Aves" e "Habitats", da qual resultaram danos em larga escala para
habitats e espécies de relevância internacional.

Não obstante a abertura dos referidos processos, foram e continuam a ser provocados
outros danos em sítios como a península de Kaliakra, ponto de passagem mundialmente
importante para dezenas de milhares de aves migratórias, incluindo o ganso de pescoço
ruivo, espécie ameaçada a nível mundial.

A fim de que a UE atinja o seu objectivo de conservação da biodiversidade para 2020, e
por razões de segurança jurídica, importa que a Comissão trate essas violações com rapidez
e firmeza. Poderá a Comissão indicar as medidas que se propõe adoptar para resolver a
situação na Bulgária, bem como para melhorar, no futuro, a aplicação da legislação da UE
em matéria de ambiente?

Resposta comum

(EN) No que se refere à pergunta das senhoras deputadas sobre que medidas tomou a
Comissão em resposta às alegadas violações da legislação ambiental da UE em relação à
Península de Kaliakra e a outras zonas protegidas da rede Natura 2000 na Bulgária, a
Comissão gostaria de referir os vários processos por infracção que accionou contra a
Bulgária e o diálogo construtivo que tem travado tanto com as autoridades búlgaras como
com as ONG ligadas à protecção do ambiente.

Mais especificamente, no que respeita às Zonas de Protecção Especial (ZPE) que fazem
parte da rede Natura 2000 na Bulgária, a Comissão prevê que sejam tomadas medidas
concretas, em consequência do diálogo atrás referido, para o alargamento das ZPE de Rila,
Pirin, Lomovete, Balkan Central e Rhodopes Ocidental. As autoridades búlgaras
comprometeram-se a ultimar e adoptar formalmente esses alargamentos até ao fim de
Março de 2011. A Comissão foi informada de que em 11.3.2011 o Conselho Nacional
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para a Biodiversidade, que é o organismo consultivo especializado junto do Ministro
búlgaro do Ambiente e da Água, debateu propostas concretas de alargamento das ZPE
atrás referidas, o que indica que o processo nacional pertinente está a avançar em
conformidade com o que foi acordado. No que diz respeito à ZPE de Kaliakra, tanto as
autoridades búlgaras como as ONG ligadas à protecção do ambiente apresentaram
recentemente uma grande quantidade de informações técnicas que os serviços da Comissão
estão a estudar e a avaliar cuidadosamente.

No que se refere à pergunta das senhoras deputadas sobre as medidas que a Comissão
tomará para assegurar que as irregularidades referidas na nova carta de notificação enviada
às autoridades búlgaras em 18.3.2010 serão rectificadas, a Comissão gostaria de referir o
grande volume de informações técnicas apresentadas pelas autoridades búlgaras na sua
resposta à nova carta de notificação de 20.5.2010 e na sua comunicação adicional de
8.9.2010. Esta carta de notificação complementa a que foi enviada em 3.11.2009. Ambas
as cartas dizem respeito a um grande número de planos e projectos autorizados sem ter
em conta a protecção de Sítios Ornitológicos Importantes (IBA) e Zonas de Protecção
Especial (ZPE). Dados os volumes e a complexidade das informações recebidas, a avaliação
técnica foi externalizada, prevendo-se que esteja concluída até ao fim de Março de 2011.
Além disso, foram fornecidas à Comissão por ONG ligadas à protecção do ambiente
informações técnicas adicionais em 3.3.2011. Estas informações estão neste momento a
ser cuidadosamente estudadas e avaliadas.

No que se refere à pergunta das senhoras deputadas sobre quando é que a Comissão tenciona
passar à etapa seguinte e transmitir um "parecer fundamentado" à Bulgária, porque hesita
a Comissão em accionar o procedimento previsto no artigo 258.° do TFUE (36)  e o que
tenciona fazer a Comissão para tratar da situação existente na Bulgária, a Comissão gostaria
de salientar que os casos em questão implicam um elevado grau de análise factual e técnica.
Visto ser sobre a Comissão que recai o ónus da prova em qualquer processo por infracção,
é necessário que os serviços da Comissão verifiquem e analisem com o máximo cuidado
toda a informação disponível. Para além disso, quaisquer decisões futuras referentes a
processos de infracção contra a Bulgária por aplicação irregular da legislação ambiental
da UE são decisões para a Comissão como um todo e basear-se-ão tanto numa análise
jurídica sólida como em informações factuais e científicas rigorosas.

*
*     *

Pergunta nº  31  de  Gerben-Jan Gerbrandy  ( H-000134/11 )

Assunto: Objectivos das Directivas "Aves" e "Habitats"

A Europa não realizou os objectivos da última estratégia em matéria de biodiversidade.
No entanto, em certos Estados-Membros, incluindo os Países Baixos, fala-se em reduzir os
objectivos das Directivas "Aves" e "Habitats".

Tenciona a Comissão realizar na íntegra os objectivos da legislação ambiental europeia?
Em caso afirmativo, que medidas tenciona a Comissão tomar para obrigar os
Estados-Membros a aplicar esta legislação?

(36) Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
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Resposta

(EN) Tal como foi reconhecido pela Comissão na sua Comunicação de 2010 no sentido
de uma nova Estratégia de Biodiversidade da UE, a União Europeia não conseguiu atingir
as suas metas de 2010 em matéria de Biodiversidade. Apenas 17% das Espécies e Habitats
da UE que suscitam preocupações em termos de conservação, protegidas nos termos da
Directiva "Habitats" da UE, se encontram num estado de conservação favorável.

Para se atingir o novo objectivo central da UE para 2020 – travar a perda da biodiversidade
e restaurar os ecossistemas e os serviços por eles prestados – será necessário um esforço
significativo para intensificar a aplicação das Directivas Aves e Habitats, a fim de garantir
progressos significativos e mensuráveis no sentido da consecução de um estado de
conservação favorável para espécies e habitats de importância comunitária. Este objectivo
central será tratado numa nova Estratégia de Biodiversidade da UE a ser adoptada em breve
pela Comissão. A Estratégia responderá também aos compromissos globais assumidos
pela UE em Nagóia, no passado mês de Outubro, no quadro da Convenção sobre a
Diversidade Biológica.

As Directivas comunitárias Aves e Habitats são ferramentas fundamentais para a consecução
dos objectivos da UE em matéria de biodiversidade e, na sua forma actual, perfeitamente
adequadas para tal. A Comissão não aceitará, por isso, que elas sejam enfraquecidas neste
período crucial de aplicação.

No que respeita à aplicação e execução da legislação ambiental da UE em termos mais
gerais, a Comissão tenciona apresentar uma nova Comunicação sobre esta questão ainda
em 2011, a fim de melhorar a estrutura de governação em geral e a base de conhecimentos
que serve de apoio à aplicação do acervo ambiental. No contexto desta iniciativa, a Comissão
reflectirá em pormenor sobre possíveis opções para reforçar as capacidades de
acompanhamento e de controlo a nível da UE e os sistemas de inspecção nacionais.

*
*     *

Pergunta nº  32  de  Justas Vincas Paleckis  ( H-000135/11 )

Assunto: Utilização do EPI na aplicação da política ambiental da União Europeia

No Índice de Desempenho Ambiental (EPI: environmental performance index) de 2010,
elaborado pelos investigadores da Universidade de Yale, que mede o grau de aplicação dos
objectivos definidos pelos governos nacionais em matéria de política ambiental, apenas
três EstadosMembros da EU figuram entre os dez primeiros (num total de 163 países) que
apresentam os melhores resultados. Os EstadosMembros da UE mais mal classificados pelo
seu desempenho ambiental são a Grécia, a Bélgica e Chipre. A Bulgária, a Polónia, a Estónia
e a Eslovénia não fazem melhor.

Quando adopta decisões em matéria de ambiente, a Comissão tem em conta as avaliações
feitas pelos cientistas?

