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I
(Resoluções, recomendações e pareceres)

RESOLUÇÕES

PARLAMENTO EUROPEU
P7_TA(2013)0239

Uma nova agenda para a política europeia dos consumidores
Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, sobre uma nova agenda para a política europeia dos
consumidores (2012/2133(INI))
(2016/C 065/01)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, incorporada nos termos do artigo 6.o no Tratado
da União Europeia (TUE) e, nomeadamente, o seu artigo 38.o, que estabelece que as políticas da União devem assegurar
um elevado nível de proteção dos consumidores,
— Tendo em conta o artigo 26.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), nos termos do qual «o
mercado interno compreende um espaço sem fronteiras internas no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas,
dos serviços e dos capitais é assegurada de acordo com as disposições dos Tratados»,
— Tendo em conta o artigo 3.o, n.o 3, do TUE, que obriga a União a laborar no sentido da implantação de «uma economia
social de mercado altamente competitiva, que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social, bem como um
elevado nível de proteção e de melhoria da qualidade do ambiente»,
— Tendo em conta o artigo 9.o do TFUE, que prevê que «na definição e execução das suas políticas e ações, a União tem em
conta as exigências relacionadas com a promoção de um nível elevado de emprego, a garantia de uma proteção social
adequada, a luta contra a exclusão social e um nível elevado de educação, formação e proteção da saúde humana»,
— Tendo em conta o artigo 11.o do TFUE, que prevê que «as exigências em matéria de proteção do ambiente devem ser
integradas na definição e execução das políticas e ações da União, em especial com o objetivo de promover um
desenvolvimento sustentável»,
— Tendo em conta o artigo 12.o do TFUE, que prevê que «as exigências em matéria de defesa dos consumidores serão
tomadas em conta na definição e execução das demais políticas e ações da União»,
— Tendo em conta os artigos 14.o, 114.o, n.o 3, e 169.o do TFUE e o respetivo Protocolo N.o 26, relativo aos serviços de
interesse (económico) geral,
— Tendo em conta o artigo 169.o, n.o 1, do TFUE, que estabelece que «a fim de promover os interesses dos consumidores e
assegurar um elevado nível de defesa destes, a União contribuirá para a proteção da saúde, da segurança e dos interesses
económicos dos consumidores, bem como para a promoção do seu direito à informação, à educação e à organização
para a defesa dos seus interesses»,
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— Tendo em conta a Recomendação 98/560/CE do Conselho, de 24 de setembro de 1998, relativa ao desenvolvimento da
competitividade da indústria europeia de serviços audiovisuais e de informação através da promoção de quadros
nacionais conducentes a um nível comparável e eficaz de proteção dos menores e da dignidade humana (1),
— Tendo em conta o relatório sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.o 2006/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de outubro de 2004, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação
da legislação de defesa do consumidor («regulamento relativo à cooperação no domínio da defesa do consumidor»)
(COM(2009)0336),
— Tendo em conta a Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa às
práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e que altera a Diretiva 84/450/CEE
do Conselho relativa à publicidade enganosa, as Diretivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho e o Regulamento (CE) n.o 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho (diretiva relativa às práticas
comerciais desleais) (2),
— Tendo em conta a Decisão n.o 1926/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, que
institui um Programa de Ação Comunitária no domínio da política dos consumidores (2007-2013) (3),
— Tendo em conta a Recomendação 2006/952/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006,
relativa à proteção dos menores e da dignidade humana e ao direito de resposta em relação à competitividade da
indústria europeia de serviços audiovisuais e de informação em linha (4),
— Tendo em conta a Diretiva 2007/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2007, que altera
a Diretiva 89/552/CEE do Conselho relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e
administrativas dos EstadosMembros relativas ao exercício de atividades de radiodifusão televisiva (5),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico e Social
Europeu intitulada «Estratégia comunitária em matéria de Política dos Consumidores 2007-2013 — Responsabilizar o
consumidor, melhorar o seu bem-estar e protegê-lo de forma eficaz» e a Resolução do Parlamento, de 20 de maio
de 2008, sobre a estratégia da UE para a política de consumidores 2007-2013 (6),
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, que
estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do mercado relativos à comercialização de produtos (7), que visa
criar um quadro geral de regras e princípios em matéria de acreditação e de fiscalização do mercado,
— Tendo em conta a Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2009, relativa à
segurança dos brinquedos (Diretiva «Segurança dos brinquedos») (8),
— Tendo em conta as recomendações da Comissão, de 29 de junho de 2009, relativa a determinadas medidas para
melhorar o funcionamento do mercado único, e de 12 de julho 2004, sobre a transposição para o direito nacional de
diretivas relativas ao mercado interno (9),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de julho de 2009, sobre a aplicação do acervo relativo à defesa do
consumidor (COM(2009)0330) e o relatório da Comissão, de 2 de julho de 2009, sobre a aplicação do Regulamento
(CE) n.o 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de outubro de 2004, relativo à cooperação entre as
autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor («Regulamento relativo à
cooperação no domínio da defesa do consumidor») (COM(2009)0336),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social
Europeu e ao Comité das Regiões, de 7 de julho de 2009, relativa a uma metodologia harmonizada para classificar e
comunicar queixas e pedidos de informação dos consumidores (COM(2009)0346) e o projeto de recomendação da
Comissão acompanha a referida Comunicação (SEC(2009)0949),
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— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu intitulada «Europa 2020 — Estratégia para um
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» (COM(2010)2020),
— Tendo em conta a sua Resolução de 9 de março de 2010 sobre a defesa do consumidor (1)
— Tendo em conta a Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de março de 2010, relativa à
coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à
oferta de serviços de comunicação social audiovisual (Diretiva «Serviços de Comunicação Social Audiovisual») (2),
— Tendo em conta o relatório do Professor Mario Monti à Comissão, de 9 de maio de 2010, sobre a revitalização do
mercado único, intitulado «Uma Nova Estratégia para o Mercado Único»,
— Tendo em conta a sua Resolução de 20 de maio de 2010 sobre a realização de um mercado único para os consumidores
e os cidadãos (3),
— Tendo em conta a sua Resolução de 21 de setembro de 2010 sobre a realização do mercado interno do comércio
eletrónico (4),
— Tendo em conta a sua Resolução de 20 de outubro de 2010 sobre a crise financeira, económica e socialrecomendações
referentes às medidas e iniciativas a tomar (relatório intercalar) (5),
— Tendo em conta o Documento de Trabalho da Comissão de 22 outubro 2010 intitulado «Assegurar o bom
funcionamento dos mercados para os consumidores» (a quarta edição do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo
(SEC(2010)1257),
— Tendo em conta o Relatório de 27 de outubro de 2010 sobre a Cidadania da UniãoEliminar os obstáculos ao exercício
dos direitos dos cidadãos da EU (COM(2010)0603),
— Tendo em conta o Documento de Trabalho da Comissão de 4 de março de 2011 intitulado «Consumers at home in the
single market» (Os consumidores em casa no mercado único), (a quinta edição do Painel de Avaliação dos Mercados de
Consumo (SEC(2011)0299),
— Tendo em conta o Relatório Anual da Rede dos Centros Europeus do Consumidor 2010, publicado pelo Serviço das
Publicações da União Europeia” em 2011,
— Tendo em conta a sua Posição de 23 de junho de 2011 sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa aos direitos dos consumidores (6),
— Tendo em conta a sua Resolução de 5 de julho de 2011 sobre um mercado de comércio retalhista mais eficiente e
equitativo (7),
— Tendo em conta o Documento de Trabalho da Comissão, de outubro de 2011, intitulado «Assegurar o bom
funcionamento dos mercados para os consumidores» (a sexta edição do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo»
(SEC(2011)1271),
— Tendo em conta a «Declaração de Cracóvia» do primeiro Fórum do Mercado Único, realizado em Cracóvia (Polónia), em
3 e 4 de outubro de 2011,
— Tendo em conta a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de outubro de 2011, que
institui o Mecanismo Interligar a Europa (COM(2011)0665),
— Tendo em conta as suas resoluções de 23 de outubro de 2012 sobre os direitos dos passageiros em todos os modos de
transporte (8) e de 25 de outubro de 2011 sobre a mobilidade e a integração de pessoas com deficiência e a Estratégia
Europeia para a Deficiência 2010-2020 (9),
— Tendo em conta a sua Resolução de 29 de março de 2012 sobre o funcionamento e a aplicação dos direitos adquiridos
dos passageiros dos transportes aéreos (10),
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— Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011,
relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios (1),
— Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de novembro de 2011, relativo
ao Programa Consumidores para 2014-2020 (COM(2011)0707) e os documentos com a mesma relacionados (SEC
(2011)1320 e SEC(2011)1321),
— Tendo em conta a sua Resolução de 15 de novembro de 2011 sobre uma nova estratégia em matéria de política dos
consumidores (2),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 19 de dezembro de 2011,
intitulada «Uma visão europeia para os passageiros: Comunicação relativa aos direitos dos passageiros em todos os
modos de transporte» (COM(2011)0898),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 11 de janeiro de 2012 intitulada «Um enquadramento coerente para
reforçar a confiança no mercado único digital do comércio eletrónico e dos serviços em linha» (COM (2011)0942),
— Tendo em conta a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de janeiro de 2012, relativo à
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
(regulamento geral «Proteção de dados») (COM(2012)0011),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 2 de fevereiro de 2012, sobre «Rumo a uma abordagem europeia coerente sobre a
ação coletiva» (3),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de abril de 2012, intitulada «Uma estratégia para a contratação
pública eletrónica» (COM(2012)0179),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de maio de 2012, intitulada «Estratégia europeia para uma Internet
melhor para as crianças» (COM(2012)0196),
— Tendo em conta a sua Resolução de 22 de maio de 2012 sobre uma estratégia para o reforço dos direitos dos
consumidores vulneráveis (4),
— Tendo em conta a sua Resolução de 22 de maio de 2012 sobre o Painel de Avaliação do Mercado Interno (5),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao
Comité das Regiões, de 22 de maio de 2012, intitulada «Uma Agenda do Consumidor Europeu para incentivar a
confiança e o crescimento» (COM(2012)0225),
— Tendo em conta o Documento de Trabalho da Comissão, de 29 de maio de 2012, intitulado «Painel de Avaliação de
Condições dos Consumidores» — «Consumers at home in the single market» (Os consumidores em casa no mercado
único) (a sétima edição do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo (SWD(2012)0165),
— Tendo em conta o Documento de Trabalho da Comissão, de 7 de dezembro de 2012, intitulado «Assegurar o bom
funcionamento dos mercados para os consumidores», a oitava edição do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo
(SWD(2012)432),
— Tendo em conta a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de junho de 2012, relativo à
identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno (COM(2012)
0238),
— Tendo em conta o Documento de Trabalho da Comissão, de 19 de julho de 2012, relativo à melhoria de certos aspetos
da capacitação dos consumidores de 2012 a 2014 (SWD(2012)0235),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social
Europeu e ao Comité das Regiões, de 3 de outubro de 2012, intitulada «Ato para o Mercado Único II — Juntos para um
novo crescimento» (COM(2012)0573),
— Tendo em conta a sua Resolução de 11 de dezembro de 2012 intitulada «Reforçar a confiança no Mercado Único
Digital» (6),
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— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada «Uma Agenda do
Consumidor Europeu para incentivar a confiança e o crescimento» (COM(2012)0225),
— Tendo em conta o artigo 48.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (A7-0163/2013),
A. Considerando que a promoção e proteção dos consumidores e dos seus direitos são valores fundamentais da União;
B. Considerando que os consumidores desempenham um papel essencial na economia, porquanto o consumo é um dos
principais impulsionadores de crescimento na União;
C. Considerando que, enquanto consumidores, os cidadãos da UE têm um papel fundamental a desempenhar na
consecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020, nomeadamente, o crescimento inteligente, inclusivo sustentável e
que, por conseguinte, o papel dos consumidores deve ser reconhecido como parte integrante da política económica da
UE;
D. Considerando que a União tem por objetivos alcançar um elevado nível de sensibilização, emancipação e proteção dos
consumidores de, bem como lograr o devido equilíbrio no respeitante à competitividade das empresas e das economias
da União, protegendo, para o efeito a saúde, a segurança e os interesses económicos dos consumidores, bem como
promovendo os seus direitos à informação, à educação e à organização;
E. Considerando que os consumidores não constituem um grupo homogéneo único e que é necessário que a Agenda do
Consumidor Europeu contemple as variáveis resultantes, uma vez que há consideráveis diferenças entre os
consumidores em termos de competências, conhecimento da legislação, assertividade e vontade de procurar obter
reparação que a não discriminação e a acessibilidade devem ser tidas em conta no contexto da execução da Agenda do
Consumidor Europeu;
F. Considerando que é necessário fomentar a confiança dos consumidores, a sua confiança no mercado e o conhecimento
dos seus direitos, votando particular atenção aos grupos de consumidores vulneráveis, como as crianças, os idosos e
outros consumidores em situações de vulnerabilidade; que se afigura essencial, neste contexto, propiciar aos
consumidores da União uma melhor proteção face a produtos e serviços suscetíveis de comprometer a sua saúde ou
segurança;
G. Considerando que por «informação relevante e adequada» se entende uma informação facilmente acessível,
transparente, não enganosa e comparável;
H. Considerando que a consecução de um mercado interno que funcione adequadamente é coerente com os objetivos da
Agenda de Lisboa de fomentar o crescimento e o emprego, para servir os 500 milhões de consumidores da UE;
I.

