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Senhor Presidente do Conselho
Senhoras e Senhores Chefes de Estado e de Governo
Senhor Presidente da Comissão
Senhor Alto Representante para a PESC
Senhoras e Senhores Ministros,

Cumpre-me agradecer o convite de V. Exas. para esta troca de opiniões, com que se inicia a  presente
reunião, assim como as palavras de boas-vindas que V. Exa., Senhor Primeiro-Ministro e Presidente do
Conselho Europeu, me endereçou e que me sensibilizam.

Tendo sido já assinado o Tratado de Nice, gostaria, antes de mais, de prestar homenagem às três
Presidências, finlandesa, portuguesa e, seguidamente, francesa, cuja perseverança permitiu lograr um
resultado que, não tendo ido tão longe como poderíamos ter desejado, abriu as portas ao alargamento e
fez progredir a União em múltiplas outras questões de importância primordial.

Agora que cabe à Suécia, pela primeira vez, assumir a presidência da União, desejo uma vez mais a V.
Exa., Senhor Primeiro-Ministro, o maior sucesso. Foi já dado ao Parlamento Europeu  apreciar a
qualidade das relações que V. Exa. e a Senhora Ministra fizeram questão de estabelecer com a nossa
Assembleia, o que me cumpre agradecer.

Ao longo da presente Cimeira, essencialmente consagrada ao seguimento do Conselho Europeu de
Lisboa, V.Exas. abordarão igualmente certas questões de política internacional. Gostaria, se assim mo
permitem, de aludir a duas, particularmente importantes para nós.

A primeira respeita à situação na Antiga República Jugoslava da Macedónia. Estou em condições de
vos afirmar que a posição do Parlamento Europeu se encontra em estreita consonância com as do
Conselho e da Comissão.

Pôr em causa, seja de que forma for, as actuais fronteiras dos países do Sudeste da Europa seria não só
contrário ao disposto na Resolução n° 1244 do Conselho de Segurança da ONU, como também não
faria senão reacender o rastilho da guerra no barril de pólvora em que assentam os Balcãs. A Resolução
a que aludo deve ser rigorosamente aplicada em todos os seus elementos.

Congratulo-me com o facto de V.Exas. terem convidado o Presidente TRAJKOVSKI, a fim de lhe
concederem formalmente o apoio da UE. Por nossa parte, convidá-lo-emos no mês de Junho.

É certo que os acontecimentos destes últimos dias se caracterizam por serem de natureza interna da
Antiga República Jugoslava da Macedónia, não podendo, por conseguinte, a Europa agir senão com
circunspecção. Existem, porém, todas as razões para temer que os ataques provocadores lançados com
as braçadeiras do UCK obedeçam a um objectivo, cuja incidência internacional, nomeadamente no
Kosovo, é patente.
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O Parlamento Europeu considera, por esta razão, que a KFOR se deve interpor para proteger as
fronteiras da Antiga República Jugoslava da Macedónia a partir do Kosovo. A KFOR deve igualmente
poder opor-se, se necessário pela força, à intrusão daqueles que têm por objectivo sublevar a população
albanesa da Antiga República Jugoslava da Macedónia para impor um Estado independente que seria
concebido em bases puramente étnicas, as quais sabemos perfeitamente a que derivas conduzem,
através dos ensinamentos da História.

Por outro lado, não poderíamos olvidar a solidariedade e a generosidade com que a Antiga República
Jugoslava da Macedónia abriu as suas fronteiras às populações de origem albanesa que ainda há pouco
fugiam do Kosovo, incorrendo no risco de desestabilizar o frágil equilíbrio pluriétnico do país,
fragilidade que os acontecimentos dos últimos dias não fizeram senão confirmar.

O Parlamento aprecia os esforços de coordenação entre a União Europeia e a NATO, pelos quais presta
homenagem, nomeadamente ao Senhor SOLANA.

Contudo, esta coordenação deve concretizar-se no terreno. Se a morosidade que veio prolongar o
martírio das populações na Bósnia ou no Kosovo tivesse de se verificar novamente no caso da Antiga
República Jugoslava da Macedónia, como poderíamos justificar perante os Europeus a contradição
entre a decisão positiva, tomada em Nice, de criar uma força de intervenção rápida especificamente
europeia e a incapacidade de a Europa afastar tempestivamente o novo perigo que se desenha em
condições similares? Como é óbvio, a credibilidade da União Europeia não poderia senão ser posta em
dúvida .

Gostaria de referir, em segundo lugar, um acontecimento que também imprimirá um cunho acentuado à
imagem do Conselho de Estocolmo junto das nossas opiniões públicas: o encontro excepcional em que
os quinze Chefes de Estado e de Governo da União se vão reunir com o Presidente Vladimir PUTTIN.

O Parlamento não pode senão apoiar o desenvolvimento de relações normalizadas com a Federação da
Rússia, que, não obstante as dificuldades que enfrenta, continua a ser uma das maiores potências do
Mundo e a deter a chave da paz e da segurança internacionais.