Sendo o caso, que medidas foram tomadas para que os Estados que dificilmente aplicam
os objectivos ambientais fixados beneficiem da assistência de especialistas e de ajuda
material?
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Resposta

(EN) A Comissão tem devidamente em conta a avaliação científica quando estão em questão
decisões sobre assuntos ambientais. Este é, de facto, um dos requisitos ao abrigo do Tratado,
que estipula especificamente que a política ambiental deve ter em conta os dados científicos
disponíveis, e a Comissão está empenhada numa abordagem da definição de políticas
baseada em provas e dados científicos.

Na elaboração e aplicação da política ambiental da UE, a Comissão utiliza investigação,
dados e análise da Agência Europeia do Ambiente, do Centro Comum de Investigação e
outra investigação financiada pela UE. Encomenda também estudos específicos que reúnam
os conhecimentos mais pertinentes, de melhor qualidade e mais actualizados, quando e
sempre que necessário.

Muito embora os Estados-Membros continuem a ser plenamente responsáveis pela aplicação
total e correcta da legislação e dos requisitos ambientais europeus, a Comissão assume
uma abordagem rigorosa, mas disposta a ajudar, no desempenho do seu papel, que é o de
assegurar que os Estados-Membros cumpram as suas obrigações. Por um lado, assume
uma abordagem rigorosa mas equilibrada das infracções, procurando, por outro lado,
oferecer a máxima ajuda possível na prossecução do cumprimento dos objectivos da
política ambiental da UE, a fim de que seja possível alcançar melhorias em toda a União
em matéria de ambiente.

A solidariedade é um princípio fulcral da UE. Uma das maneiras de expressar a solidariedade
é através do orçamento comunitário. Está à disposição dos Estados-Membros apoio
financeiro proveniente do instrumento financeiro para o ambiente LIFE-plus. É também
possível obter apoio dos Fundos Estruturais. O Fundo de Coesão, por exemplo, contribui
com cerca de 6,5 mil milhões de euros por ano para infra-estruturas ambientais,
concentrando-se nos domínios das águas residuais, do abastecimento e do desperdício de
água, sobretudo nos Estados-Membros mais recentes.

Outro financiamento significativo relacionado com o ambiente está disponível no âmbito
do Desenvolvimento Rural, gerido por intermédio da Política Agrícola Comum. Além
disso, o desenvolvimento de capacidades de carácter científico no domínio do ambiente
é apoiado através da investigação financiada pela UE.

A Comissão apoia igualmente os esforços dos Estados-Membros para atingirem os
objectivos ambientais de diversas outras formas, como seja emitindo orientações que visam
prestar informações úteis aos responsáveis pela aplicação da política ambiental. Em áreas
de política específica, onde tal seja considerado útil, essas orientações vão além das
informações prestadas no âmbito da legislação ambiental da UE e são elaboradas tendo
em vista uma melhor aplicação. É também oferecido pela Comissão Europeia
aconselhamento específico a Estados-Membros individualmente considerados, por exemplo,
através de "reuniões pacote" periódicas em que diversas questões relacionadas com a
aplicação da política ambiental podem ser levantadas num contexto bilateral. Para além
disso, a Comissão presta, a pedido, aconselhamento, por peritos a título individual, a
funcionários de vários níveis nos Estados-Membros. E, por último, há uma grande
diversidade de formas de apoio prestado pela Agência Europeia do Ambiente, cujo papel
inclui apoio a Estados-Membros e outros numa vasta gama de questões de política.

*
*     *
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Pergunta nº  33  de  János Áder  ( H-000146/11 )

Assunto: Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de Maio de 2010, sobre a proibição
do uso de tecnologias com recurso ao cianeto na exploração mineira

A eficiência na utilização dos recursos é uma questão extremamente importante e a Europa
necessita de muitas matérias-primas preciosas. A recolha de resíduos electrónicos tem uma
grande importância neste contexto, pois, enquanto para produzir dois gramas de ouro há
que pulverizar com cianeto toneladas de minério de má qualidade, é possível obter 300
gramas de ouro a partir de uma tonelada de telemóveis.

Propõe-se, assim, que a UE proíba a referida tecnologia, obsoleta e extremamente perigosa,
e concentre seus esforços na reciclagem de resíduos electrónicos, uma nova fonte de
matérias-primas mais eficiente.

Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de Maio de 2010, sobre a
proibição do uso de tecnologias com recurso ao cianeto na exploração mineira, a Comissão
tenciona promover de forma mais eficaz e deliberada a reciclagem dos resíduos electrónicos?
Quando é que a Comissão tenciona apresentar uma proposta legislativa para proibir a
exploração mineira com recurso ao cianeto?

Resposta

(EN) Prevê-se que aumente espectacularmente nos próximos anos a procura de todos os
tipos de matérias-primas, incluindo metais preciosos. A fim de fazer face a esta complexa
situação, é crucial para a segurança económica e ecológica da UE a construção de uma
sociedade mais eficiente em termos de recursos.

Nesse contexto, a Comissão adoptou recentemente 3 comunicações inter-relacionadas:

1. A Comunicação sobre "Uma Europa eficiente em termos de recursos" (37) , que fornece
um quadro estratégico que permite a transição para um crescimento eficiente em termos
de recursos na Europa. A melhoria da gestão de resíduos a fim de os utilizar como recursos
constitui obviamente um elemento central desta estratégia;

2. O relatório sobre a Estratégia Temática de Prevenção e Reciclagem de Resíduos (38)  que
identifica o principal êxito e as principais limitações das políticas de reciclagem europeias
e inclui propostas claras para progredir no sentido da criação de uma "sociedade de
reciclagem"; e

3. A Comunicação sobre matérias-primas (39) , que consiste numa estratégia integrada para
assegurar a disponibilidade sustentável de matérias-primas nomeadamente através da
eficiência da utilização dos recursos e da reciclagem.

Aumentar a recolha e a reciclagem de resíduos electrónicos é um dos elementos práticos
destas estratégias e a Comissão concorda com o senhor deputado que é necessário fazer
mais. Reunir os resíduos electrónicos de muitas pequenas fontes é uma tarefa colectiva de
grandes dimensões, sendo a melhor maneira de a concretizar o estabelecimento de um
quadro legislativo claro e ambicioso. É esta a razão de ser da Directiva relativa aos resíduos

(37) COM(2011)0021 final.
(38) SEC(2011)0070 final.
(39) COM(2011)0025 final.
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de equipamentos eléctricos e electrónicos, ou REEE (40) . A actual taxa de recolha é de cerca
de um terço dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos gerados, e é realista
elevá-la para 85% até 2016, tal com proposto pela Comissão (41)  e apoiado pelo Parlamento
em primeira leitura. O Conselho propôs uma data posterior (2020 ou 2022) para a
consecução de uma ambição desse nível e prevê-se a realização de debates promissores
nos próximos meses para ultimar este dossiê em segunda leitura.

A Directiva REEE inclui também objectivos mínimos de reciclagem, diferenciados por
categoria de equipamento. De acordo com o princípio da "responsabilidade do produtor",
os produtores são responsáveis pela criação de sistemas para o tratamento adequado dos
REEE recolhidos. Lucram com a valorização de materiais preciosos, que são na realidade
uma importante fonte de matérias-primas secundárias frequentemente preciosas.

Infelizmente, no futuro previsível, a reciclagem não pode substituir inteiramente a utilização
de matérias-primas. A procura de novos produtos continua a aumentar, a disponibilização
dos recursos demora algum tempo e as taxas de reciclagem não são de 100%. As taxas de
recolha e reciclagem têm de ser aumentadas o mais possível. E embora a exploração mineira
de base continue a ser necessária, continuam também a ser necessárias regras que assegurem
que as indústrias extractivas funcionem de uma forma que seja respeitadora do ambiente.