Considerando que o comércio eletrónico é de extrema utilidade para todos os consumidores, dado o seu enorme
potencial transfronteiriço, que permite aos consumidores beneficiarem plenamente do mercado único; que o comércio
eletrónico, enquanto meio de inclusão, é também de extrema utilidade para os consumidores portadores de deficiência
ou com mobilidade reduzida, bem como para os que vivem em zonas rurais desvantagens geográficas;

J.

Considerando que a incerteza quanto aos direitos dos consumidores no respeitante às aquisições transfronteiras está a
comprometer os benefícios da integração dos mercados;

K. Considerando que o desenvolvimento do comércio eletrónico é abrandado pela clivagem digital ainda existente entre os
cidadãos da União, sobretudo no caso dos idosos; que a maioria dos sítios Internet públicos e privados continuam a não
ser acessíveis às pessoas portadoras de deficiências ou com níveis de literacia digital muito baixos;
L. Considerando que a fragmentação do mercado único digital põe em risco os direitos dos consumidores; que alguns
sítios Internet não se adequam aos compradores e consumidores transfronteiras; que a diretiva relativa à resolução
alternativa de litígios (RAL) e o sistema de resolução de litígios em linha (ODR) entrarão em vigor brevemente e
fornecerão instrumentos úteis aos consumidores, em especial para as transações transfronteiras; que se afigura
apropriado considerar mais aprofundadamente mecanismos apropriados para garantir o exercício eficaz de ações
coletivas;
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M. Considerando que a recente crise financeira evidenciou a grande necessidade de proteção e informação dos
consumidores no domínio dos serviços financeiros e bancários, dado tratar-se de produtos passíveis de ter um impacto
direto no seu bem-estar geral, bem como a necessidade de prestação de aconselhamento mais imparcial aos
consumidores;

N. Considerando que a Agenda do Consumidor Europeu define medidas de integração da política dos consumidores da
União vocacionadas para a consecução dos objetivos da Estratégia «Europa 2020»;

O. Considerando que a atual crise económica afeta também seriamente o poder de compra dos consumidores no mercado
único e, nomeadamente, o dos consumidores em situações e vulnerabilidade em razão das suas condições sociais ou
financeiras; que, por conseguinte, os direitos dos consumidores devem ser devidamente reconhecidos;

P. Considerando que o mercado único propicia aos consumidores da União acesso a uma vasta panóplia de produtos e
serviços de alta qualidade vendidos preços competitivos; Considerando que a produção de produtos e a prestação de
serviços ecológicos encorajam um consumo responsável, o que estimula o desenvolvimento sustentável, o emprego e o
crescimento económico; que a Comissão deve abordar e estudar novas formas de consumo, como o consumo
colaborativo;

Q. Considerando a necessidade de proceder aos ajustamentos necessários, à medida que os conhecimentos técnicos e
científicos avançam, tanto no respeitante à segurança alimentar, com à segurança de outros produtos de consumo de
base;

R. Considerando que cumpre reforçar o papel das associações de consumidores em todas as áreas, mediante a adoção das
medidas jurídicas e económicas necessárias, bem como apoiá-las no domínio do desenvolvimento das suas capacidades;
que as associações de consumidores desempenham um papel ímpar para garantir a confiança e o desenvolvimento do
mercado único;

S. Considerando que os passageiros não estão suficientemente informados sobre os seus direitos e sobre a qualidade dos
serviços que legitimamente podem esperar e que é muitas vezes difícil aos passageiros apresentarem e fazerem valer as
suas reclamações; que são necessárias orientações que facilitem e melhorem a aplicação dos diferentes regulamentos em
matéria de direitos dos passageiros em todos os modos de transporte; que é necessário que, no contexto da sua futura
revisão da relativa às viagens organizadas, a Comissão examine plenamente o impacto do comércio eletrónico e dos
mercados digitais no comportamento dos consumidores no setor europeu do turismo;

T. Considerando que a legislação em vigor na UE oferece uma proteção fundamental aos passageiros de todos os modos
de transporte, mas, para alguns destes, a aplicação, monitorização e concretização dos direitos dos passageiros não são
devidamente asseguradas em todos os modos de transporte e em todas as partes União, facto que impede a livre
circulação no mercado único, porquanto afeta a confiança dos cidadãos quando viajam e compromete a leal
concorrência entre as transportadoras;

U. Considerando que é necessário que os passageiros possam poder estabelecer uma distinção clara entre os custos
operacionais não opcionais incluídos nas tarifas e os elementos opcionais no contexto de sistemas de reserva
informatizados regidos pelo Regulamento (CE) n.o 1008/2008, relativo a regras comuns de exploração dos serviços
aéreos na Comunidade (reformulação) (1), a fim de aumentar a transparência dos preços para os consumidores que
reservam bilhetes na Internet;

V. Considerando que os quatro principais objetivos definidos na Comunicação da Comissão sobre uma nova agenda para
a política europeia dos consumidores são os seguintes: 1) reforçar a segurança dos consumidores; 2) melhorar a
informação; 3) acelerar a aplicação da legislação e garantir os meios de ação; e 4) alinhar direitos e políticas
fundamentais para a evolução económica e societal; que o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais devem
facilitar a rápida e efetiva transposição da legislação em matéria de proteção dos consumidores;

(1)

JO L 293 de 31.10.2008, p. 3.
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W. Considerando que a União estabeleceu metas de redução das emissões de CO2, tendo em vista alcançar os objetivos de
2020 e assegurar que, em 2050, a maior parte do aprovisionamento energético seja obtido a partir de energias
renováveis;
X. Considerando que importa que as propostas formuladas sejam coerentes com os quatro objetivos principais;

Sensibilizar, reforçar o conhecimento, a segurança e os direitos dos consumidores
1.
Acolhe favoravelmente a abordagem holística da Agenda do Consumidor Europeu, designadamente o facto de que a
agenda abrange quase todas as áreas políticas importantes para os consumidores e, por conseguinte, transmite uma
mensagem inequívoca no sentido de que o papel e a importância dos consumidores no mercado interno sejam reforçados;
salienta, no entanto, que esta situação se deve repercutir igualmente nas propostas legislativas e em outras propostas da
Comissão Europeia;
2.
Saúda a intenção da Comissão de cooperar com os comerciantes e intermediários para promover iniciativas em
matéria de responsabilidade social das empresas que fomentem a segurança dos consumidores; observa que a Comissão
deve manter um diálogo constante com o setor privado, de molde a que as iniciativas sejam aceites e executadas;
3.
Solicita que os consumidores possam exercer os seus direitos de forma fácil e eficaz em domínios básicos, incluindo a
alimentação, a saúde, a energia, os transportes, os serviços financeiros e os serviços digitais, o acesso à banda larga, a
proteção de dados, os transportes e as telecomunicações;
4.
Insta a Comissão a cooperar estreitamente com os governos nacionais, ao introduzir a campanha para incrementar os
conhecimentos em matéria de direitos e interesses dos consumidores à escala de toda a UE; salienta que é importante para o
sucesso da campanha que não só as organizações de defesa dos consumidores e o setor público, mas também o setor
privado, sejam cooptados neste processo;
5.
Considera que é necessário promover plataformas eletrónicas, tais como a «European Enterprise Support Network»
(Rede Europeia de Apoio às Empresas) e a página eletrónica «Your Europe» (A sua Europa), que contribuem para o
desenvolvimento do Mercado Único e fornecem informações importantes aos consumidores e às PME;
6.
Urge a Comissão a apresentar uma proposta relativa a formas de melhorar os conhecimentos dos cidadãos no que
toca ao setor financeiro, de molde a que as pessoas possuam a informação necessária, antes de decidirem solicitar um
empréstimo; entende que deve ser prestada especial atenção às gerações mais jovens e à educação da sociedade em matéria
de contratos de crédito a curto prazo;
7.
Sublinha que a formação dos consumidores reduz os seus riscos face aos produtos perigosos ou de contrafação, aos
produtos financeiros especulativos e à publicidade enganosa; entende que educação (incluindo a formação no domínio
financeiro) e a capacitação dos consumidores devem efetuar-se ao longo da vida e devem ser encetadas na escola; frisa a
necessidade de evitar a profusão de informações, salientando, ao invés, a indispensabilidade de reduzir os défices de
conhecimento e de melhorar o grau de sensibilização dos consumidores através de uma informação fiável, clara,
comparável e orientada;
8.
Acentua que urge não esquecer o papel e a formação das empresas, para que os consumidores usufruam plenamente
dos seus direitos; acredita que um bom conhecimento dos direitos dos consumidores nas empresas é essencial à consecução
de uma aplicação plena do Direito existente em matéria de proteção dos consumidores; insta a Comissão Europeia e os
Estados-Membros a tomarem as medidas necessárias para esse fim e a prestarem especial atenção às pequenas e médias
empresas;
9.
Realça que, devido às conclusões de vários inquéritos, os consumidores têm preocupações a longo prazo sobre
possíveis diferenças na qualidade de produtos com a mesma marca e os mesmos requisitos de embalagem distribuídos no
mercado interno; considera que os consumidores em diferentes Estados-Membros não beneficiam de um acesso com um
mesmo nível de qualidade, quando adquirem produtos com a mesma marca e a mesma embalagem no mercado único;
salienta que é inaceitável qualquer forma de discriminação entre consumidores;
10.
Insta a Comissão a realizar uma investigação séria sobre esta questão, que permita avaliar a necessidade de um
eventual ajustamento da atual legislação da UE; exorta igualmente a Comissão a informar o Parlamento Europeu e os
consumidores sobre as conclusões da investigação;
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11.
Solicita à Comissão que estabeleça normas atualizadas e uniformes que favoreçam a segurança e a autenticidade dos
produtos; espera, de qualquer forma, que a proposta que altera a Diretiva 2001/95/CE, relativa à segurança geral dos
produtos, garanta um nível elevado de segurança dos produtos de consumo;
12.
Saúda a proposta da Comissão que vai no sentido de se criar um quadro jurídico para a segurança dos produtos;
destaca, neste contexto, a importância de uma eficaz vigilância do mercado, porquanto ainda existem produtos perigosos,
incluindo produtos com rótulo CE, no mercado único europeu;
13.
Apela a que os consumidores possam beneficiar, de forma segura, dos progressos da ciência e da tecnologia, tendo
acesso à informação, ao aconselhamento imparcial e aos instrumentos necessários a um ressarcimento justo e eficaz;
14.
Apela aos Estados-Membros e à Comissão para que promovam iniciativas que visem traduzir os resultados dos
progressos científicos, das evoluções tecnológicas e de outras inovações em benefício para os consumidores, tomando na
devida em conta a legislação em matéria de segurança dos produtos de consumo;
15.
Apela à proteção adequada dos consumidores e da segurança dos produtos nos mercados de bens de consumo
produzidos a partir de nanotecnologias ou de organismos geneticamente modificados;
16.
Realça a necessidade de assegurar a independência e a transparência dos conhecimentos científicos e dos pareceres
regulamentares, em particular no domínio da saúde, do ambiente e das políticas alimentares, a fim de garantir os mais
elevados níveis de confiança e proteção da saúde dos consumidores;
17.
Salienta a necessidade de proporcionar uma melhor proteção dos direitos dos grupos de consumidores vulneráveis,
como as crianças e as pessoas mais velhas, em particular em matéria de transportes, serviços financeiros, energia e TIC;
acentua a indispensabilidade de medidas, tanto a nível da União, como dos Estados-Membros, que deem adequadas
garantias de proteção desses consumidores;
18.
Salienta a necessidade de a Comissão e os Estados-Membros promoverem o consumo responsável e sustentável, em
linha com os objetivos definidos na Estratégia UE 2020, e facilitarem a plena acessibilidade dos consumidores aos
mercados, na perspetiva de uma economia social de mercado altamente competitiva no seio de uma União fundada na
solidariedade; entende que é necessário lutar contra o desperdício alimentar, produzir bens de consumo mais duradouros,
promover a reciclagem e o consumo de bens em segunda mão e melhorar ainda mais a eficiência energética dos produtos
disponíveis no mercado interno;