Contudo, como é do conhecimento de V.Exas., a situação na Chechénia, no que respeita aos direitos
humanos, preocupa muito a nossa Assembleia. Consideramos não terem sido respeitados, na sua maior
parte, os compromissos assumidos por Moscovo, tanto no quadro da sua adesão ao Conselho de Europa
como no dos acordos de parceria e de cooperação com a União.

Em todos os nossos países, a amplitude da reprovação moral é tanto maior quanto esta tragédia se
desenrola de forma opaca, dado que nem as organizações humanitárias, nem a Imprensa internacional
se encontram autorizadas a penetrar na Chechénia.
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Se bem que as autoridades russas continuem a considerar que o conflito checheno reveste carácter
interno, excluindo, assim, quaisquer intervenções ou pressões estrangeiras, é do interesse político e
moral da Rússia renunciar à ilusão de uma estratégia exclusivamente militar.

Por outro lado -contamos com V. Exas. -, não duvido de que o Conselho Europeu reiterará ao
Presidente e ao Governo da Federação da Rússia o convite premente para que seja posto termo às
violações dos direitos fundamentais que são perpetradas pelas unidades operacionais no terreno e,
nomeadamente, nos campos ditos de “filtragem”, para encetarem negociações com os representantes
legítimos da República da Chechénia, abrindo-as a representantes das Instituições internacionais no
intuito de facilitar a obtenção de resultados positivos, para permitirem às organizações humanitárias
aliviar o sofrimento de populações cujas condições de vida e de saúde são indignas, assim como para
autorizarem a Imprensa internacional a cumprir, em liberdade e de forma independente, a sua missão
insubstituível de informação.

Gostaria, agora, de abordar as questões económicas e sociais que constituem o tema principal da
presente Cimeira. A sua abundância e diversidade não me permitem entrar em detalhes. Sendo assim,
ater-me-ei a algumas observações conjunturais resultantes dos debates e das Resoluções do Parlamento.

Há um ano, o Conselho de Lisboa vinculou a União a um objectivo económico e social global e
coerente que, ao mesmo tempo, é muito ambicioso e implica progressos comunitários em numerosos
domínios que, até ao presente, eram inteira ou essencialmente da competência  nacional.

O primeiro balanço intercalar a que V.Exas. vão proceder ocorre num momento em que os cidadãos
europeus necessitam de receber da vossa parte uma mensagem inteligível e de confiança.

É certo que o crescimento regressou, ainda que dê alguns sinais de fraqueza, que a criação de emprego
é elevada, que o desemprego regride, que o valor externo do euro cessou de diminuir e que, graças,
nomeadamente, à moeda única, o impacte brutal das flutuações da economia norte-americana na
economia europeia se atenuou sensivelmente.

Contudo, o ano de 2000 suscitou fortes interpelações e, inclusivamente, grandes inquietações: veio
revelar a vulnerabilidade, nomeadamente nos mercados bolsistas, da nova economia assente nas
tecnologias da informação.

Por último, determinados países começaram a tomar certas liberdades com os critérios de convergência
em que repousa a fiabilidade do euro, verificando-se aqui e ali uma erosão do objectivo da taxa de
crescimento de 3%.

Neste contexto, seria importante que a reunião de Estocolmo desse azo a progressos significativos no
tocante aos compromissos de Lisboa. É primordial ter sempre em mente esta vontade afirmada de
tornar a União Europeia um espaço em que competitividade económica, solidariedade social e
protecção do ambiente sejam concomitantes. Os nossos concidadãos aguardam que este compromisso
da UE se concretize no respeito pelo princípio da subsidiariedade.
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Adaptar a formação dos indivíduos às novas tecnologias da informação, melhor coordenar e adaptar a
investigação às necessidades dos mercados, simplificar a regulamentação comunitária, dinamizar o
mercado do trabalho e modernizar a protecção social constituem outros grandes sectores que cumpre
acometer. As empresas aguardam também do Conselho Europeu que seja facilitado o acesso ao
financiamento. Impõe-se, nesta matéria, uma regulação mais adequada dos mercados de valores
mobiliários.

O Parlamento partilha a análise do relatório do Grupo de Sábios presidido pelo Senhor
LAMFALUSSY, nos termos da qual o quadro legislativo actual é excessivamente rígido, complexo e
pouco adequado para reagir à evolução dos mercados financeiros. Propõe-se que os principais
enquadramentos sejam definidos no âmbito do processo de co-decisão, relevando as medidas de
execução dos comités de peritos.

No entanto, a fim de evitar que medidas aparentemente "técnicas" sejam, na realidade, de natureza
legislativa, o que continua a constituir, como sabem, um ponto de atrito frequente entre as nossas
Instituições, haveria que prever um direito de recurso do Parlamento, do tipo do que se denomina por
“call back”. O Parlamento encontra-se disposto, nesta base, a fazer progredir rapidamente este dossier e
aguarda um passo significativo por parte do Conselho.