Existe, para este efeito, um conjunto abrangente de regras, incluindo as Directivas sobre
Avaliações de Impacto Ambiental, Avaliações Ambientais Estratégicas e Emissões
Industriais. Mais especificamente, as tecnologias com recurso ao cianeto na exploração
mineira são abrangidas na Directiva relativa aos Resíduos Mineiros. A prioridade da
Comissão tem de ser assegurar a plena aplicação desta Directiva. Ela inclui vários requisitos
para garantir a segurança das instalações de resíduos de mineração e limitar o seu impacto
no ambiente. Na Directiva são definidos valores-limite rigorosos para a concentração de
cianeto – os mais rigorosos em todo o mundo, tanto quanto é do conhecimento da
Comissão.

As instalações de resíduos têm de funcionar utilizando o conceito da "melhor técnica
disponível", tal como definido num documento de referência à disposição do público. A
Comissão está neste momento a trabalhar na elaboração de orientações para a inspecção,
a fim de que os Estados-Membros garantam uma execução cabal da Directiva.

Concluindo: a Comissão gostaria de insistir na importância de se caminhar para uma
sociedade eficiente em termos de recursos. O exemplo fornecido pelo senhor deputado
relativo à reciclagem de telefones móveis fora de uso é particularmente pertinente. O
aumento da reciclagem oferece várias vantagens, desde a redução dos impactos ambientais
até à garantia de um acesso sustentável e estável a matérias-primas e à criação de postos
de trabalho e inovação na União.

*
*     *

(40) 2002/96/CE de 27.1.2003.
(41) Proposta de reformulação COM(2008)0810.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0024:0038:en:PDF
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Pergunta nº  34  de  Sarah Ludford  ( H-000153/11 )

Assunto: Aplicação da normas da UE em matéria de qualidade do ar na área da
Grande Londres

Em Março de 2011, a Comissão Europeia concedeu ao Reino Unido tempo adicional, até
Junho de 2011, para cumprir as normas de qualidade do ar da UE no que diz respeito às
partículas em suspensão (PM10) na Grande Londres. Ao fazê-lo, impôs como condição
que o Reino Unido apresentasse rapidamente um plano de acção para reduzir este tipo de
poluição.

Poderia a Comissão esclarecer que acções considera satisfatórias e em que medida de trata
de uma perspectiva a longo prazo? Tratar-se-á apenas de uma acção de "emergência" que
poderia consistir em controlos pontuais ou numa redução, para que, até Junho de 2011,
sejam observadas as normas da UE (máximo de 35 superações por ano do valor-limite
diário de PM10), ou de exigir mudanças a longo prazo que coloquem Londres na via de
uma taxa de emissões significativamente mais baixa, o que melhoraria substancialmente
a saúde pública?

Resposta

(EN) Em 11 de Março de 2011 a Comissão adoptou uma Decisão da Comissão (42)  sobre
o pedido do Reino Unido (RU) de isenção da obrigação de aplicar os valores-limite de PM10
em Londres e Gibraltar. No que diz respeito a Londres, esta foi a segunda vez que o RU
solicitou uma isenção depois de o primeiro pedido ser rejeitado pela Comissão em
Dezembro de 2009.

Segundo esta Decisão, as autoridades do RU têm de ajustar o plano relativo à qualidade do
ar para Londres até 11 de Junho de 2011. Esta é a data em que termina a isenção e o
valor-limite diário de PM10 terá de ser cumprido.

Como está declarado na Decisão da Comissão, o RU apresentou um plano de qualidade
do ar que indica como projecta concretizar o cumprimento referido até 11 de Junho de
2011. No entanto, tendo em conta a estreitíssima margem da previsão do cumprimento
e o risco de novas superações do valor-limite, a Comissão pediu às autoridades do RU que
adoptem novas medidas eficazes em matéria de controlo ou, se necessário, que suspendam
actividades que contribuem para o risco de superação do valor-limite. Isto tem por objectivo
assegurar que todas as ferramentas para resolver o problema das superações do valor-limite
estarão perfeitamente disponíveis quando/se for necessário, independentemente de essas
superações surgirem ou não.

A competência de decidir em matéria das medidas a tomar pertence inteiramente aos
Estados-Membros. Nos termos do princípio da "subsidiariedade", reconhece-se que os
Estados-Membros – e as respectivas autoridades locais – são quem está mais bem
posicionado para identificar as medidas mais eficientes e mais adequadas para tratar dos
problemas dos elevados níveis de concentração nas suas zonas consideradas para efeitos
da qualidade do ar.

Como as medidas de longo prazo estão previstas no plano de qualidade do ar já existente,
as medidas de curto prazo destinam-se a tratar de qualquer risco de superações durante,
por exemplo, episódios específicos de poluição. Estas medidas não tratam, em princípio,

(42) Decisão da Comissão C(2011)1592 final.
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de um problema de superações sustentadas no longo prazo, mas devem ser vistas como
acções complementares e não acções "de emergência".

As medidas que podem inscrever-se nesta categoria podem ser medidas relacionadas com
a circulação de veículos a motor, obras de construção civil, a utilização de instalações ou
produtos industriais e aquecimento doméstico. Podem consistir em controlar e, quando
for necessário, suspender as actividades que contribuem para o risco de superação do
valor-limite. Poderão ser igualmente consideradas acções específicas destinadas a proteger
grupos da população sensíveis, incluindo crianças.

*
*     *

Pergunta nº  35  de  Bogusław Liberadzki  ( H-000115/11 )

Assunto: Expansão das empresas chinesas

Actualmente assiste-se à entrada de empresas chinesas no mercado da construção de
estradas e pontes e na indústria ferroviária da Polónia. Os preços baixos que elas oferecem
colocam nas em vantagem. As empresas da UE têm grandes reservas quanto à possibilidade
real de execução dos trabalhos e de “dumping”. Alguns governos são favoráveis a esta
expansão ou chegam ao ponto de a promover. Na Polónia, por exemplo, já se verificaram
atrasos consideráveis na construção dum troço da auto-estrada A-2 entre Łódź e Varsóvia
por parte da empresa parceira chinesa. Quando as empresas de reparação das carruagens
de comboios vão à falência, o governo encarrega empresas chinesas de as substituir. Já
tenho conhecimento de queixas a este respeito tanto da parte dos sindicatos como dos
gestores. A Comissão pode averiguar estes casos e tomar uma posição clara acerca do
cumprimento das normas em matéria de concorrência leal?

Resposta

(EN) A Comissão compreende as preocupações do senhor deputado. Preocupações
semelhantes têm sido expressas por outros deputados ao Parlamento Europeu,
Estados-Membros e a indústria europeia.

Neste momento a UE não tem compromissos internacionais face à China na área dos
concursos públicos. Em consequência, os fornecedores e/ou as mercadorias chineses não
desfrutam de um acesso garantido aos mercados comunitários dos contratos públicos, ao
contrário dos parceiros do Acordo Geral sobre Contratos Públicos (GPA) ou dos Acordos
de Comércio Livre (ACL) abrangidos por estes acordos. Visto a China estar actualmente a
negociar a adesão ao GPA, esta situação pode mudar nos próximos anos. No contexto do
processo de adesão, a UE solicita à China que se comprometa a estabelecer objectivos
ambiciosos de acesso aos mercados.

Em 2011, a Comissão apresentará uma proposta legislativa que clarifique os termos de
acesso aos mercados dos contratos públicos da UE para propostas e fornecedores de países
terceiros, abrangendo concursos públicos para que foram assumidos compromissos
internacionais e concursos públicos para que não foram assumidos compromissos. O
objectivo desta proposta será o de restabelecer a concorrência leal no mercado interno e
assegurar um efeito de alavanca acrescido da UE em negociações internacionais. Esta
proposta foi anunciada pela Comissão nas suas Comunicações intituladas "Um Acto para

07-04-2011Debates do Parlamento EuropeuPT174



o Mercado Único" (43)  e "Comércio, Crescimento e Questões Internacionais" (44) .Clarificará
a posição de países terceiros (e seus fornecedores) que não subscreveram nenhuns
compromissos internacionais face à UE neste domínio e devem ter como base um princípio
de reciprocidade. A Comissão está neste momento a proceder a uma avaliação de impacto
a fim de efectuar uma análise da relação custo-benefício das possíveis opções.