Melhorar a aplicação da legislação, reforçar as medidas de execução e garantir os meios de ação
19.
Insiste em que a Comissão deve continuar a acompanhar atentamente a forma como é aplicada a legislação que
apoia o desenvolvimento do mercado único; urge a Comissão a empreender as necessárias ações legais contra os Estados-Membros que infringem, não aplicam ou não fazem cumprir a legislação do mercado único, em conformidade com o
Tratado de Funcionamento da União Europeia;
20.
Acolhe favoravelmente as novas iniciativas legislativas destinadas a criar um mercado único plenamente integrado, a
fim de aumentar a concorrência e a eficiência e oferecer uma maior escolha aos consumidores da União;
21.
Insta, em especial, a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem a aplicação atempada e coerente do acervo
comunitário relativo à defesa do consumidor, sobretudo a Diretiva relativa aos direitos dos consumidores (1), a Diretiva
relativa às práticas comerciais desleais (2), e a Diretiva relativa à publicidade enganosa e comparativa (3); exorta ainda a
Comissão e os Estados-Membros a realizarem ações de acompanhamento sobre a eficácia do acervo referente à defesa dos
consumidores; sublinha os indícios que levam a presumir que os cidadãos desconhecem os seus direitos no contexto do
mercado único, instando, neste sentido, a Comissão e os Estados-Membros a incentivarem ainda mais a prestação de
informações claras e abrangentes como parte integrante do processo de implementação do acervo, bem como a prestação
de informações relativas aos instrumentos disponíveis em matéria de ressarcimento dos consumidores;

(1)
(2)
(3)
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22.
Exorta a Comissão a adotar medidas mais incisivas no sentido de avaliar em que medida os cidadãos dos Estados-Membros dispõem de acesso a uma conta bancária; convida a Comissão a dar informações sobre o modo como este
problema está a ser tratado e a apresentar um relatório ao Parlamento sobre esta matéria até o final do primeiro trimestre
de 2014;
23.
Recomenda uma melhor utilização da informação disponível sobre o comportamento do consumidor e considera,
em particular, que é possível utilizar de forma mais eficaz os resultados do Painel de Avaliação dos Mercados de Consumo;
em conformidade, sugere que o Centro Comum de Investigação (CCI) realize análises e atividades de controlo, sob a forma
de um projeto de investigação financiado com vista a determinar as áreas prioritárias para os cidadãos, quando se trata de
melhorar os seus direitos enquanto consumidores no mercado único, e de conexamente adaptar os conteúdos, o formato e
a atividade das organizações que divulgam a informação aos consumidores;
24.
Salienta que as políticas da UE devem favorecer a colaboração das associações de consumidores com as instituições
públicas em todos os domínios mediante a atribuição dos recursos económicos necessários, bem como fomentar a troca de
boas práticas e de conhecimentos entre as referidas associações; entende que é necessário criar um registo europeu de
associações, que permita a constituição de entidades deste tipo;

Alinhar direitos e políticas fundamentais para a evolução económica e societal
25.
Observa que a Comissão deve centrar as suas atenções na aquisição de conteúdos digitais e na forma de promover a
venda de bens e a oferta de serviços no universo digital, aumentando a confiança dos consumidores, a fim de que eles
estejam aptos a defender os seus direitos e a resolver litígios, sempre que adquiram um produto ou um serviço de baixa
qualidade;
26.
Insta a Comissão a prestar particular atenção à proteção dos direitos dos consumidores no âmbito dos empréstimos
a curto prazo, dado que, em tempos de crise, são as pessoas mais vulneráveis que recorrem a estes produtos financeiros,
sem total consciência das obrigações e dos riscos que advêm da condição de mutuário;
27.
Reitera que a informação adequada e relevante aos consumidores tem de ser associada a práticas de capacitação, a
fim de permitir que os consumidores beneficiem plenamente das oportunidades inerentes ao mercado interno;
28.
Exorta a Comissão a cooperar com o Parlamento e as autoridades nacionais, a fim de melhorar a informação
disponível sobre a forma de os consumidores gerirem eficazmente o consumo de energia das famílias;
29.
Crê que é necessário executar os projetos além-fronteiras no setor da energia incluídos no Mecanismo Interligar a
Europa, dado que promoverão a concorrência entre os fornecedores de eletricidade e de gás e incrementarão a
independência do setor da energia nos Estados-Membros;
30.
Solicita o reforço da política de concorrência da União e a atribuição de um papel de primazia neste processo à
promoção dos direitos dos consumidores; considera que este realinhamento se reveste de uma importância especial para a
evolução de um Mercado Único Digital sólido; sublinha, a este respeito, o papel importante das páginas de comparação de
preços na Internet e reforça a necessidade de garantir a sua independência;
31.
Convida a Comissão Europeia e os Estados-Membros a adotarem os meios necessários para a aplicação eficaz da
agenda, na perspetiva do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, e a realizarem avaliações sistemáticas do respetivo
impacto;

Comércio eletrónico
32.
Salienta que o desenvolvimento cada vez mais rápido do comércio eletrónico é de grande importância no que se
refere aos consumidores, oferecendo uma escolha mais vasta, especialmente para quem vive em zonas remotas, periféricas
ou menos acessíveis, bem como para pessoas com mobilidade reduzida, que de outro modo não teriam acesso a uma vasta
escolha de bens;
33.
Exorta a Comissão a tomar medidas de combate ao tratamento desigual dos consumidores no mercado interno
devido às atuais restrições impostas pelas empresas de vendas à distância no setor do comércio à distância transfronteiras;
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34.
Acentua que nem todos os consumidores têm a oportunidade ou a capacidade para usar a Internet e que, por esse
motivo, os serviços devem ser propostos aos consumidores através de múltiplos canais;
35.
Salienta que a confiança dos consumidores é indispensável ao comércio eletrónico, tanto à escala nacional, como
transfronteiras; frisa a necessidade de salvaguardar a qualidade, a segurança, a rastreabilidade e a genuinidade dos produtos,
evitar práticas criminosas ou iníquas e obedecer às normas que regulam a proteção de dados pessoais, garantindo que,
sempre que seja o caso, o consumidor tenha dado o seu consentimento informado e expresso à utilização de dados
pessoais;
36.
Realça que a proteção dos dados pessoais constitui uma condição prévia essencial para a proteção dos
consumidores, bem como para o bom funcionamento e o crescimento do Mercado Único Digital;
37.
Salienta que os consumidores esperam serviços de entrega competitivos, rápidos e fiáveis no setor do comércio
eletrónico e que a existência de serviços de entrega eficazes é imprescindível para garantir a confiança dos consumidores;
Serviços financeiros, produtos de investimento e crise económica
38.
Congratula-se com as medidas previstas pela Comissão no domínio dos serviços financeiros e sublinha a necessidade
de um quadro jurídico abrangente que assegure um aconselhamento independente dos consumidores, em especial no
domínio dos serviços financeiros; frisa que a informação dos mercados tem de ser fiável, clara, comparável e acessível em
formato eletrónico ou outro; realça a necessidade de sancionar as práticas comerciais desleais e as cláusulas contratuais
abusivas; destaca ainda a necessidade de proteger os consumidores que acabem por ficar «aprisionados» a um produto
financeiro;
39.
Toma nota da nova proposta de Regulamento COM(2013)0130, de 13 de março de 2013, que altera o Regulamento
(CE) n.o 261/2004 que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos
em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos e o Regulamento (CE) n.o 2027/97
relativo à responsabilidade das transportadoras aéreas no transporte de passageiros e respetiva bagagem; apela a que a lista
de direitos dos passageiros comuns a todos os modos de transporte seja amplamente distribuída, de forma concisa e em
todas as línguas oficiais da União;
40.
Salienta a necessidade de facilitar o direito de acesso de todos os consumidores a uma conta bancária de base e de
lhes proporcionar informações claras e relevantes sobre produtos de investimento, tal como está previsto, designadamente,
na proposta de regulamento sobre os documentos de informação fundamental para produtos de investimento (COM(2012)
0352); destaca a necessidade da existência de normas estritas para regulamentar os mercados financeiros; sublinha que a
atual crise económica e financeira está a fragilizar a posição de um elevado número de consumidores, tornando-os cada vez
mais vulneráveis, e que o agravamento da precariedade laboral, das taxas de desemprego e da perda de poder de compra
estão a aumentar as desigualdades; exorta a Comissão a ter em conta estes novos desenvolvimentos aquando da elaboração
das suas políticas;
Cooperação entre as autoridades europeias e nacionais e as organizações de consumidores
41.
Realça a necessidade de uma estreita colaboração entre as autoridades europeias, nacionais e locais e as associações
de consumidores, tendo e vista o estabelecimento de mecanismos de consulta e a execução das medidas previstas na
Agenda;
42.
Solicita à Comissão que o sistema de notificação RAPEX (Sistema de Alerta Rápido de Produtos Não Alimentares) se
torne mais eficiente e transparente; considera necessário desenvolver as redes ECC (Rede de centros europeus de consumo) e
CPC (Rede de Cooperação para a proteção dos consumidores). A Comissão deveria considerar a criação de um sistema
semelhante ao RAPEX para os serviços;
Resolução de conflitos e reparação
43.
Considera que os mecanismos de reparação, como a resolução alternativa de litígios (RAL) ou a resolução de litígios
em linha (RLL), devem ser rápidos, acessíveis e eficazes; realça que um acesso efetivo à justiça em matéria de litígios
transfronteiras não deve ser entravado pelas dificuldades decorrentes da natureza transfronteiras de um litígio, da falta de
recursos ou da falta de informação sobre a acessibilidade da assistência jurídica; exorta, por conseguinte, a uma melhor
aplicação da Diretiva 2003/8/CE do Conselho de 27 de janeiro de 2003 e, se necessário, à sua revisão, a fim de resolver as
suas lacunas;

C 65/12

PT

Jornal Oficial da União Europeia

19.2.2016

Terça-feira 11 de junho de 2013

44.
Salienta que os mecanismos RAL e RLL não se podem substituir a um mecanismo de ação coletiva; exorta, por
conseguinte, a Comissão a explorar medidas conducentes à criação de um mecanismo coerente de ação coletiva a nível
europeu, no domínio da proteção dos consumidores, aplicável aos casos transfronteiras; salienta que medidas
descoordenadas na União poderiam conduzir a uma fragmentação; assinala que, a fim de garantir a eficácia da ação
coletiva e de prevenir eventuais abusos, a abordagem da UE em sede de ação coletiva deve apenas incluir ações
representativas apresentadas por entidades devidamente reconhecidas a nível nacional (autoridades públicas como os
provedores de justiça ou as organizações dos consumidores); insiste na necessidade de fazer a abordagem da União em
matéria de ação coletiva assentar no princípio da adesão voluntária («opt-in»);
45.
Salienta a necessidade de garantir a acessibilidade a bens e serviços na União, cobrindo áreas como os espaços
construídos, os transportes e as TIC; exorta a Comissão a propor uma Lei Europeia da Acessibilidade de longo alcance nas
suas ambições;
46.
Assinala que o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 terá de permitir que a Agenda do Consumidor
beneficie de um financiamento suficientemente ambicioso;
o
o

o

47.
Encarrega o seu Presidente de apresentar a presente resolução ao Conselho, à Comissão e aos governos e
parlamentos dos Estados-Membros.

P7_TA(2013)0240

A melhoria do acesso à justiça: apoio judiciário no âmbito dos litígios transfronteiriços em
matéria civil e comercial
Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, sobre melhorar o acesso à justiça: apoio judiciário em
processos transfronteiriços de natureza civil e comercial (2012/2101(INI)
(2016/C 065/02)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a Diretiva 2003/8/CE do Conselho, de 27 de janeiro de 2003, relativa à melhoria do acesso à justiça
nos litígios transfronteiriços, através do estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário no
âmbito desses litígios (1),
— Tendo em conta o Relatório de 23 de fevereiro de 2012 da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité
Económico e Social Europeu sobre a aplicação da Diretiva 2003/8/CE para melhorar o acesso à justiça em litígios
transfronteiriços através do estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio judiciário no âmbito desse
litígios (COM(2012)0071),
— Tendo em conta o artigo 47.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
— Tendo em conta a Convenção da Haia de 25 de outubro de 1980 sobre o Acesso Internacional à Justiça,
— Tendo em conta o artigo 48.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e o parecer da Comissão do Mercado Interno e da
Proteção dos Consumidores (A7-0161/2013),
A. Considerando que o 3.o parágrafo do artigo 47.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia prevê que «É
concedida assistência judiciária a quem não disponha de recursos suficientes, na medida em que essa assistência seja
necessária para garantir a efetividade do acesso à justiça»;