A nossa Instituição espera, por outro lado, do Conselho Europeu que incumba os Ministros de fixar
sem demora um prazo para a conclusão do Mercado Interno nos sectores dos serviços postais, da
electricidade e do gás, tendo simultaneamente em conta, como é evidente, a respectiva incidência, em
termos ambientais e sociais.

O Parlamento deseja igualmente chamar a atenção de V.Exas. para a urgência de executar o trabalho
legislativo que deverá resultar da aprovação da Agenda Social e do Estatuto da Sociedade Europeia.

Quer se encontrem em causa modalidades de informação e consulta dos trabalhadores nas empresas, a
mobilidade transfronteiriça, a fiscalidade do trabalho, a qualidade do emprego ou medidas aptas a
conferir confiança a quaisquer pessoas que o desemprego, uma deficiência, o risco de discriminação
sexual ou a idade tornem mais vulneráveis, importa que as expectativas suscitadas pelo Conselho de
Lisboa sejam agora alvo de respostas comunitárias concretas e à altura das esperanças que este último
gerou.

Sem pretender antecipar o debate institucional que, em Nice, V.Exas. programaram para 2004, na
Declaração relativa ao futuro da União, o espírito que anima esta última, que consiste em conceder
maior importância à necessidade de ouvir os cidadãos, deveria desde já ser incutido no trabalho de
preparação das disposições legais europeias que se prendem directamente com a vida e as preocupações
de maior relevo dos Europeus.
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O euro constitui, neste âmbito, um bom exemplo. Embora não figure na ordem do dia da presente
reunião, não constitui um paradoxo o facto de me referir a este assunto na Suécia, Senhor Primeiro-
Ministro, dado que me assiste a convicção de que o futuro comum também se nos encontra aberto neste
domínio. Evocá-lo-ei aqui na óptica particular do défice de comunicação. Nos doze países que
presentemente constituem a zona euro, as grandes empresas prepararam-se bem para a moeda única.

Em contrapartida, a alguns meses da desaparição das moedas nacionais, os esforços de comunicação
revelam-se insuficientes mesmo no que respeita a certas PME-PMI, e sobretudo à enorme massa da
população de mais idade ou idosa, que terá dificuldade em assimilar a conversão e que nutre
apreensões quanto ao risco de um aumento dissimulado de custos.

Desejaria que o Conselho encetasse uma acção directa e vigorosa neste domínio. Por que razão não
haverá o Dia Europeu de 9 de Maio de constituir uma ocasião para emitir uma mensagem
particularmente vigorosa por parte das nossas Instituições?

Nesta mesma ordem de ideias, o sucesso do programa definido em Lisboa será condicionado por uma
mobilização mais directa dos cidadãos.

Quer se encontrem em causa, nomeadamente, problemas suscitados pelos progressos tecnológicos e da
biotecnologia, relativamente aos quais o Parlamento Europeu assumiu posições muito firmes de
natureza ética, condenando, nomeadamente, a clonagem humana, quer se trate do lugar que os nossos
regimes económicos reservam ao Homem, do respeito pelo ambiente que deixaremos aos nossos filhos,
da luta contra a exclusão social e a pobreza ou das consequências para as futuras gerações do
desequilíbrio demográfico, todos estes debates societais figuram no cerne do programa de Lisboa.

Assumem importância primordial na perspectiva do alargamento, a fim de lançar as bases de uma
autêntica política de coesão numa União mais ampla, que se deverá pautar não apenas por objectivos
económicos comuns, mas também por uma visão comum do desenvolvimento duradouro das nossas
sociedades.

É esta a razão pela qual o diálogo social e o debate democrático em torno dos grandes desafios do
programa de Lisboa não constituem algo de acessório, mas sim uma condição para o seu êxito.

A este propósito, conviria, em primeiro lugar, aumentar a inteligibilidade dos trabalhos da União
Europeia.

Para fazê-lo, seria preferível agrupar do seguinte modo os diferentes relatórios da Comissão Europeia:
grandes orientações das políticas económicas, funcionamento do Mercado Interno e directrizes
referentes ao emprego, num relatório anual que incidisse na situação económica e social da UE e que
caberia ao Conselho Europeu da Primavera examinar.
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Por seu turno, o relatório de síntese da Comissão Europeia sobre a consolidação e o alargamento da
estratégia de Lisboa deveria, em boa lógica democrática, ser submetido previamente ao Parlamento, a
fim de que este pudesse prestar o seu contributo, após tê-lo debatido, nomeadamente com os
representantes da sociedade civil.

Por último, antes de cada Conselho Europeu da Primavera, o Parlamento do país que assume a
Presidência poderia oportunamente organizar um amplo fórum parlamentar consagrado à política
económica e social da União.

Creiam V.Exas. que o Parlamento Europeu se encontra disposto a prestar todo o seu contributo
necessário para este esforço de informação, de escuta, de consciencialização colectivas, cuja
necessidade resulta da natureza, fundamentalmente qualitativa, e da ambição do programa de Lisboa.

Obrigada.

***************