As actuais regras da UE relativas a concursos públicos já contêm disposições referentes a
propostas anormalmente baixas. Essas propostas conferem às entidades adjudicantes o
poder de, depois de terem verificado os elementos constitutivos da proposta, rejeitarem a
mesma se considerarem que não são apresentadas garantias suficientes de que o proponente
cumprirá o contrato de acordo com os termos apresentados. Além disso, as entidades
adjudicantes devem exigir aos adjudicatários que executem os trabalhos de acordo com
os termos do contrato celebrado e podem, nas condições definidas na lei do Estado-Membro
em questão, pedir ao tribunal competente que emita uma injunção para esse efeito.

*
*     *

Pergunta nº  36  de  Pat the Cope Gallagher  ( H-000119/11 )

Assunto: Custo do registo de patentes na UE

O custo incorrido por uma empresa europeia para registar uma patente é substancialmente
mais elevado do que o verificado noutros países como os Estados Unidos da América, o
que é particularmente verdade para as empresas, incluindo as pequenas e médias empresas,
que operam no domínio da investigação, inovação e ciência.

Pode a Comissão indicar quais as medidas previstas para atenuar os custos de registo de
uma patente na UE?

Resposta

(EN) A Comissão tem conhecimento de que as empresas europeias e em especial as pequenas
e médias empresas (PME) têm de suportar custos desproporcionadamente elevados quando
procuram obter protecção de patentes na Europa. A maior parte desses custos decorre dos
requisitos da tradução de patentes impostos pelos Estados-Membros. É evidente que esses
custos têm um efeito adverso na competitividade global das empresas inovadoras na
Europa.

Em 2000, a Comissão apresentou uma proposta que tinha por objectivo a criação de uma
patente da UE. A patente da UE teria permitido que as PME obtivessem protecção de patente
através de um pedido único em toda a UE. Os requisitos em matéria de tradução também
ficariam limitados.

Os Estados-Membros, porém, não conseguiram chegar a um acordo unânime que teria
sido necessário para a criação da patente da UE. Esta incapacidade foi confirmada na reunião
do Conselho "Competitividade" em 10 de Dezembro de 2010 e posteriormente 25
Estados-Membros decidiram enveredar por uma cooperação reforçada no domínio da
criação da protecção de patente unitária.

(43) COM(2010)0608 final/2.
(44) COM(2010)0612 final.

175Debates do Parlamento EuropeuPT07-04-2011



Em 10 de Março de 2011, na sequência da aprovação concedida pelo Parlamento Europeu,
o Conselho "Competitividade" autorizou o lançamento da cooperação reforçada entre 25
Estados-Membros. Nesta fase, a Espanha e a Itália decidiram não participar; têm a
possibilidade de se juntar aos restantes no futuro.

A Comissão apresentará em breve as suas propostas para os regulamentos de execução
com requisitos simplificados de registo e tradução. A aprovação atempada destes
regulamentos pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu assegurará que as PME europeias
possam obter protecção de patente para os territórios de 25 Estados-Membros por menos
de 10% do montante que têm de pagar actualmente pela protecção de patente em toda a
UE. Além disso, continuarão a ter a possibilidade de solicitar protecção de patente em
Espanha e Itália. Se o fizerem, não pagarão, ainda assim, no conjunto, mais do que 20%
do montante que têm de pagar actualmente pela protecção de patente nos 27 países.

*
*     *

Pergunta nº  37  de  Csaba Sándor Tabajdi  ( H-000130/11 )

Assunto: Utilização industrial e reciclagem de lamas vermelhas na Europa

Conforme tem sido salientado por vários especialistas europeus e internacionais, a catástrofe
das lamas vermelhas na Hungria aumentou o grau de sensibilização no que diz respeito às
tecnologias existentes no domínio da utilização industrial e reciclagem de lama vermelha.
Segundo cálculos científicos, uma quantia significativa de ferro, de titânio e de outros
metais raros pode ser extraída da lama vermelha, mas o material pode igualmente ser
aproveitado para a indústria da construção, nomeadamente para a produção de cimento.
Já se fizeram testes a este respeito no Japão e na Índia. Calcula-se que existem, nas suas
diversas formas, 220 milhões de toneladas de lama vermelha armazenadas na UE.

Estas soluções estão ao nosso alcance. Contudo, são, sem dúvida, necessários mais estudos
para optimizar as tecnologias em questão, bem como investimentos consideráveis para as
levar à prática. Entende a Comissão que o financiamento da investigação no âmbito de tais
tecnologias é do interesse dos cidadãos europeus? Quais são os potenciais recursos
financeiros que podem ser aplicados para o efeito?

Resposta

(EN) Na Comunicação sobre matérias-primas adoptada em 2 de Fevereiro de 2011, a
Comissão declarou que a extracção de materiais úteis a partir de resíduos – incluindo
resíduos mineiros – é uma das principais fontes de metais e minerais para a indústria
europeia. Foi igualmente reconhecido que a utilização de matérias-primas secundárias
contribui para a eficiência de recursos, para a redução de emissões de gases com efeito de
estufa, para a preservação do ambiente e para a redução da dependência externa no que se
refere a matérias-primas.

Dito isto, acrescente-se que o potencial de muitos destes recursos não está a ser totalmente
explorado e que é necessário continuar a tratar do problema das barreiras que impedem a
reciclagem.

A fim de contribuir para resolver esta situação, a Comissão avaliará em 2011 se é de lançar
ou não uma Parceria Inovadora sobre matérias-primas no âmbito da Iniciativa Emblemática
da Estratégia Europa 2020 relativa à União da Inovação. Uma tal parceria poderá reforçar
a inovação em matéria de reciclagem e de outras partes da cadeia de valor das
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matérias-primas. Como tal, poderão ser consideradas no âmbito desta parceria proposta
maneiras inovadoras de recuperar recursos a partir de resíduos mineiros – incluindo "lamas
vermelhas".

No âmbito do próximo convite à apresentação de propostas do 7.º PQ, a publicar em Julho
de 2011, o tema das tecnologias industriais denominado "Nanociências, Nanotecnologias,
Materiais e Novas Tecnologias de Produção" – NMP projecta financiar propostas de I&D
relativas a novas abordagens respeitadoras do ambiente no tratamento de minerais.

O tópico previsto do tratamento de minerais é directamente relevante para a pergunta na
medida em que trata especificamente de I&D sobre:

tecnologias totalmente novas para o tratamento de matérias-primas de fraca qualidade e
rejeitos com uma eliminação acrescida de impurezas e recuperação de minerais utilizáveis,
incluindo metais comuns e metais preciosos, mas também matérias-primas vitais para a
UE, por exemplo metais de terras raras;

sistema de processo fechado com reagentes não tóxicos com impacto zero sobre o ambiente
circundante existente e, onde for adequado, instalações móveis de processamento de
minérios;

gestão avançada de resíduos, água e energia; e

melhor controlo e automatização de processos através de sistemas informáticos inteligentes
para intensificação dos processos e redução da exposição humana.

A reciclagem das lamas vermelhas também está abrangida por este tema de investigação.
Prevê-se que serão gastos em vários projectos de investigação entre 15 e 20 milhões de
euros.

Para além disso, o programa LIFE é o instrumento financeiro da UE que apoia projectos
ambientais e de conservação da natureza em toda a União. Em 2003, um projecto grego
sobre "Reabilitação de minas a céu aberto de bauxite abandonadas utilizando lama vermelha
de alumina como enchimento" foi financiado pelo LIFE. Este projecto (LIFE03
ENV/GR/000213) conseguiu desenvolver um modelo completo para a terraplenagem de
minas a céu aberto abandonadas com lamas vermelhas. Os seus testes demonstraram o
êxito e os benefícios ambientais potenciais deste sistema inovador de tratamento a seco
dos desperdícios, utilizando lama vermelha como forma não só de reabilitar minas não
utilizadas, mas também de reduzir a poluição do mar.