(1)
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B. Considerando que a Diretiva 2003/8/CE do Conselho contém disposições que asseguram que os cidadãos envolvidos
em litígios transfronteiriços tenham acesso à justiça;
C. Considerando que a principal disposição da diretiva garante que não poderá ser recusada assistência judiciária com o
fundamento único de o litígio ser transfronteiriço por natureza, mantendo assim cada Estado-Membro o seu próprio
sistema de assistência judiciária, antes devendo estar aberta a pessoas de outros Estados-Membros;
D. Considerando que a diretiva continua estabelecendo condições para a concessão de apoio judiciário transfronteiriço,
relacionadas em especial com os recursos financeiros, o fundo do litígio, e a natureza transfronteiriça do mesmo;
E. Considerando que o apoio judiciário deve ser concedido apenas a pessoas cujos recursos financeiros não lhes permitem
aceder à justiça sem a intervenção desse apoio;
F. Considerando que esses recursos são avaliados com base nas diretrizes em vigor no Estado-Membro em que funcione o
Tribunal, e que diversos Estados-Membros têm limiares fixos;
G. Considerando que esses limiares diferem consideravelmente de Estado-Membro para Estado-Membro, e um cidadão que
seja considerado como necessitando de apoio judiciário num Estado-Membro poderá não ser considerado necessitado
desse apoio noutro Estado-Membro, e que o artigo 5.o, n.o 4 da diretiva em certa medida reconhece este problema;
H. Considerando que, a fim de enfrentar estas discrepâncias, haverá que considerar se se deveria permitir também a um
cidadão requerer apoio judiciário no seu Estado-Membro de residência, sendo o pedido decidido pelas autoridades desse
Estado-Membro;
I. Considerando que, a fim de facilitar as coisas tanto para o cidadão quanto para as autoridades que aplicam a diretiva, os
cidadãos deverão poder escolher, no caso de pedidos transfronteiriços de apoio judiciário, entre esse pedido ser decidido
no seu Estado-Membro de residência ou no Estado-Membro em que o Tribunal funciona ou em que a decisão deva ser
aplicada;
J. Considerando que, se essa escolha existisse, as autoridades dos Estados-Membros poderiam aplicar os seus próprios
critérios, em vez de terem que transmitir o pedido ou que remeter para as condições e diretrizes de outros Estados-Membros;
K. Considerando que aos cidadãos cujo direito a apoio judiciário tenha sido reconhecido no seu Estado-Membro de
residência poderia ser fornecido um certificado que o comprovasse, o qual seria respeitado pelas autoridades do Estado-Membro em que o Tribunal funcionasse ou em que a decisão devesse ser aplicada;
L. Considerando que o apoio judiciário transfronteiriço nos termos da diretiva abrange também os custos adicionais
inerentes aos casos transfronteiriços, como interpretação, tradução e despesas de viagem;
M. Considerando que as informações que explicam as ajudas de que o cidadão pode dispor em matéria judiciária devem ser
dadas numa das línguas da UE, a fim de garantir que o cidadão seja bem informado numa língua que compreenda;
N. Considerando que a Convenção da Haia de 25 de ooutubro de 1980 sobre o Acesso Internacional à Justiça contém
disposições semelhantes a nível internacional, mas só é aplicada em 17 dos 27 Estados-Membros;
O. Considerando que os restantes Estados-Membros devem assim ser encorajados a assinar ou ratificar a Convenção;

Aplicação da Diretiva 2003/8/CE
1.

Congratula a Comissão pela apresentação do seu relatório sobre a aplicação da Diretiva 2003/8/CE;

2.
Deplora que a Comissão não aborde especificamente a questão dos procedimentos europeus aos quais a Diretiva
relativa à assistência judiciária também é aplicável, como, por exemplo, o processo europeu para ações de pequeno
montante, apesar de ter sido perfeitamente possível analisar a aplicação da diretiva ao procedimento acima referido no
período compreendido entre 1 de janeiro de 2009 e 31 de ddezembro de 2010;
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3.
Nota com satisfação que todos os Estados-Membros transpuseram a diretiva; regista, contudo, que a interpretação do
âmbito da diretiva relativamente a certos pontos diverge entre Estados-Membros;
4.
Faz notar que, num próximo relatório, há que incluir o número de processos por país e o respetivo assunto, para
dispor de uma panorâmica mais detalhada e elucidativa da utilização do instrumento;
Aumentar a consciencialização quanto ao direito a apoio judiciário transfronteiriço
5.
Lamenta o facto de relativamente poucos cidadãos e profissionais parecerem ter conhecimento dos direitos conferidos
pela diretiva;
6.
Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que tomem medidas destinadas a aumentar a consciencialização
quanto ao direito a apoio judiciário transfronteiriço em questões civis e comerciais, melhorando assim a livre circulação dos
cidadãos;
7.
Reconhece o bom trabalho efetuado pelo portal e-Justice da UE, pela Redes Judiciária da UE, bem como pelo e-CODEX (e-justice Communication via Online Data Exchange), em especial com a disponibilidade no portal da UE e-Justice
dos formulários para apoio judiciário previstos na Diretiva 2003/8/CE do Conselho; solicita, contudo, uma maior clareza e
facilidade de acesso a estes formulários para apoio judiciário e aos formulários para o apoio judiciário nacional em todas
estas plataformas, incluindo informações claras e práticas sobre a forma como requerer apoio judiciário nos diferentes
Estados-Membros em litígios transfronteiriços civis e comerciais;
8.
Solicita ainda à Comissão e aos Estados-Membros que lancem uma campanha eficaz de informação a fim de atingir
um grande número de potenciais beneficiários, bem como profissionais do direito;
9.
Considera também que outros procedimentos europeus, tais como o procedimento europeu para ações de pequeno
montante e o procedimento europeu de injunção de pagamento, não são devidamente conhecidos nem virão a ter
visibilidade, caso continue a ser prosseguida a atual política de informação;
10.
Assinala que poderiam ser utilizadas novas tecnologias e instrumentos de comunicação para permitir o acesso às
informações sobre o apoio judiciário; recomenda por conseguinte que a Comissão e os Estados-membros utilizem uma
ampla gama de canais de comunicação, incluindo campanhas baseadas na Internet e plataformas interativas como o portal
e-Justice, como formas eficazes, em termos de custos, de chegar aos cidadãos;
11.
Salienta que, para garantir a continuidade dos trabalhos iniciados, a capacidade de armazenamento temporário e
permanente dos formulários necessários ao apoio judiciário precisa de ser melhorada, tal como os formulários para outros
procedimentos, em particular os que dizem respeito às ações de pequeno montante e às modalidades de pagamento
europeu, assegurando, entre outros aspetos, a sua visibilidade em todas as línguas, inclusive nas páginas eletrónicas do Atlas
Judiciário Europeu em Matéria Civil e no Portal Europeu e-Justice; insta a Comissão a tomar medidas imediatas para esse
efeito;
Garantir um apoio judiciário competente
12.
Considera que deveriam ser elaboradas bases de dados de profissionais do direito com conhecimentos linguísticos e
de direito comparado suficientes para atuar em casos de apoio judiciário transfronteiriço, garantindo assim que sejam
designados profissionais do direito capazes de atuar em tais casos; reconhecendo embora as bases de dados jurídicas
transfronteiriças existentes, como a plataforma Find-a-Lawyer, enquanto exemplos de boas práticas neste domínio, apela a
que esses instrumentos sejam mais desenvolvidos tendo em vista a sua integração numa base de dados de profissionais do
direito no portal e-Justice;
13.
Sugere que seriam desejáveis regimes especiais de formação a fim de dar aos profissionais do direito competência
transfronteiriça, com enfoque em cursos de línguas e de direito comparado; insta a Comissão, em conjunto com os
EstadosMembros, a apoiar a criação de formação específica para os advogados que prestam serviços no quadro da
assistência jurídica;
14.
Reconhece que o apoio e formação jurídicas têm implicações em termos de custos para os Estados-Membros, e que
no presente clima económico, o financiamento para tal pode ser limitado em muitos Estados-Membros; apela, por
conseguinte, à Comissão para que forneça financiamento sempre que possível para que os Estados-Membros assegurem
uma formação jurídica coerente e de alto nível sobre o apoio judiciário em matéria civil e comercial;
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Facilitar o funcionamento da diretiva para os cidadãos
15.
Sublinha a importância de assegurar que os procedimentos de aplicação sejam simples, de maneira a que os cidadãos
possam sempre solicitar apoio judiciário sem a ajuda de um profissional do direito; sugere que os cidadãos confrontados
com tais processos sejam automaticamente informados da existência do portal de direito e-Justice a fim de facilitar o seu
acesso à informação;
16.
Considera oportuna a designação, em consonância com os ordenamentos jurídicos existentes, de uma autoridade
única competente no âmbito da assistência jurídica transfronteiriça, com um escritório central em cada Estado-Membro,
para receber e transmitir pedidos de apoio judiciário;
17.
Considera necessário, aquando da definição dos critérios económicos para a concessão do apoio judiciário gratuito,
ter devidamente em conta o custo de vida nos diferentes EstadosMembros e especificar a forma como essas diferenças
devem ser consideradas;
18.
Sugere que aos requerentes deveria ser dada a opção de pedirem o apoio judiciário no seu Estado-Membro de
residência ou no Estado-Membro em que o Tribunal funcione ou em que a decisão seja aplicada; nota que, ao abrigo de tais
disposições, as autoridades de cada Estado-Membro poderiam então aplicar os seus próprios critérios ao decidirem sobre o
pedido;
19.
Propõe que qualquer decisão das autoridades do Estado-Membro de residência que conceda apoio judiciário,
comprovada por um certificado comum, deverá também produzir efeitos no Estado-Membro em que o Tribunal funcione
ou em que a decisão seja aplicada;
20.
Recomenda que os custos cobertos pelo apoio judiciário incluam também os custos da comparência obrigatória
perante o juiz ou autoridade que aprecie o pedido, bem como os demais custos conexos;
21.
Solicita à Comissão e aos EstadosMembros que prestem uma atenção especial aos grupos mais vulneráveis, de molde
a garantir que as suas necessidades sejam devidamente tidas em conta;
22.
Convida a Comissão a apresentar uma proposta de alteração da diretiva de acordo com as linhas supra definidas,
tendo em vista estabelecer normas comuns mais elevadas para o apoio judiciário transfronteiriço;
Encorajar formas alternativas de apoio judiciário
23.
Encoraja os Estados-Membros a instituírem sistemas mais eficazes para a cooperação entre organismos públicos e
organizações não-governamentais, por forma a tornar o apoio judiciário e o aconselhamento jurídico mais acessíveis aos
cidadãos;
24.
Pretende que seja criado um sistema de alerta entre instâncias jurisdicionais nacionais, a fim de que um pedido de
assistência apresentado num Estado-Membro possa ser conhecido noutros Estados;
25.
Sugere também uma maior cooperação entre a Comissão, os Estados-Membros e os organismos e organizações de
profissionais do direito, como as ordens e sociedades de advogados europeias e nacionais;
26.
Acolhe favoravelmente as numerosas iniciativas que demonstraram ser bons exemplos das melhores práticas no
domínio do apoio judiciário gratuito, incluindo agências pro bono e clínicas jurídicas;
27.
Encoraja os Estados-Membros a garantirem a disponibilidade de apoio judiciário pré-contencioso, e a facilitar o
acesso ao mesmo, incluindo conselhos sobre a utilização de métodos alternativos de resolução de litígios, os quais se
revelam frequentemente mais eficazes em termos de custos e menos prolongados que os litígios judiciais;
Aspetos internacionais do apoio judiciário
28.
Apela aos Estados-Membros que ainda não assinaram e/ou ratificaram a Convenção da Haia de 25 de outubro
de 1980 sobre o Acesso Internacional à Justiça para que o façam, uma vez que tal melhorará o acesso dos cidadãos à justiça
fora da União Europeia;
o
o
29.

o

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e aos Estados-Membros.
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P7_TA(2013)0245

A criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais
Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, sobre a criminalidade organizada, a corrupção e o
branqueamento de capitais: recomendações sobre medidas e iniciativas a desenvolver (relatório intercalar) (2012/
/2117(INI))
(2016/C 065/03)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a sua decisão, de 14 de março de 2012, apresentada em conformidade com o artigo 184.o do
Regimento, sobre a constituição de uma Comissão Especial sobre a Criminalidade Organizada, a Corrupção e o
Branqueamento de Capitais e suas atribuições, composição numérica e duração de mandato,
— Tendo em conta a sua decisão, de 11 de dezembro de 2012, de prorrogar o mandato da Comissão Especial sobre a
Criminalidade Organizada, a Corrupção e o Branqueamento de Capitais até 30 de setembro de 2013,
— Tendo em conta o artigo 3.o do Tratado da União Europeia, o artigo 67.o, o Capítulo 4 (artigos 82.o a 86.o) e o
Capítulo 5 (artigos 87.o a 89.o) do Título V da Parte III do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, bem
como a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, designadamente os seus artigos 5.o, 6.o, 8.o, 32.o, 38.o, 41.
o
, o Título VI (artigos 47.o a 50.o) e o artigo 52.o,
— Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre a criação e implementação de um ciclo programático da UE para
combater a criminalidade internacional grave e organizada, que institui um processo plurianual visando enfrentar as
ameaças criminais mais importantes de uma forma coerente, através da cooperação melhorada entre os Estados-Membros, a UE e os países terceiros,
— Tendo em conta as conclusões do Conselho que fixam as prioridades da UE em matéria de luta contra a criminalidade
organizada para o período de 2011–2013,
— Tendo em conta o Programa de Estocolmo no domínio da liberdade, da segurança e da justiça (1), a Comunicação da
Comissão intitulada «Realização de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça para os cidadãos europeus: Plano
de Ação de aplicação do Programa de Estocolmo» (COM(2010)0171) e a Comunicação da Comissão intitulada
«Estratégia de Segurança Interna da UE em Ação: cinco etapas para uma Europa mais segura» (COM(2010)0673),
— Tendo em conta a Estratégia da UE de Luta contra a Droga (2005-2012) e o Plano de Ação da UE em matéria de luta
contra a droga (2009-2012),
— Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada pela Assembleia
Geral em 15 de novembro de 2000 (Resolução n.o 55/25) e aberta à assinatura em Palermo a 12 de dezembro de 2000,
e os respetivos protocolos,
— Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC), aberta à assinatura em Mérida, a 9 de
dezembro 2003,
— Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas,
adotada pela Assembleia Geral em 20 de dezembro de 1988 (Resolução n.o 1988/8) e aberta à assinatura em Viena de
20 de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e, em seguida, em Nova Iorque, até 20 de dezembro de 1989,
— Tendo em conta as Convenções Penal e Civil contra a Corrupção do Conselho da Europa, abertas à assinatura em
Estrasburgo, em 27 de janeiro e 4 de novembro de 1999, respetivamente, e as Resoluções (98) 7 e (99) 5, adotadas pelo
Comité de Ministros do Conselho da Europa em 5 de maio de 1998 e 1 de maio de 1999, respetivamente, que instituem
o Grupo de Estados contra a Corrupção (GRECO),
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— Tendo em conta o Ato do Conselho, de 26 de maio de 1997, que estabelece, com base no artigo K.3, n.o 2, alínea c), do
Tratado da União Europeia, a Convenção relativa à luta contra a corrupção em que estejam implicados funcionários das
Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros da União Europeia (1),
— Tendo em conta a Convenção da OCDE sobre a Luta contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas
Transações Comerciais Internacionais, aberta à assinatura em Paris a 17 de dezembro de 1997, e posteriores
aditamentos,
— Tendo em conta Convenção do Conselho da Europa relativa ao branqueamento, à deteção, à apreensão e à perda dos
produtos do crime e ao financiamento do terrorismo, aberta à assinatura em Varsóvia, a 16 de maio de 2005, e a
Resolução CM/Res(2010)12 do Comité de Ministros do Conselho da Europa, de 13 de outubro de 2010, relativa aos
estatutos do Comité de Peritos para a Avaliação das Medidas contra o Branqueamento de Capitais (MONEYVAL),
— Tendo em conta as 40 recomendações e as 9 recomendações especiais do Grupo de Ação Financeira FATF/GAFI contra
o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e da proliferação,
— Tendo em conta o trabalho do Comité de Basileia de Supervisão Bancária (CBSB),
— Tendo em conta a Decisão-Quadro 2008/841/JAI do Conselho, de 24 de outubro de 2008, relativa à luta contra a
criminalidade organizada (2),
— Tendo em conta a Decisão-Quadro 2001/500/JAI do Conselho, de 26 de junho de 2001, relativa ao branqueamento de
capitais, à identificação, deteção, congelamento, apreensão e perda dos instrumentos e produtos do crime (3), a Decisão-Quadro 2003/577/JAI do Conselho, de 22 de julho de 2003, relativa à execução na União Europeia das decisões de
congelamento de bens ou de provas (4), a Decisão-Quadro 2005/212/JAI do Conselho, de 24 de fevereiro de 2005,
relativa à perda de produtos, instrumentos e bens relacionados com o crime (5), e a Decisão-Quadro 2006/783/JAI do
Conselho, de 6 de outubro de 2006, relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo das decisões de
perda (6),
— Tendo em conta a Decisão 2007/845/JAI do Conselho, de 6 de dezembro de 2007, relativa à cooperação entre os
gabinetes de recuperação de bens dos Estados-Membros no domínio da deteção e identificação de produtos ou outros
bens relacionados com o crime (7), e o Relatório da Comissão COM(2011)0176 elaborado nos termos do artigo 8.o da
referida decisão,
— Tendo em conta a Decisão-Quadro 2002/584/JAI do Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa ao mandado de
detenção europeu e aos processos de entrega entre os Estados-Membros (8), e posteriores atos modificativos,
— Tendo em conta a Decisão-Quadro 2002/465/JAI do Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa às equipas de
investigação conjuntas (9), e o Relatório da Comissão sobre a transposição jurídica da referida decisão-quadro (COM
(2004)0858),
— Tendo em conta a Decisão 2009/902/JAI do Conselho, de 30 de novembro de 2009, que cria uma Rede Europeia de
Prevenção da Criminalidade (REPC) (10),
— Tendo em conta a Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011, relativa à
prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, e que substitui a Decisão-Quadro 2002/
/629/JAI do Conselho (11), e Comunicação da Comissão intitulada «Estratégia da União Europeia para a erradicação do
tráfico de seres humanos 2012-2016» (COM(2012)0286),
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— Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais e a importância crucial que se deve dar ao interesse superior das
crianças envolvidas em casos de tráfico e migração,
— Tendo em conta a Diretiva 2011/93/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à
luta contra o abuso sexual e a exploração sexual das crianças e a pornografia infantil, e que substitui a Decisão-Quadro
2004/68/JAI do Conselho (1),
— Tendo em conta a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2005, relativa à
prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do
terrorismo (2), e o Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação da referida diretiva
(COM(2012)0168),
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1889/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2005,
relativo ao controlo das somas em dinheiro líquido que entram ou saem da Comunidade (3),
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 273/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004,
relativo aos precursores de drogas (4),
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1781/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de novembro
de 2006, relativo às informações sobre o ordenante que acompanham as transferências de fundos (5),
— Tendo em conta a Decisão-Quadro 2003/568/JAI do Conselho, de 22 de julho de 2003, relativa ao combate à
corrupção no setor privado (6) e o Relatório da Comissão ao Conselho baseado no artigo 9.o da referida decisão-quadro
(COM(2007)0328),
— Tendo em conta a Diretiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, relativa à
coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços
postais (7), e a Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, relativa à
coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de
fornecimento e dos contratos públicos de serviços, e posteriores alterações (8),
— Tendo em conta a Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados,
— Tendo em conta a Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, que
estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade e que substitui a
Decisão-Quadro 2001/220/JAI (9),
— Tendo em conta a proposta de Diretiva da Comissão (COM(2013)0045) relativa à prevenção da utilização do sistema
financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo,
— Tendo em conta a proposta de Diretiva da Comissão (COM(2012)0085) sobre o congelamento e o confisco do produto
do crime na União Europeia,
— Tendo em conta a Diretiva da Comissão (COM(2010)0517) relativa a ataques contra os sistemas de informação e que
revoga a Decisão-Quadro 2005/222/JAI do Conselho,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada «Plano de Ação para
reforçar a luta contra a fraude e a evasão fiscais» (COM(2012)0722),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho intitulada «Primeiro relatório anual sobre a
aplicação da Estratégia de Segurança Interna da UE» (COM(2011)0790),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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335 de 17.12.2011, p. 1.
309 de 25.11.2005, p. 15.
309 de 25.11.2005, p. 9.
47 de 18.2.2004, p. 1.
345 de 8.12.2006, p. 1.
192 de 31.7.2003, p. 54.
134 de 30.4.2004, p. 1.
134 de 30.4.2004, p. 114.
315 de 14.11.2012, p. 57.
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— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu intitulada «Luta contra a
criminalidade na era digital: criação de um Centro Europeu da Cibercriminalidade» (COM(2012)0140),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao
Comité das Regiões intitulada «Para um enquadramento europeu completo do jogo em linha» (COM(2012)0596),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada «Avaliação estatística da
criminalidade na UE: Plano de Ação estatístico 2011-2015» (COM(2011)0713),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre os meios concretos para
reforçar a luta contra a fraude fiscal e a evasão fiscal, incluindo em relação a países terceiros (COM(2012)0351),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social
Europeu e ao Comité das Regiões intitulada «Rumo a uma política da UE em matéria penal: assegurar o recurso ao
direito penal para uma aplicação efetiva das políticas da UE (COM(2011)0573),
— Tendo em conta o Relatório da Comissão ao Conselho sobre as modalidades de participação da União Europeia no
Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa (GRECO), de 6 de junho de 2011 (COM(2011)0307),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada «Produto da
criminalidade organizada: Garantir que o «crime não compensa» (COM(2008)0766),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a prevenção e a luta contra a
criminalidade organizada no setor financeiro (COM(2004)0262),
— Tendo em conta a Recomendação da Comissão 2007/425/CE, de 13 de junho de 2007, que identifica um conjunto de
ações com vista ao controlo da aplicação do Regulamento (CE) no 338/97 do Conselho relativo à proteção de espécies
da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu comércio,
— Tendo em conta a sua resolução, de 8 de março de 2011, sobre Fiscalidade e desenvolvimento — cooperação com os
países em desenvolvimento a fim de promover a boa governação em questões fiscais (1),
— Tendo em conta as suas resoluções, de 15 de setembro de 2011, sobre os esforços da União Europeia na luta contra a
corrupção (2), de 25 de outubro de 2011, sobre a criminalidade organizada na União Europeia (3), e de 22 de maio
de 2012, sobre uma abordagem da UE ao Direito penal (4),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de novembro de 2011, sobre o combate à pesca ilegal a nível mundial — o
papel da UE (5),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de março de 2013, sobre a viciação de resultados e a corrupção no desporto (6),
— Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de janeiro de 2013, que contém recomendações à
Comissão sobre uma Lei de Processo Administrativo da União Europeia (7),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de junho de 2005, sobre uma proposta de recomendação do Parlamento Europeu
ao Conselho sobre a luta contra o financiamento do terrorismo (8),
— Tendo em conta o relatório da Europol, de 2013, sobre a Avaliação da Ameaça da Grande Criminalidade Organizada
(AAGCO),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de maio de 2013, sobre a luta contra a fraude fiscal, a evasão fiscal e os paraísos
fiscais (9),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

JO C 199 E de 7.7.2012, p. 37.
JO C 51 E de 22.2.2013, p. 121.
JO C 131 E de 8.5.2013, p. 66.
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— Tendo em conta as conclusões das audições públicas, das discussões sobre os documentos de trabalho e das trocas de
pontos de vista com personalidades de alto nível, bem como os resultados das missões das delegações da Comissão
Especial sobre a Criminalidade Organizada, a Corrupção e o Branqueamento de Capitais,
— Tendo em conta as respostas dos Parlamentos nacionais ao questionário sobre o seu papel e as suas experiências na luta
contra a criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais,
— Tendo em conta os contributos temáticos dos Deputados Inés Ayala Sender, Agustín Díaz de Mera García Consuegra,
Emma McClarkin e Gay Mitchell em matéria de criminalidade organizada,
— Tendo em conta os contributos temáticos dos Deputados Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Theodoros Skylakakis e
Barbara Weiler em matéria de corrupção,
— Tendo em conta os contributos temáticos dos Deputados Mario Borghezio e Rui Tavares em matéria de branqueamento
de capitais,
— Tendo em conta o artigo 48.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório intercalar da Comissão Especial sobre a Criminalidade Organizada, a Corrupção e o
Branqueamento de Capitais (A7-0175/2013),
Criminalidade organizada, corrupção e branqueamento de capitais
A.

Considerando que a Comissão Especial sobre a Criminalidade Organizada, a Corrupção e o Branqueamento de
Capitais (CRIM) foi incumbida de investigar a dimensão da criminalidade organizada com o apoio das melhores
avaliações disponíveis relativamente às ameaças e propor medidas adequadas para que a UE previna e aborde tais
ameaças e que as combata a nível internacional, europeu e nacional;

B.

Considerando que as organizações criminosas tradicionais têm alargado gradualmente as suas áreas de influência à
escala internacional, tirando partido das novas oportunidades oferecidas pela abertura das fronteiras internas da UE
pela globalização económica e pelas novas tecnologias e celebrando alianças com grupos criminosos de outros países
(como no caso dos cartéis da droga sul-americanos e do crime organizado russófono) na perspetiva de repartirem
entre si os mercados e as zonas de influência; que as operações dos grupos criminosos são cada vez mais
diversificadas, com novas ligações entre o tráfico de droga, o tráfico de seres humanos, a ajuda à imigração irregular e
o tráfico de armas; que a ligação entre o terrorismo e a criminalidade organizada está a tornar-se cada vez mais
orgânica;

C.

Considerando que a crise financeira mundial não só cria um terreno fértil para o aumento das atividades ilegais
desenvolvidas por certos indivíduos, mas conduz também a novos tipos de criminalidade organizada, como a fraude e
a corrupção no desporto profissional, a contrafação de bens essenciais como os alimentos e os medicamentos, o
comércio ilegal de mão de obra barata e o tráfico de seres humanos; que, através da sua infiltração na economia legal,
o crime organizado, a fraude e o branqueamento de capitais têm um efeito devastador nos Estados-Membros;

D.