O programa LIFE compreende três componentes (LIFE+ Natureza e Biodiversidade; LIFE+
Política e Governação Ambiental e LIFE+ Informação e Comunicação). Um projecto em
matéria de reutilização industrial e reciclagem de lamas vermelhas na Europa poderia ser
financiado ao abrigo da componente LIFE+ Política e Governação Ambiental.

O convite à apresentação de propostas do LIFE+ 2011 foi publicado em 26 de Fevereiro
de 2011 e o prazo para envio das propostas pelos candidatos é 18 de Julho de 2011.

Por último, a reciclagem é uma das prioridades da componente de eco-inovação do
Programa-Quadro Competitividade e Inovação. Os projectos de replicação no mercado
apoiam soluções inovadoras relacionadas com a replicação de técnicas, produtos, serviços
ou práticas eco-inovadores. Este instrumento está orientado para as PME e visa colmatar
as lacunas entre a investigação e aceitação pelo mercado, bem como uma penetração mais
alargada da eco-inovação no mercado.
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*
*     *

Pergunta nº  38  de  Kinga Göncz  ( H-000131/11 )

Assunto: Apoio a crianças com dificuldades de aprendizagem

De acordo com relatórios estatísticos, um elevado número de crianças tem dificuldades de
aprendizagem (tais como dislexia, discalculia ou disgrafia), assim como problemas
comportamentais e dificuldades em integrar-se. Sem assistência especial, estas crianças
enfrentam uma grave desvantagem ao terminar o ensino primário, o que torna muito difícil
a sua passagem para o ensino secundário e superior. A longo prazo, as dificuldades de
aprendizagem agravam as oportunidades de emprego e, por conseguinte, resultam em
pobreza e em exclusão social, assim como no declínio da competitividade na Europa.

O que planeia a Comissão fazer para garantir que as crianças com dificuldades de
aprendizagem tenham todo o apoio necessário em todos os níveis educacionais ao longo
da sua vida de aprendizagem?

Resposta

(EN) No que respeita às dificuldades de aprendizagem, a Comissão apoia, através do Método
Aberto de Coordenação, a aplicação das Conclusões do Conselho de 2008 sobre cooperação
europeia nas escolas. Essas conclusões convidam os Estados-Membros a elevar os níveis
de literacia e numeracia, identificar precocemente as dificuldades de aprendizagem e
assegurar a cada estudante apoio atempado e adequado à aprendizagem.

Além disso, a Comissão colabora no trabalho, e contribui para o trabalho, da Agência
Europeia para o Desenvolvimento de Necessidades Educativas Especiais, que proporciona
aos Estados-Membros oportunidades para procederem ao intercâmbio das suas variadas
práticas no apoio a pessoas com diversas dificuldades de aprendizagem e a aprender com
elas. A Comissão acompanha de perto a evolução registada na área das Necessidades
Educativas Especiais através dos seus Relatórios de Progresso anuais.

Através do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, a Comissão também presta
apoio financeiro para promover a educação e a inclusão dessas crianças e desses adultos
com necessidades especiais. Uma prioridade para o programa Comenius, por exemplo, é
identificar e divulgar abordagens eficazes neste domínio e contribuir para formar professores
e directores de escolas a fim de promoverem a plena inclusão.

Para além disso, a União Europeia é parte na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência desde 22 de Janeiro de 2011. Todos os Estados-Membros
assinaram a Convenção e a maioria deles também a ratificou. O artigo 24.º da Convenção
atribui aos Estados partes a obrigação de concretizar o direito das pessoas com deficiência
à educação.

A fim de apoiar a execução da Convenção, a Comissão adoptou em 2010 uma Estratégia
Europeia para a Deficiência 2010-2020 (45) . Esta estratégia enumera a educação como
uma das suas oito áreas de intervenção com o objectivo de promover a inclusividade do
ensino e da aprendizagem ao longo da vida para os alunos e os estudantes com deficiência.

(45) COM(2010)0636.
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O Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão (46)  que a acompanha contém uma
lista inicial de acções para a consecução desse objectivo.

*
*     *

Pergunta nº  39  de  Lambert van Nistelrooij  ( H-000132/11 )

Assunto: Parceria para a inovação no domínio do envelhecimento activo e saudável

A Europa tem de se preparar para o rápido envelhecimento da população. Neste contexto,
a inovação é um importante instrumento à nossa disposição. É necessária uma estreita
cooperação entre diferentes políticas, incluindo a política digital, da saúde pública, da
investigação e da indústria, para dar resposta às alterações demográficas e valorizar o
envelhecimento. É, por isso, positivo que a Comissão tenha lançado, no fim de 2010, uma
parceria "no domínio do envelhecimento activo e saudável".

Pode a Comissão indicar quais serão as etapas seguintes, uma vez que já foi realizada uma
consulta e criado um comité director?

Que papel prevê para a parceria para inovação no âmbito do Ano Europeu do
Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações?

Quando tenciona a Comissão lançar uma segunda parceria para inovação e de que modo
aproveitará as primeiras experiências e os resultados da actual parceria?

Resposta

(EN) As recentes Conclusões do Conselho sobre o trabalho de preparação para o
projecto-piloto de parceria europeia para a inovação (PEI) no domínio do "envelhecimento
activo e saudável", adoptado pelo Conselho ("Competitividade") na sua reunião de 9-10
de Março de 2011, marcam o início do funcionamento desse projecto-piloto, com a criação
de um Grupo Director e a participação prevista de representantes de Estados-Membros
(ou seja, Bélgica, Espanha, Hungria e Polónia) no trabalho da Parceria.

Dispomos agora de todos os elementos necessários para dar início ao trabalho de preparação
para o projecto-piloto, incluindo, nomeadamente, a elaboração de recomendações para
um Plano Estratégico de Implementação, até ao fim do Verão de 2011, com base no qual
serão apresentadas iniciativas através de canais institucionais adequados para a
implementação do projecto-piloto de PEI. A Comissão apresentará nessa altura, e em
princípio antes do fim de 2011, as suas opiniões e propostas numa Comunicação ao
Conselho e ao Parlamento Europeu para obter o seu apoio político.

A Comissão procurará construir sinergias entre o projecto-piloto de PEI no domínio do
Envelhecimento Activo e Saudável e o Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da
Solidariedade entre Gerações-2012. O Ano Europeu 2012 deverá assegurar maior
visibilidade à PEI. Por outro lado, a PEI, que decorrerá até 2020, poderá ser um bom veículo
para a execução de alguns dos compromissos assumidos por entidades interessadas durante
o Ano Europeu do Envelhecimento Activo-2012 e para dar resposta ao pedido do Conselho
de princípios comuns para o envelhecimento activo (conclusões do Conselho EPSCO sobre
o envelhecimento activo adoptadas em 7 de Junho de 2010).

(46) SEC(2010)01324.
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Com base nas conclusões do Conselho de 26 de Novembro de 2010 e tendo igualmente
em conta a experiência da criação do presente projecto-piloto de PEI, as opiniões das
entidades interessadas e a avaliação, ainda este ano, do projecto-piloto de PEI, a Comissão
prevê lançar uma segunda vaga de parcerias para a inovação até ao fim de 2011.

*
*     *

Pergunta nº  40  de  Ivari Padar  ( H-000138/11 )

Assunto: Conflito entre o serviço de pagamento da Apple e os proprietários dos
meios de comunicação social

A Apple anunciou o lançamento de um serviço de assinatura de jornais que estará disponível
na sua loja em linha (AppStore), exigindo aos proprietários dos jornais a venda de
assinaturas a, no mínimo, o melhor preço verificado noutros locais e a entregar à Apple
30 por cento das receitas. Hoje em dia, os editores estão a desenvolver novos modelos de
negócio no mercado do papel e no mercado digital, deparando-se, por conseguinte, com
elevados custos de investimento. Sou oriundo de um Estado-Membro ínfimo, a Estónia,
onde a distribuição de jornais é muito pequena, mas onde a despesa inerente à transição
para a digitalização é a mesma para todo o sector. Por esta razão, a partilha de uma parte
substancial da receita da assinatura com a Apple poderia provocar o aumento dos preços
para os consumidores. A UE deve assegurar que os editores desenvolvam a sua actividade
de oferta mediática no âmbito de um quadro regulamentar adequado. Tal implica a garantia
de taxas zero ou reduzidas de IVA para as edições em papel e digitais dos jornais. Além
disso, os editores consideram fundamental poderem escolher livremente os sistemas de
pagamento e manterem contacto directo com os seus assinantes. Que medidas tenciona
a Comissão tomar a este respeito?