Considerando que é muito raro um grupo de criminalidade organizada não ter uma dimensão transfronteiriça, o que
constitui a maior ameaça oculta à segurança e à prosperidade dos cidadãos da Europa, que não estão informados sobre
o aumento exponencial da criminalidade transfronteiriça, nem sobre a incapacidade de as autoridades policiais a
combaterem, porquanto se devem limitar a atuar dentro das respetivas fronteiras nacionais;

E.

Considerando que se verifica uma propensão crescente para o auxílio mútuo entre diferentes organizações criminosas
que lhes permite — também através das suas novas estruturas internacionais e da diversificação de suas atividades —
transcender as diferenças linguísticas, étnicas ou de interesses comerciais e convergir para tráficos comuns, reduzindo,
assim, os custos e maximizando os lucros numa conjuntura de crise económica;

F.

Considerando que a AACGO da Europol avalia em, pelo menos, 3 600 as organizações criminosas atualmente ativas
na UE e reconhece que as características mais generalizadas destas organizações são a sua abordagem reticular e
cooperativa, a sua forte presença na economia legal internacional, a sua tendência — especialmente nas organizações
de maior dimensão — para se concentrarem em diferentes atividades criminosas ao mesmo tempo e o facto de cerca
de 70 % das organizações existentes possuírem membros de diferentes nacionalidades, o que demonstra a natureza
transnacional deste fenómeno;

G.

Considerando que a pobreza constitui um motor da criminalidade organizada, na medida em que é explorada por esta;
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H.

Considerando que é necessário eliminar a pobreza e melhorar o acesso das pessoas ao emprego e à proteção social;

I.

Considerando que o tráfico de seres e de órgãos humanos, a prostituição forçada, a escravatura de seres humanos e/ou
a criação de campos de trabalho forçado são, muitas vezes, geridos por organizações criminosas transnacionais; que é
necessário e urgente controlar sistematicamente o tráfico internacional de órgãos e as suas ligações às organizações
criminosas; que tráfico de seres humanos é uma forma de crime e um fenómeno em rápida mutação que gera lucros
anuais na região que se elevam a 25 mil milhões anos de euros e afeta todos os Estados-Membros;

J.

Considerando que se estima em 880 mil o número total de trabalhadores forçados nos Estados-Membros da UE, dos
quais 30 % são vítimas de exploração sexual e 70 % de exploração pelo trabalho forçado, constituindo as mulheres a
maioria das vítimas na UE; que o trabalho forçado é altamente rentável para a criminalidade organizada, conduz ao
dumping social e prejudica a sociedade através da perda de receitas fiscais;

K.

Considerando que as vítimas de tráfico de seres humanos são oriundas da UE e do exterior da UE;

L.

Considerando que as vítimas do tráfico de seres humanos são recrutadas, transportadas ou retidas pela força, coerção
ou fraude para fins de exploração sexual, trabalho ou serviços forçados, nomeadamente mendicidade, escravatura,
servidão, atividades criminosas, serviços domésticos, adoção ou casamento forçado ou extração de órgãos; que tais
vítimas são exploradas e completamente subjugadas pelos respetivos traficantes ou exploradores, obrigadas a pagar
dívidas enormes, muitas vezes privadas dos documentos de identidade, fechadas, isoladas e ameaçadas, vivendo com
receio de represálias, sem dinheiro, com medo das autoridades locais, tendo perdido, por isso, qualquer esperança de
escapar ou de voltar à vida normal;

M.

Considerando que é impossível encerrar as fronteiras externas da UE;

N.

Considerando que 2 mil pessoas morrem anualmente no Mar Mediterrâneo ao tentarem entrar na UE;

O.

Considerando que, embora a evolução do tráfico de seres humano acompanhe as mudanças socioeconómicas, as
vítimas provêm principalmente de países e regiões que enfrentam dificuldades económicas e sociais e que os fatores de
vulnerabilidade há muitos anos que não sofrem qualquer mudança; que as outras causas do tráfico de seres humanos
incluem a expansão da indústria do sexo, bem como a procura de mão de obra barata e de produtos baratos, e que o
fator comum às vítimas de tráfico é, em termos gerais, a promessa de uma qualidade de vida e de uma existência
melhores para elas próprias e suas famílias;

P.

Considerando que as diversas formas de tráfico de órgãos, armas, drogas, nomeadamente de substâncias NBRQ e
precursores, bem como de medicamentos sujeitos a receita médica, espécies selvagens e respetivas partes anatómicas,
cigarros e tabaco, obras de arte e outros produtos têm origens diferentes, alimentam novos mercados criminosos em
toda a Europa, proporcionam grandes oportunidades de lucro às organizações criminosas e constituem uma ameaça
para a segurança das fronteiras da UE, e dos Estados-Membros, para o mercado único e para os interesses financeiros
da UE;

Q.

Considerando que os grupos criminosos diversificaram as rotas do tráfico de drogas e associaram a este outras formas
de tráfico; que a Internet constitui um instrumento e novos meios, tanto para fornecimento de precursores para a
produção de drogas, como para a distribuição de substâncias psicotrópicas; que o comércio de precursores de drogas
como a efedrina, a pseudoefedrina e o anidrido acético não é adequadamente controlado na União e representa um
sério perigo;

R.

Considerando que o controlo dos precursores químicos e do equipamento utilizado no fabrico de drogas sintéticas
constitui um elemento essencial na redução do fornecimento de drogas;

S.

Considerando que as substâncias químicas utilizadas para fins lícitos podem ser desviadas do comércio lícito pelas
organizações criminosas e utilizadas enquanto precursores de drogas; que, em 2008, 75 % das apreensões de anidrido
acético, o principal precursor da heroína, tiveram lugar na UE e que os relatórios anuais do Conselho Internacional
para o Controlo de Estupefacientes das Nações Unidas continuam a realçar as medidas insuficientemente rigorosas
aplicadas pela UE para evitar o desvio deste precursor químico para fins ilícitos;

T.

Considerando que muitos cidadãos da União vivem na pobreza e no desemprego, enquanto a criminalidade
transfronteiriça aumenta ano após ano;
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U.

Considerando que não se pode calcular com exatidão o número de empregos legítimos na União perdidos a favor das
atividades ilegais praticadas por bandos criminosos, porquanto os criminosos não publicam relatórios, mas estima-se
que o número de empregos legítimos perdidos na União atinja dezenas de milhões;

V.

Considerando que as perdas em receitas fiscais pelos governos nacionais e pela União podem, igualmente, ser apenas
estimadas, mas que é provável que seja da ordem das centenas de milhares de milhões de euros anuais e que continua a
aumentar;

W. Considerando que o contrabando de cigarros gera um prejuízo anual da ordem dos 10 mil milhões de euros às
finanças públicas; que o volume de negócios gerado pelo tráfico de armas ligeiras a nível mundial se situa entre os 170
e os 320 milhões de dólares anuais, que há mais de 10 milhões de armas ilegais em circulação na Europa, o que
constitui uma grave ameaça para a segurança dos cidadãos, bem como para as autoridades policiais; que estas formas
de tráfico causam perdas às finanças públicas e prejuízos aos fabricantes e facilitam a propagação de outras formas de
criminalidade organizada, as quais constituem, por sua vez, uma grave ameaça social, uma vez que este fenómeno
pode facilmente tornar-se uma fonte de financiamento do terrorismo;
X.

Considerando que os lucros gerados pelo tráfico de espécies selvagens e respetivas partes anatómicas são estimados em
18 a 26 mil milhões de euros por ano, sendo a UE o principal mercado de destino no mundo;

Y.

Considerando que o tráfico causa perdas às finanças públicas, prejudica os fabricantes e tem um efeito prejudicial no
emprego e no ambiente público e social;

Z.

Considerando que a capacidade de infiltração das organizações criminosas evoluiu, uma vez que estas já são ativas em
setores como as obras públicas, os transportes, a grande distribuição, a gestão de resíduos, o comércio de espécies
selvagens e de recursos naturais, os serviços de segurança privados, o entretenimento para adultos e em muitos outros
setores, grande parte dos quais estão sujeitos ao controlo político e à decisão política; que, por conseguinte, a
criminalidade organizada se assemelha cada vez mais a uma entidade económica global, com uma forte vocação
empresarial e especializada no fornecimento simultâneo de diferentes tipos de bens e serviços ilegais, embora também
cada vez mais legais, com um impacto cada vez maior na economia europeia e mundial, causando anualmente um
prejuízo de 870 mil milhões de dólares às empresas;

AA. Considerando que as atividades criminosas organizadas e de estilo mafioso relacionadas com o ambiente — nas suas
diversas formas de tráfico e eliminação de resíduos ilegais e de destruição do património ambiental, paisagístico,
artístico e cultural — assumem atualmente uma dimensão internacional que exige um esforço conjunto da parte de
todos os países europeus para uma ação comum mais eficaz, com vista a evitar e combater as chamadas ecomáfias;
AB. Considerando que os significativos montantes gerados pela criminalidade organizada e pelas redes mafiosas alimentam
as instituições bancárias e os mercados financeiros na UE, os quais se tornam, de facto, cúmplices do branqueamento
de capitais;
AC. Considerando que os bancos internacionais desempenham um papel significativo no branqueamento de capitais e se
têm envolvido diretamente no branqueamento dos lucros da criminalidade organizada;
AD. Considerando que o relatório AAGCO, publicado pela Europol em 2013, realça que a contrafação de bens correntes e
o tráfico de bens constituem um mercado criminoso emergente, alimentado pela crise económica; que o tráfico de
drogas continua a ser o maior mercado criminoso; que o tráfico de resíduos e a fraude energética representam novas
ameaças emergentes, que merecem uma atenção muito particular;
AE. Considerando que uma luta eficaz contra a criminalidade organizada, em todas as suas formas, passa pela criação e
aplicação de medidas que privem as organizações criminosas dos seus recursos financeiros e, sempre que necessário,
impeçam o sigilo bancário;
AF. Considerando que as organizações criminosas podem tirar proveito de uma zona cinzenta de conluio com outras
partes, que se juntam à criminalidade de colarinho branco (empresários, funcionários públicos a todos os níveis do
processo decisório, políticos, banqueiros e outros profissionais) que, embora sejam alheias às organizações criminosas,
mantêm com estas relações comerciais lucrativas para ambas as partes;
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AG. Considerando que em alguns Estados-Membros que não são membros da UE uma grande parte da sociedade
permanece numa zona cinzenta e vive frequentemente de atividades criminosas; que esta situação implica
principalmente os jovens;
AH. Considerando que o modo de operar típico da criminalidade organizada passou a incluir, além da violência, da
intimidação e do terrorismo, também a corrupção; que o branqueamento de capitais está ligado não só às atividades
típicas da criminalidade organizada, mas também à corrupção e aos crimes fiscais; que os conflitos de interesses
podem constituir uma causa da corrupção e da fraude; que, por conseguinte, a criminalidade organizada, a corrupção
e o branqueamento de capitais, embora sejam fenómenos diferentes, estão, frequentemente, interligados; que o crime
organizado também pode usar organizações públicas e privadas, inclusive organizações sem fins lucrativos, como
cobertura para fins de corrupção e de branqueamento de capitais;
AI. Considerando que os jornalistas de investigação desempenham um papel crucial na denúncia da corrupção, da fraude
e da criminalidade organizada, estando, por conseguinte, expostos a ameaças particulares do ponto de vista financeiro
e da segurança; que, por exemplo, no espaço de cinco anos, foi publicado, nos 27 Estados-Membros, um total de 233
inquéritos de investigação sobre casos de fraude associados ao uso indevido de fundos da UE (1); que, a fim de apoiar e
reforçar o jornalismo de investigação, é indispensável disponibilizar financiamentos adicionais, mormente por parte
da Comissão e de outras instituições internacionais;
AJ. Considerando que o branqueamento de capitais, a corrupção e a criminalidade organizada praticada por intervenientes
europeus afetam profundamente os países em desenvolvimento e constituem um obstáculo ao respetivo
desenvolvimento, através da pilhagem dos seus recursos naturais, da limitação dos recursos fiscais e do aumento
da dívida pública;
AK. Considerando que a Internet permite aos grupos criminosos operar com maior rapidez e a uma escala maior, tendo
alterado, por conseguinte, os padrões das atividades criminosas; que a cibercriminalidade, em particular a que reveste
fraude e a exploração infantil, constitui uma ameaça crescente, porquanto as organizações criminosas encontraram
novos meios de utilizar eficazmente as apostas desportivas em linha para obter lucros e branquear capitais em todo o
mundo;
AL. Considerando que a manipulação dos resultados de eventos desportivos constitui um novo tipo de crime com
rendimentos elevados, sentenças reduzidas e, devido às reduzidas taxas de deteção, um negócio lucrativo para os
criminosos;
Em defesa dos cidadãos e da economia legal
AM. Considerando que a defesa dos cidadãos e da economia legal e competitiva depende da vontade política a todos os
níveis, bem como de medidas resolutas de combate à criminalidade organizada, ao tráfico de seres humanos, à
corrupção e ao branqueamento de capitais, fenómenos que prejudicam gravemente a sociedade e constituem, em
especial, uma ameaça para a sobrevivência de empresários honestos, a segurança dos cidadãos e dos consumidores e
os princípios democráticos fundamentais do Estado;
AN. Considerando que os grupos criminosos exploram a tecnologia moderna, os ambientes e as oportunidades que
representem oportunidades e objetivos comerciais legítimos; que os grupos criminosos possuem níveis elevados de
conhecimentos especializados, organização, experiência e sofisticação, sustentados por uma mobilidade,
conectividade e facilidade de viajar crescentes; que tal permitiu que a criminalidade organizada seja menos localizada
e tenha mais possibilidades de explorar os diferentes regimes jurídicos e as diversas jurisdições nacionais;
AO. Considerando que, segundo o Gabinete para a Droga e a Criminalidade das Nações Unidas (UNODC), os lucros
gerados por atividades ilegais a nível mundial representam cerca de 3,6 % do PIB mundial e que os fluxos de dinheiro
branqueado no mundo se cifram atualmente em cerca de 2,7 % do PIB mundial; que a Comissão Europeia estima que
o custo da corrupção, só na União Europeia, seja de cerca de 120 mil milhões de euros por ano, ou seja, 1 % do PIB da
UE; que se trata de um desvio significativo de recursos afetados ao desenvolvimento económico e social, às finanças
públicas e ao bem-estar dos cidadãos;
AP. Considerando que os rendimentos das atividades ilegais e as redes financeiras de branqueamento de capitais têm um
efeito negativo na economia da União Europeia, ao encorajarem a especulação e as bolhas financeiras, que prejudicam
a economia real;

(1)

Parlamento Europeu, estudo «Deterrence of fraud with EU funds through investigative journalism in EU-27» («Dissuasão das fraudes
com fundos da UE através do jornalismo de investigação na UE-27») (PE 490.663), de 17 de outubro de 2012.
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AQ. Considerando que, em alguns países, a corrupção constitui uma séria ameaça à democracia e um grave obstáculo a
uma governação justa e eficiente; que desencoraja o investimento, distorce o funcionamento dos mercados internos,
impede a concorrência leal entre as empresas e põe em causa, em última instância, o próprio crescimento económico
devido a uma má utilização dos recursos, em particular em detrimento dos serviços públicos em geral e dos serviços
sociais em particular; que a complexidade da burocracia, acrescida por múltiplas autorizações prévias desnecessárias e
supérfluas, pode desencorajar as atividades empresariais, constituir um obstáculo à atividade económica legítima e
proporcionar incentivos ao suborno de funcionários ou engendrar outras formas de corrupção;

AR. Considerando que as diferenças na legislação e sua aplicação relativamente ao suborno de funcionários públicos
afetam de forma negativa o mercado interno, não só por não existirem condições equitativas para as empresas, mas
também porque esse suborno ocorre igualmente na União Europeia, quando empresas sediadas num dos Estados-Membros subornam funcionários públicos de outro Estado-Membro, perturbando, assim, o funcionamento, dos
mercados;

AS. Considerando que a corrupção é considerada por 74 % dos cidadãos europeus como um grande problema nacional e
supranacional (1) e que podem existir fenómenos de corrupção em todos os setores da sociedade; que a corrupção
mina a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas e na eficácia dos governos eleitos no que respeita à
preservação do primado do Direito, porque cria privilégios e, consequentemente, injustiça social; que a desconfiança
em relação à classe política aumenta em períodos de crise económica grave;

AT. Considerando que as áreas em que a pequena corrupção denunciada é mais elevada, em termos de percentagem de
casos de suborno por contacto, são, em média, os serviços médicos (6,2 %), os serviços de terra (5 %), as alfândegas (
4,8 %), o sistema judicial (4,2 %), a polícia (3,8 %), os serviços de registo e licenciamento (3,8 %), o sistema educativo (
2,5 %), os serviços públicos (2,5 %), as receitas fiscais (1,9 %);

AU. Considerando que, nas áreas com um nível elevado de criminalidade, os recursos da economia local são objeto de
apropriação ilícita pelas organizações criminosas, o que desencoraja a vontade natural de empreender, e inclusive os
investimentos de outros países; que, nestas áreas, o acesso ao crédito pelas empresas em boa situação financeira é
dificultado pelo custo mais elevado e pelas garantias mais rigorosas exigidas pelos bancos; que as empresas em
dificuldades económicas se veem, por vezes, forçadas a recorrer a organizações criminosas para a obtenção de crédito
para investimentos;

AV. Considerando que a criminalidade organizada localizada aproveita as falhas na economia legal e pode tornar-se um
agente importante no fornecimento de bens de grande consumo; que, para além da extorsão e da intimidação, que
constituem ameaças para as comunidades locais, este aspeto põe em causa a economia legal e a economia em geral,
em termos da seguranças da empresas e dos cidadãos; que a cibercriminalidade, a contrafação ou o tráfico em linha de
conteúdos criativos, imagens de pornografia infantil, produtos farmacêuticos, substâncias psicotrópicas legais,
componentes, peças sobresselentes e outros produtos de utilização corrente e quotidiana, bem como as questões
relacionadas com os direitos e as licenças pertinentes prejudicam a saúde pública, a segurança, os postos de trabalho e
a estabilidade social podem causar danos consideráveis às empresas dos setores em causa, a ponto de comprometer a
sua subsistência;

AW. Considerando os crimes cada vez mais frequentes cometidos contra a indústria agroalimentar, além de comprometer
seriamente a saúde dos cidadãos europeus, também provocam danos consideráveis aos países que fizeram da
excelência alimentar a sua força;

AX. Considerando que a exploração sexual de crianças via Internet, bem como a pornografia infantil, representam uma
particular ameaça; que a cibercriminalidade e, nomeadamente, a que é motivada pelo lucro, bem como o acesso não
autorizado aos sistemas de informação, estão frequentemente associadas à fraude financeira; que a cibercriminalidade
que envolve a prestação de serviços ilegais está a aumentar e que o volume do malware está a aumentar
consideravelmente;

(1)

Eurobarómetro especial 374 sobre corrupção, fevereiro de 2012.
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AY. Considerando que o branqueamento de capitais tem vindo a assumir formas cada vez mais complexas e difíceis de
rastrear; que as organizações criminosas recorrem cada vez mais às apostas ilegais, e às vezes legais, e à manipulação
dos resultados de eventos desportivos, em especial em linha, para o branqueamento de capitais de origem criminosa,
assim como a bancos de países em que o controlo dos fluxos de capital não é suficiente para evitar o branqueamento
de capitais e a evasão fiscal; que a manipulação dos resultados de eventos desportivos deve ser considerada uma forma
lucrativa de crime organizado; que o jogo legal, enquanto expressão da atividade empresarial, deve ser apoiado com
base nos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade;
AZ. Considerando que a falsificação dos registos contabilísticos de uma empresa permite, muitas vezes, a criação de
liquidez não oficial, que reduz a matéria coletável e pode ser utilizada para fins de corrupção ou branqueamento de
capitais, infringindo a concorrência leal e reduzindo a capacidade do Estado de desempenhar a sua função social;
BA. Considerando que, numa época de austeridade, se calcula que a fraude fiscal custa aos Estados-Membros um bilião de
euros por ano; que a evasão fiscal não se limita ao mercado negro, encontrando-se na economia real entre empresas
bem conhecidas;
Necessidade de uma abordagem coerente a nível europeu
BB. Considerando os esforços já envidados a nível europeu tendo em vista garantir um quadro regulamentar e legislativo
equilibrado para combater a criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais;
BC. Considerando que, em particular no caso do crime transfronteiriço, a variedade de abordagens à criminalidade
existente nos Estados-Membros e as diferenças entre as legislações penais em termos substantivos e processuais podem
gerar lacunas e deficiências nos sistemas jurídicos penais, civis e fiscais em toda a União Europeia; que os paraísos
fiscais e os países que praticam políticas bancárias laxistas, bem como os países separatistas onde não existe uma
autoridade central forte se tornaram uma componente essencial do branqueamento de capitais provenientes de
atividades criminosas;
BD. Considerando que as organizações criminosos estão estruturadas numa rede internacional e que, por conseguinte, esta
estrutura internacional exige uma resposta transfronteiriça que inclua uma comunicação eficaz e aprofundada, bem
como a partilha de informações entre organismos nacionais e internacionais homólogos;
BE. Considerando que a proteção dos interesses financeiros da UE e do euro tem de ser uma prioridade em termos do
controlo do fenómeno crescente de desvio de fundos europeus por organizações criminosas através das chamadas
fraudes comunitárias, bem como da contrafação do euro;
BF. Considerando que programas como o Hércules, o Fiscalis, o Alfândega e o Péricles foram desenvolvidos a nível
europeu para proteger os interesses financeiros da UE e lutar contra as atividades criminosas e ilícitas transnacionais e
transfronteiriças;
BG. Considerando que o maior inimigo da zona euro é a diferença de produtividade entre os Estados-Membros;
considerando que tal cria, a médio e longo prazo, uma divergência em termos de competitividade que não pode ser
corrigida com uma desvalorização monetária e que conduz a programas de austeridade duros e politicamente
insustentáveis com vista a uma desvalorização interna; que a corrupção sistémica no setor público, que constitui um
dos principais obstáculos à eficiência, aos investimentos diretos estrangeiros e à inovação, impede o bom
funcionamento da união monetária;
BH. Considerando que existem pelo menos 20 milhões de casos de pequena corrupção nos setores públicos da UE e que é
óbvio que o fenómeno se transmite igualmente às partes da administração pública dos Estados-Membros (e aos
responsáveis políticos correspondentes) encarregadas da gestão dos fundos comunitários e de outros interesses
financeiros;
BI. Considerando que existe um diferencial de tributação muito importante na Europa e que se estima que um bilião de
euros de receitas públicas são perdidos todos os anos na União devido à fraude e à evasão fiscais, o que representa um
custo anual de cerca de 2 000 euros por cada cidadão da UE;
BJ. Considerando que a luta contra a criminalidade internacional exige que os legisladores dos Estados-Membros reajam
pronta e eficazmente à mudança das estruturas e a novas formas de crime, tanto mais que, na sequência do Tratado de
Lisboa, todos os Estados-Membros são obrigados a assegurar uma União de liberdade, de segurança e de justiça;
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BK. Considerando que a abordagem europeia em matéria de combate à criminalidade organizada, à corrupção e ao
branqueamento de capitais tem de assentar nas melhores estimativas disponíveis das ameaças, assim como no reforço
da cooperação judiciária e policial, extensível também aos países terceiros, na definição comum de infrações penais,
como a participação numa associação criminosa ou o branqueamento de capitais, na criminalização de todas as
formas de corrupção, na aproximação da legislação dos Estados-Membros relativa a certos mecanismos processuais
como a prescrição, o estabelecimento de formas eficazes de confisco e recuperação de bens de origem criminosa e da
corrupção, numa maior responsabilização dos governos, dos políticos, dos advogados, dos notários, dos agentes
imobiliários, das companhias de seguros e de outras empresas, na formação dos magistrados e das forças policiais,
bem como no intercâmbio de boas práticas em matéria de instrumentos de prevenção adequados;
BL. Considerando que o reconhecimento mútuo é aceite como um princípio fundamental no qual assenta a cooperação
em matéria de justiça civil e penal na União Europeia;
BM. Considerando que a luta contra o tráfico de seres humanos é uma prioridade da União, uma vez que esta desenvolveu
desde a década de 90 muitas iniciativas, medidas e programas de financiamento, bem como um quadro legal, que o
artigo 5.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia proíbe especificamente o tráfico de seres humanos;
BN. Considerando que, para que os Estados-Membros possam cooperar no combate ao crime e para que os sistemas
judiciais funcionem, é necessário que haja confiança mútua entre as autoridades judiciais da União; que o princípio da
confiança mútua requer a definição de normas de proteção mínimas ao nível mais elevado possível;
BO. Considerando que os sistemas de Direito penal e de processo penal dos Estados-Membros têm vindo a evoluir ao longo
de séculos, que cada Estado-Membro tem as suas próprias características e especificidades e que, consequentemente,
alguns setores fulcrais do Direito penal devem ser da competência dos Estados-Membros;
BP. Considerando a diferença substancial entre testemunhas judiciais e colaboradores da justiça; considerando o dever que
incumbe aos Estados-Membros e à União Europeia de proteger e oferecer garantias àqueles que optaram por enfrentar
o crime organizado e a máfia, arriscando as suas vidas e as dos seus entes queridos;
BQ. Considerando que, apesar de os concursos para contratos públicos serem fortemente fiscalizados, as despesas
posteriores estão longe de ser transparentes e existe uma grande diversidade nos Estados-Membros no que se refere à
declaração de interesses;