Resposta

(EN) A Comissão acompanha activamente a evolução de publicações electrónicas em
dispositivos tabulares. A avaliação da Comissão é a seguinte: estes produtos estão na sua
fase inicial. Muitos pormenores relativos ao modo como o(s) mercado(s) funcionará(ão)
são neste momento objecto de intensas negociações entre as partes no mercado. É
evidentemente do interesse das autoridades públicas que aquelas convirjam no sentido de
um conjunto de práticas comerciais de que resulte uma base sustentável para mercadorias
e serviços inovadores.

O comportamento da Apple poderá infringir as regras da UE se aquela empresa
implementasse acordos anticoncorrenciais que eliminem a concorrência ou constituam
um abuso de posição dominante no(s) mercado(s) pertinente(s). Visto haver várias
plataformas e um grande número de dispositivos que podem fornecer funcionalidades
semelhantes, não é claro que uma qualquer empresa, incluindo a Apple, tenha alcançado
uma posição dominante nesta fase.

Para além de uma concorrência sem distorções, a Comissão pretende que os produtos
inovadores tirem o máximo partido das liberdades do mercado único, a fim de que os
cidadãos possam consumir conteúdos digitais, incluindo imprensa, em qualquer lugar e
em qualquer momento.

A Comissão anunciará em breve a criação de um ou mais grupos de alto nível para
reflectirem, entre outras coisas, sobre o futuro dos meios de comunicação. A evolução dos
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dispositivos tabulares será certamente discutida neste enquadramento de grupos e a
Comissão continuará a acompanhá-la atentamente.

O alinhamento das taxas de IVA para a imprensa electrónica e impressa já está a ser
discutido. O senhor deputado deve ter conhecimento de que a Comissão deu início a um
debate político muito mais amplo sobre a revisão do regime do IVA no seu Livro Verde
publicado em Dezembro de 2010. A consulta subsequente continua aberta até ao fim de
Maio de 2011. As respostas às perguntas feitas no Livro Verde fornecerão indubitavelmente
testemunhos que vão contribuir para orientar futuras respostas políticas, nomeadamente
no que respeita a saber se a actual estrutura das taxas de IVA impede o funcionamento
eficaz do mercado único por provocar distorções de concorrência; se constitui um
tratamento assimétrico de produtos comparáveis, principalmente de serviços de imprensa
em linha em comparação com outros produtos e serviços de imprensa com conteúdo
semelhante; ou se origina elevados custos de conformização para as empresas.

*
*     *

Pergunta nº  41  de  Sandrine Bélier  ( H-000139/11 )

Assunto: Estratégia da UE para a Biodiversidade

Na sequência da adopção do novo objectivo internacional de protecção da biodiversidade
até 2020, pode a Comissão confirmar se a reforma da Política Agrícola Comum incluirá
um sistema coerente de incentivos ambientais, tais como:

uma componente ecológica obrigatória ao nível das explorações agrícolas do primeiro
pilar que consistiria num conjunto de boas práticas agrícolas, como a rotação de culturas
e infra-estruturas ecológicas;

disposições específicas, no âmbito do primeiro pilar, para os agricultores nos sítios da rede
Natura 2000 e para a manutenção das explorações biológicas e das pastagens e prados
geridos de forma intensiva;

um segundo pilar bem definido e dotado de recursos suficientes que deverá incluir planos
eficazes, voluntários e plurianuais de apoio aos agricultores que ultrapassem as boas práticas
de base e contribuam para a consecução dos objectivos da UE em matéria de alterações
climáticas, biodiversidade e água?

Resposta

(FR) Uma política agrícola comum (PAC) ecológica é um objectivo fundamental da reforma
em curso para responder melhor aos desafios ambientais. A PAC futura deve dar um
importante contributo para a gestão de recursos naturais, nomeadamente com vista a
apoiar os compromissos internacionais da UE. Na realidade, os objectivos a atingir em
termos de alterações climáticas e biodiversidade são parte integrante da estratégia Europa
2020, em que a PAC desempenha um papel fundamental.

Por conseguinte, em conformidade com as grandes linhas do projecto de reforma da PAC,
definidas na Comunicação da Comissão de 18 de Novembro de 2010 (47) , a futura PAC
deve cumprir, simultaneamente, os requisitos da segurança alimentar, gestão dos recursos
naturais e vitalidade das zonas rurais. No que respeita à manutenção da biodiversidade e

(47) COM(2010)0672 final.
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à luta contra as alterações climáticas, tanto o primeiro como o segundo pilares da PAC
têm de contribuir para a consecução desses objectivos. A Comissão propõe nomeadamente
uma componente ecológica no âmbito do primeiro pilar em que se inscreva a obrigação
dos agricultores de levarem à prática acções como, por exemplo, a manutenção permanente
de prados, rotação de culturas, cobertura vegetal e retiradas ecológicas de terras, e as que
estão previstas nas zonas da rede Natura 2000.

A Comissão está neste momento a estudar diversas maneiras possíveis de executar tudo
isto. Para que a PAC ecológica seja eficaz, é essencial estabelecer o equilíbrio certo em
termos da relação custo/benefício das medidas em questão e assegurar que o sistema de
gestão e de controlo dos pagamentos directos não se torne demasiado complexo. Ao
mesmo tempo, os pagamentos directos ecológicos andarão de par com uma redefinição
do conjunto das condições e de medidas adequadas de desenvolvimento rural. Está a ser
efectuada uma avaliação de impacto com vista à apresentação de propostas legislativas até
ao final do ano.

*
*     *

Pergunta nº  42  de  Mairead McGuinness  ( H-000140/11 )

Assunto: A agricultura na UE e o comércio internacional

Tenciona a Comissão ter em linha de conta a posição expressa pelo Parlamento no seu
relatório sobre a agricultura na UE e o comércio internacional, o qual foi aprovado, por
esmagadora maioria, na sessão plenária de Março (P7_TA(2011)0083)?

Pode a Comissão responder às observações do Director-Geral Adjunto da DG TRADE,
segundo as quais a aprovação do relatório não representa um menor empenho da Comissão
num acordo (com o Mercosul)?

Resposta

(EN) A Comissão enviará ao Parlamento Europeu uma resposta exaustiva à Resolução
sobre a agricultura na UE e o comércio internacional (48)  a que a senhora deputada se refere
na sua pergunta, em conformidade com as regras em vigor no que respeita ao seguimento
dado pela Comissão relativamente a resoluções não legislativas do Parlamento.

Muito embora seja um facto que a liberalização do comércio coloca desafios à agricultura
da UE, é importante destacar que os acordos de comércio proporcionam novas
oportunidades à agricultura da UE, decorrentes das concessões dos nossos parceiros, e
seria incorrecto fazer crer simplesmente que o aumento da abertura comercial não passa
de um cenário que traz desvantagens para a agricultura da União. Além disso, é necessário
ter presente os benefícios mais amplos potencialmente resultantes das oportunidades
comerciais para a economia europeia no seu todo.

No que diz respeito à questão específica das negociações comerciais com o Mercosul, as
negociações sobre um Acordo de Associação UE – Mercosul foram relançadas tendo em
vista chegar a um acordo equilibrado e abrangente entre as duas regiões, o que aprofundaria
as relações e ofereceria consideráveis benefícios políticos e económicos a ambos os lados.
A Comissão está plenamente empenhada em procurar atingir este objectivo. O relançamento

(48) P7_TA(2011)0083.
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destas negociações recebeu o apoio tanto de entidades interessadas como do Parlamento
Europeu.

O Mercosul é uma economia de grandes dimensões e dinâmica, com uma taxa de
crescimento do PIB de cerca de 8% em 2010. Um acordo com o Mercosul seria o primeiro
acordo abrangente em matéria de comércio para os nossos parceiros sul-americanos. Daria
aos exportadores da UE uma vantagem relativamente aos seus concorrentes no resto do
mundo, consagrando o acesso privilegiado a um mercado de 260 milhões de pessoas de
rendimentos médios numa região do mundo onde o poder de compra cresce mais depressa.

Em geral, o desafio, quando se negoceiam acordos comerciais multilaterais ou bilaterais
com impacto na agricultura da UE, é precisamente estabelecer o equilíbrio certo entre os
nossos interesses ofensivos e defensivos no domínio da agricultura e também entre a
agricultura e outras áreas das nossas negociações comerciais. A Comissão está muito
consciente disso e continuará a perseguir esse objectivo, em estreita cooperação com o
Parlamento e o Conselho, no que respeita à diversidade de conversações em curso em que
a UE continua plenamente empenhada, seja em contextos multilaterais seja em contextos
bilaterais.

*
*     *

Pergunta nº  43  de  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000144/11 )

Assunto: Próximas eleições parlamentares e presidenciais no Egipto

As eleições presidenciais e parlamentares no Egipto vão ter lugar ainda este ano. De que
forma pretende a Comissão apoiar o processo eleitoral no Egipto? A UE tenciona enviar
uma missão de observação das eleições a longo prazo?

Como prevê a Comissão ajudar os jovens a prepararem-se para as eleições? A Comissão
tem prevista a concessão de apoios financeiros para a realização de seminários e a formação
de jovens aspirantes a políticos?

Dado que as eleições vão ter lugar num período de tempo relativamente curto, é imperioso
que a UE preste urgentemente, e com rigor, a assistência necessária. Da mesma forma, é
igualmente extremamente importante que a UE envie peritos e especialistas para o Egipto,
nomeadamente da Europa Central e Oriental, que poderão transmitir o seu know-how e
conhecimentos especializados em matéria de organização das eleições, elaboração dos
programas eleitorais e de organização das campanhas eleitorais.

Resposta

(EN) A UE tem manifestado a sua disposição para mobilizar recursos a fim de apoiar a
transição democrática no Egipto. Isso poderá incluir, entre outras coisas, reforço das
capacidades e assistência técnica para a organização de eleições, desenvolvimento
institucional, bem como observação de eleições. O desenvolvimento das reformas em
curso no Egipto está nas mãos das autoridades egípcias e do povo egípcio. A Comissão
está disposta a prestar apoio assim que o Egipto o solicitar. A Comissão manifestou
repetidamente o seu interesse em observar as eleições egípcias no passado. Com a reforma
democrática em curso, esta questão adquire uma importância crescente. A UE estará pronta
a enviar uma missão de avaliação eleitoral ou de peritos eleitorais, de pleno direito ou mais
limitada, se as autoridades egípcias nos convidarem a fazê-lo.
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O levantamento popular de 25 de Janeiro de 2011 teve início graças ao empenhamento
da juventude e a movimentos políticos emergentes. A UE atribui grande importância ao
facto de trabalhar com esses grupos da sociedade civil. Por este motivo foram afectados 2
milhões de euros provenientes do Instrumento de Estabilidade a organizações da sociedade
civil e a movimentos cívicos, para fins de apoio imediato. O principal objectivo do programa
será aumentar a capacidade desses movimentos e organizações para participarem na
reforma em curso, criar plataformas para intercâmbio de opiniões, fornecer know-how e
formação, e apoiar a sensibilização da opinião pública. O programa mobilizará peritos da
Europa, incluindo da Europa Central e Oriental, bem como da região árabe. Será prestada
especial atenção ao papel das mulheres.

Também está a ser lançado no Cairo, a nível local, através de convites à apresentação de
propostas, um pacote de apoio à sociedade civil no montante de 17,7 milhões de euros.
O seu horizonte temporal é mais dilatado e os projectos terão início, na maior parte dos
casos, por alturas do Verão, daí que o seu enfoque se adeqúe a direitos das mulheres,
juventude, direitos das crianças, meios de comunicação social, liberdade de crença, liberdade
de expressão, luta contra a tortura, etc.

*
*     *

Pergunta nº  44  de  Anne E. Jensen  ( H-000147/11 )

Assunto: Utilização do sistema SafeSeaNet para assegurar uma zona marítima única

Ao criar o projecto-piloto "Blue Belt", em Novembro de 2010, a Comissão optou por se
concentrar nos navios utilizados exclusivamente no comércio interno da UE. Este projecto
sublinha, em particular, as vantagens oferecidas pela utilização do sistema SafeSeaNet,
enquanto instrumento para reduzir os encargos administrativos suportados pelo transporte
marítimo de pequeno curso. No entanto, o transporte marítimo de longo curso poderia
igualmente beneficiar do sistema SafeSeaNet, enquanto instrumento para reduzir os
encargos administrativos, dado que estes operadores também transportam bens entre
portos da UE durante certos trajectos das suas viagens internacionais.

Como tenciona a Comissão garantir que o transporte marítimo de longo curso também
beneficie das vantagens potenciais do projecto "Blue Belt" e como tenciona integrar
plenamente estes operadores nos projectos-piloto?

Tenciona a Comissão empenhar-se no futuro na criação de uma verdadeira zona marítima
europeia única, em que tanto o transporte marítimo de pequeno curso como o transporte
marítimo de longo curso possam beneficiar do sistema SafeSeaNet, assegurando condições
de concorrência equitativas face a outros modos de transporte e reduzindo os encargos
administrativos em todos os sectores do transporte marítimo?

Resposta

(EN) Como se afirma no Livro Branco sobre política de transportes (49) , continua a ser
necessário avançar na simplificação das formalidades administrativas em vigor no transporte
marítimo para incentivar a utilização de todo o potencial do transporte marítimo e fluvial.

(49) Roteiro do espaço único europeu dos transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico
em recursos COM(2011)0144 final de 28 de Março de 2011.
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A este respeito, o projecto-piloto "Blue Belt", empreendido pela Agência Europeia da
Segurança Marítima em cooperação com autoridades aduaneiras e diversas companhias
de navegação em regime de voluntariado, e que deve ficar concluído em 2011, demonstrará
às autoridades aduaneiras dos Estados-Membros como é que as capacidades de
monitorização da UE criadas por esta Agência podem ajudá-las na sua tarefa diária e como
é que as habituais formalidades administrativas podem ser facilitadas sem reduzir o nível
de cumprimento das diversas legislações. Entre as mais de duas centenas de navios que
irão participar no projecto-piloto, há vários que estão envolvidos em actividades em águas
profundas. Isso significa que, muito embora o objectivo geral do projecto-piloto "Blue
Belt" seja facilitar a utilização do transporte marítimo para o transporte intracomunitário
de mercadorias, o projecto-piloto também irá explorar o potencial de facilitação
administrativa para todos os tipos de serviços de transporte marítimo.

A Comissão também investigará especificamente questões que se prendam com o facto
de serviços marítimos intracomunitários escalarem um porto de um país terceiro, tal como
anunciado no plano de acção sobre o Espaço Europeu de Transporte Marítimo sem
barreiras (50)  adoptado em 2009.

*
*     *

Pergunta nº  45  de  Nadezhda Neynsky  ( H-000148/11 )

Assunto: Ambiente e segurança

Na sequência dos problemas com os reactores nucleares de Fukushima-1 danificados pelo
terramoto devastador, a UE decidiu testar a segurança de todas centrais nucleares europeias.
O Comissário responsável pela Energia, Günther Oettinger, afirmou que o projecto de
construção da central nuclear de Belene, na Bulgária, deve ser reconsiderado. Com efeito,
em 1977, um terramoto de magnitude 7,2 na escala Richter atingiu a cidade de Svishtov,
localizada a 18 km do local da central de Belene, causando cerca de 120 vítimas de acordo
com os dados oficiais. A Comissão dispõe um relatório oficial das instituições búlgaras
sobre a actividade sísmica na zona e, caso contrário, pretende solicitá-lo?

Resposta

(EN) Em 25 de Março de 2011, o Conselho Europeu sublinhou a necessidade da realização
de trabalhos de reapreciação da segurança de todas as centrais nucleares da Europa. Este
processo será coordenado pela Comissão e pelo Grupo de Reguladores Europeus em
matéria de Segurança Nuclear. Para além disso, a Comissão irá reanalisar até ao fim do
corrente ano o quadro jurídico e regulamentar existente para a segurança das instalações
nucleares. Os riscos de actividade sísmica na região da Central Nuclear de Belene, na Bulgária,
serão tratados neste contexto.

*
*     *

(50) COM(2009)0010 final de 21 de Janeiro de 2009.
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Pergunta nº  46  de  Graham Watson  ( H-000149/11 )

Assunto: Visitas de Comissários à Índia

Que Comissários visitaram a Índia desde a entrada em funções da actual Comissão? Que
medidas adopta a Comissão para promover as relações entre a UE e a Índia?

Resposta

(EN) É apresentada abaixo uma lista das visitas realizadas à Índia por Comissários europeus
desde Setembro de 2009.

A UE promove relações transversais entre a UE e a Índia através da implementação do
Plano de Acção Conjunta UE-Índia. Esta iniciativa, estabelecida pelos dois lados em 2005
e subsequentemente revista em 2008, define um vasto leque de actividades que se destinam
a apoiar a Parceria Estratégica UE-Índia através da promoção da paz e da segurança, do
desenvolvimento sustentável, da investigação e tecnologia, e dos intercâmbios pessoais e
culturais.

Das áreas prioritárias actuais para actividades que promovam as relações entre a UE e a
Índia fazem parte a segurança, em que estão previstas actividades de luta contra o terrorismo,
de cibersegurança e de luta contra a pirataria; comércio e diplomacia comercial, onde se
continua a trabalhar com vista à conclusão do Acordo de Comércio Livre e onde se envidam
esforços para responder ao pedido do Primeiro-Ministro indiano, Manmohan Singh, à UE,
na última cimeira, para que participe mais plenamente na modernização económica da
Índia; e sectores específicos de cooperação que vão da energia, ambiente e alterações
climáticas ao desenvolvimento de competências, ciência e tecnologia, e migração.

Serão ainda envidados esforços para melhorar o perfil da UE na Índia através de actividades
de diplomacia pública.

VISITAS REALIZADAS POR COMISSÁRIOS DA UE À ÍNDIA EM 2009 – 2010

COMISSÁRIODATAS

2009

Marianne Fischer Boel, Comissária da Agricultura e
Desenvolvimento Rural

2-4 de Setembro

Catherine Ashton, Comissária do Comércio3-5 de Setembro

Neelie Kroes, Comissária da Concorrência16-17 de Novembro

Benita Ferrero-Waldner, Comissária das Relações Externas
e da Política Europeia de Vizinhança

5-6 de Novembro

Catherine Ashton, Comissária do Comércio5-6 de Novembro

José Manuel Barroso, Presidente da Comissão Europeia
(Cimeira UE-Índia)

6 de Novembro

2010

Karel De Gucht, Comissário do Comércio4 de Março

Connie Hedegaard, Comissária do Clima7-9 de Abril
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Catherine Ashton, Vice-Presidente da Comissão Europeia
e Alta Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança.

21-24 de Junho

*
*     *

Pergunta nº  47  de  Ivo Belet  ( H-000151/11 )

Assunto: Registo comum obrigatório dos representantes de grupos de interesses

Alguns escândalos recentes em torno de presumíveis práticas de "lobbying" e abusos no
Parlamento Europeu demonstram a necessidade de reforço das normas e disposições
aplicáveis.

Na sua Resolução de 8 de Maio de 2008 (P6_TA(2008)0197), o Parlamento reclamou
maior transparência e solicitou um acordo interinstitucional entre o Conselho, a Comissão
e o Parlamento sobre um registo comum obrigatório, aplicável em todas as instituições,
que comporte informações financeiras completas, um mecanismo comum de exclusão do
registo e um código comum de comportamento ético (ou pelo menos o reconhecimento
mútuo de registos independentes, na eventualidade de não se chegar a acordo quanto a
um registo comum).

Está a Comissão disposta a iniciar novas consultas com o Parlamento e o Conselho, tendo
como objectivo elaborar regulamentação sobre um registo comum obrigatório dos
representantes de grupos de interesses para todas as instituições?

Está a Comissão de acordo em que a transparência absoluta deve ser o critério prioritário,
na elaboração de um código de conduta, para todas as partes interessadas: representantes
do Conselho, da Comissão e do Parlamento?

Resposta

(EN) A Comissão tem perfeito conhecimento dos incidentes recentes e totalmente
inaceitáveis no Parlamento Europeu. É da responsabilidade primordial do Parlamento e
dos seus deputados tomar as medidas e levar a efeito as actuações necessárias para impedir
comportamentos semelhantes no futuro.

A Comissão elaborou um Código de Conduta para os Comissários que é mais rigoroso do
que o anteriormente existente e faz parte dos códigos mais rigorosos actualmente em vigor.
O Parlamento foi consultado sobre o projecto e a Comissão vai adoptar o novo código o
mais depressa possível, tomando em consideração as observações feitas pelo Parlamento.

Isso não impedirá que a Comissão e o Parlamento reflictam em conjunto sobre a maneira
de encontrar as melhores normas possíveis para os membros de todas as Instituições com
os respectivos papéis que desempenham e mandatos. Mas competirá ao Parlamento dar
início ao debate com as regras que preveja aplicar aos deputados ao Parlamento. A Comissão
não quer dar a impressão de que está a tentar regulamentar o trabalho dos deputados ao
Parlamento.

No que diz respeito ao Registo de Transparência, deverá ser do conhecimento do senhor
deputado que está actualmente a ser examinado na Comissão dos Assuntos Constitucionais
(AFCO) um projecto de acordo relativo a um registo de transparência conjunto do
Parlamento Europeu e da Comissão, elaborado por um grupo de trabalho liderado pela
Vice-Presidente do Parlamento Diana Wallis e pelo Vice-Presidente da Comissão Maroš
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Šefčovič (relatório do Presidente Casini). A Comissão e o Parlamento convidaram o Conselho
a aderir ao acordo, estando em curso contactos a este propósito.

Em especial nas presentes circunstâncias, a Comissão insiste em recomendar uma adopção
rápida do acordo na sua versão actual e apela a que a implementação do mesmo não seja
atrasada por novas discussões de natureza jurídica e política acerca do carácter voluntário
ou obrigatório do registo. As discussões e, em especial, um processo legislativo levariam
a que passassem meses e anos antes de um registo ver a luz do dia.

A Comissão e o Parlamento têm de ter presente que nós não necessitamos de um registo
para proibir comportamentos que manifestamente não são éticos e possivelmente até são
criminosos. Compete ao Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude (OLAF), aos magistrados
e aos Tribunais mandar executar as leis que existem.

O contributo do Registo de Transparência será o de prestar informações aos cidadãos, aos
funcionários públicos e a todos nós acerca das organizações que influenciam as discussões
em ambas as nossas Instituições.

Todos os que se registam – sejam representantes de grupos de interesses, grupos de reflexão,
ONG ou outros – prestarão informações sobre as suas intenções, as suas finanças e as suas
principais actividades. Subscreverão um código de conduta e um sistema de sanções em
caso de violação das regras. No actual registo da Comissão já existem hoje cerca de 3 800
organizações.

A todos os que não constarem do Registo de Transparência terá de se perguntar a razão
por que não constam e se têm alguma coisa a esconder. E todos terão de ser mais do que
prudentes quando lidarem com essas organizações.

*
*     *
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