Para um quadro legislativo homogéneo e coerente
1.
Considera necessário preparar uma resposta política adequada com vista a combater a presença de máfias e
organizações criminosas a nível da UE através de um plano de ação pormenorizado e oportuno que preveja medidas
legislativas e não legislativas, com vista a desmantelar essas organizações e identificar e recuperar qualquer tipo de riqueza
direta ou indiretamente associada às mesmas;
2.
Está convicto de que para derrotar o crime organizado e de estilo mafioso e erradicar fenómenos como a corrupção e
o branqueamento de capitais — os quais, em conjunto, limitam a liberdade, os direitos e a segurança dos cidadãos da UE e
das gerações futuras — é necessário não só reagir a essa atividade criminosa mas também fazer esforços importantes para a
impedir;
3.
Insta a Comissão a definir normas jurídicas e modelos comuns de integração e de cooperação entre os Estados-Membros; insta, em particular, com base num relatório de avaliação sobre a aplicação da Decisão-quadro relativa à luta
contra o crime organizado e com base na legislação mais avançada dos Estados-Membros, a apresentar uma proposta
legislativa que estabeleça uma definição comum de crime organizado, que deve incluir, entre outros, o crime de
participação numa organização de tipo mafioso, realçando o facto de que grupos criminosos desta natureza estão
vocacionados para o negócio e exercem um poder de intimidação, e tenha em conta o artigo 2.o, alínea a), da Convenção
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional; sublinha que as propostas de disposições nacionais de Direito
penal substantivo devem respeitar os direitos fundamentais e os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, bem
como as posições da Resolução do Parlamento Europeu, de 22 de Maio de 2012, sobre uma abordagem da UE ao Direito
penal;
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4.
Solicita à Comissão que elabore uma definição comum de corrupção, de forma a desenvolver uma política global
coerente contra a corrupção; recomenda à Comissão que tenha em conta, no seu relatório sobre as medidas de combate à
corrupção adotadas pelos Estados-Membros, cuja publicação está prevista para 2013, todas as formas de corrupção, tanto
no setor público, como no setor privado, incluindo organizações sem fins lucrativos, que destaque as melhores experiências
nacionais na luta contra a corrupção, faculte uma maneira precisa de medir o fenómeno e inclua uma visão abrangente das
áreas vulneráveis à corrupção por país; solicita à Comissão que apresente relatórios regulares ao Parlamento Europeu, bem
como à Conferência dos Estados Partes na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC) sobre as medidas
tomadas, quer pelos Estados-Membros, quer a nível da UE, e a atualizar em conformidade a legislação europeia em vigor;
5.
Considera que um quadro regulamentar eficaz em matéria de branqueamento de capitais deve ter em devida conta a
interação entre as disposições em vigor em matéria de combate ao branqueamento de capitais e o direito fundamental à
proteção dos dados pessoais, para que o branqueamento de capitais seja combatido sem diminuir as normas de proteção de
dados estabelecidas; congratula-se, a este respeito, com o sistema de proteção de dados utilizado pela Europol;
6.
Exorta a Comissão a incluir, na sua proposta de harmonização do Direito penal em matéria de branqueamento de
capitais, prevista para 2013, uma definição comum do crime de autobranqueamento de capitais com base nas melhores
práticas dos Estados-Membros, e a considerar como infração principal crimes graves suscetíveis de gerar um lucro para o
infrator;
7.
Solicita à Comissão que apresente uma proposta de desenvolvimento do artigo 18.o da Diretiva relativa ao Tráfico de
Seres Humanos, que incentiva os Estados-Membros a criminalizar a utilização dos serviços de vítimas de qualquer forma de
exploração de tráfico de seres humanos, tanto para efeitos de exploração sexual, como de exploração laboral;
8.
Considera que as condições e as consequências devastadoras a que estão sujeitas as vítimas de tráfico de seres
humanos são inaceitáveis e constituem uma violação criminosa dos direitos humanos; apela, por conseguinte, à Comissão e
aos Estados-Membros que tornem o tráfico num anátema social mediante campanhas de sensibilização firmes e constantes,
com objetivos de redução claros e definidos; essas campanhas serão objeto de avaliação anual no âmbito do Dia Europeu da
Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, celebrado todos os anos a 18 de outubro, bem como cinco anos a contar do
momento presente até ao Ano Europeu de Luta contra o Tráfico de Seres Humanos;
9.
Recomenda aos Estados-Membros, em cooperação com a Comissão e o Parlamento Europeu e com o apoio da
Europol, da Eurojust e da Agência dos Direitos Fundamentais, que desenvolvam indicadores tão homogéneos e coerentes
quanto possível a nível europeu para medir, pelo menos, a dimensão e os custos dos danos sociais causados pela
criminalidade organizada, corrupção e o branqueamento de capitais que se verificam na União Europeia;
10.
Exorta a Comissão e o Conselho a ponderarem a criação de uma lista da UE de organizações criminosas, seguindo o
exemplo da lista da UE de organizações consideradas terroristas;
11.
Recomenda a criação de uma rede europeia que reúna as diversas universidades que se debruçam sobre o crime
organizado, a corrupção e o branqueamento de capitais, a fim de promover a investigação universitária nestes domínios;
12.
Insiste na necessidade da plena aplicação dos instrumentos de reconhecimento mútuo existentes e de uma legislação
europeia que garanta a imediata aplicabilidade das sentenças penais e das ordens de confisco no território de um Estado-Membro diferente daquele em que foram emitidas; considera que cumpre melhorar a assistência jurídica mútua e a
admissibilidade mútua dos meios de prova entre os Estados-Membros;
13.
Considera que as medidas destinadas a combater o tráfico de seres humanos e o trabalho forçado devem incidir nas
causas primordiais, como as desigualdades a nível mundial; insta, por conseguinte, os Estados-Membros a honrarem os seus
compromissos relativamente à ajuda ao desenvolvimento e aos ODM;
14.
Insta a Comissão e o SEAE a reforçarem a dimensão externa das medidas e dos programas, incluindo dos acordos
bilaterais, tendo em vista a luta contra o tráfico de seres humanos através de medidas preventivas nos países de origem e de
trânsito, conferindo especial atenção aos menores e às crianças não acompanhadas;
15.
Insta a Comissão a desenvolver um sistema de controlo fiável em toda a UE, destinado a controlar de forma mais
eficaz os movimentos dos traficantes e das vítimas de tráfico;
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16.
Solicita à Comissão que desenvolva urgentemente um sistema de recolha de dados fiáveis e comparáveis a nível da
UE, com base em indicadores sólidos comuns e objeto de acordo, em cooperação com os Estados-Membros e com as
instituições internacionais envolvidas na luta contra o tráfico de seres humanos; para aumentar a visibilidade e a urgência
desse sistema de dados, seria útil criar um observatório para a luta contra o tráfico de seres humanos na página eletrónica
da UE dedicada a esta matéria, obrigando todas as instituições da UE e as sete agências envolvidas a introduzirem os
respetivos dados e convidando as ONG e outras instituições a seguirem o mesmo procedimento;
17.
Exorta a Comissão a implementar as recomendações traçadas na estratégia da UE para a erradicação do tráfico de
seres humanos (2012-2016);
18.
Urge a Comissão a satisfazer as condições necessárias à conclusão da linha telefónica de apoio europeia para as
vítimas de tráfico, de modo a aumentar a sensibilização para os seus direitos;
19.
Insta a Comissão a atribuir mais recursos à luta contra o uso das redes sociais e da cibercriminalidade no âmbito do
tráfico de seres humanos;
20.
Insta a Comissão a intensificar a cooperação judicial e policial transfronteiras entre os Estados-Membros e as
agências da UE, uma vez que a infração penal no caso do tráfico de seres humanos não se limita a um Estado-Membro;
21.
Exorta ao reforço das sanções contra instituições bancárias e financeiras que são cúmplices na recetação e/ou
branqueamento das receitas do crime organizado;

Combater e prevenir as atividades do crime organizado e da corrupção através da apreensão dos seus produtos e bens
22.
Convida os EstadosMembros, no que diz respeito ao confisco, e com base nas legislações nacionais mais avançadas, a
considerar a implementação de modelos de Direito civil em matéria de confisco de bens, nos casos em que, sopesadas as
probabilidades e sujeito à permissão de um tribunal, se possa determinar que os bens resultam de atividades criminosas ou
são usados para atividades criminosas; considera que podem ser previstos modelos preventivos de confisco na sequência de
uma decisão judicial, em conformidade com as garantias constitucionais nacionais e sem prejuízo do direito de propriedade
e do direito de defesa; incentiva, além disso os EstadosMembros, a promover o uso de bens de origem criminosa para fins
sociais; sugere que sejam empreendidas ações e a mobilização de fundos para o financiamento de ações de proteção dos
bens, a fim de preservar a integridade dos bens confiscados;
23.
Recomenda que um operador económico seja excluído durante pelo menos cinco anos da participação em qualquer
contrato público em toda a UE, se esse operador tiver sido objeto de uma condenação por sentença transitada em julgado
pela participação numa organização criminosa, por branqueamento de capitais ou por financiamento do terrorismo,
participação na exploração do tráfico de seres humanos ou trabalho infantil, corrupção ou qualquer outro crime grave
contra o interesse público, sempre que tais infrações causem uma perda de receitas fiscais ou danos sociais, ou por qualquer
outro crime particularmente grave com dimensão transfronteiriça, tal como referido no artigo 83.o, n.o 1, do TFUE
(«eurocrimes»), e que a disposição acima referida seja aplicada mesmo quando os motivos de exclusão surjam no decurso do
processo de adjudicação; considera que os procedimentos de concurso público têm de assentar no princípio da legalidade, e
também que, nesse quadro, o critério da proposta economicamente mais vantajosa seja definido de forma a garantir a
transparência (incluindo através de sistemas de contratação eletrónica) e prevenir a fraude, a corrupção e outras
irregularidades graves; insta a que os serviços da Comissão prevejam uma estrutura ou regimes de cooperação para garantir
uma abordagem holística da luta contra a corrupção em matéria de contratos públicos;
24.
Realça a existência de uma ligação entre atividades económicas legais e ilícitas, visto que, em alguns casos, os
interesses legítimos facultam recursos às atividades ilícitas; sublinha que o acompanhamento do fluxo de interesses
legítimos pode ajudar a identificar bens de origem criminosa;
25.
Considera que, para combater o tráfico de drogas, bem como outros crimes que consubstanciem crime organizado,
a ação das autoridades judiciárias e policiais deve poder beneficiar, não só da cooperação com a Eurojust e a Europol, mas
também da cooperação, sem prejuízo do seu dever de confidencialidade, com empresas nos setores dos transportes, da
logística, da indústria química, dos prestadores de serviços de Internet, dos bancos e dos serviços financeiros, nos Estados-Membros e nos países terceiros; sublinha a importância de combater o fornecimento de drogas através de um controlo
rigoroso dos precursores de drogas, e saúda a proposta da Comissão, que altera o Regulamento (CE) n.o 273/2004, que
prescreve formas de prevenir o desvio de anidrido acético, por exemplo, do comércio interno da UE, mediante um
alargamento do requisito de registo para este produto;
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26.
Manifesta a sua preocupação pela ineficácia dos instrumentos de investigação postos à disposição nos diferentes
ordenamentos jurídicos nacionais, que não têm em conta a necessidade de instrumentos adequados e específicos para
combater as organizações criminosas e mafiosas; reitera o seu pedido à Comissão, já expresso na sua Resolução de
25 de outubro de 2011, para que efetue um estudo comparativo das técnicas de investigação especiais utilizadas atualmente
nos diferentes Estados-Membros, de molde a providenciar uma base de intervenção a nível da UE para dotar as autoridades
responsáveis dos instrumentos de investigação necessários, com base nas boas práticas existentes;
27.
Convida a Comissão, os Estados-Membros e as empresas a tomar medidas concretas para melhorar a rastreabilidade
dos produtos (nomeadamente, rotulagem com indicação do país de origem dos produtos agroalimentares, punções de
prova das armas de fogo da CIP, códigos digitais para identificação fiscal de cigarros e bebidas alcoólicas e medicamentos
sujeitos a receita médica), a fim de proteger a saúde dos cidadãos, desencorajar o contrabando e combater os tráficos ilícitos
de forma mais eficaz; lamenta que os Estados-Membros não tenham desejado incluir a rastreabilidade na modernização do
Código Aduaneiro da União;
28.
Insta os Estados-Membros e a Comissão a intensificarem a cooperação marítima como meio de combate ao tráfico
de seres humanos, ao fluxo de drogas e de produtos ilegais e falsificados entre as fronteiras marítimas internas e externas da
União Europeia; reconhece que a gestão das fronteiras implica também uma dimensão da migração relacionada com os
direitos fundamentais dos migrantes, incluindo, se tal for o caso, o direito de asilo, bem como a proteção e a assistência às
vítimas de tráfico de seres humanos ou de trabalho forçado, especialmente dos menores;
29.
Considera inadiável a necessidade de desenvolver um plano de ação visando um quadro legislativo e meios
operacionais a nível europeu para o combate à cibercriminalidade, com o intuito de lograr uma maior cooperação
internacional e com o apoio do Centro Europeu de Luta contra a Cibercriminalidade (EC3), garantir o elevado nível de
segurança necessário aos cidadãos, em particular às pessoas mais vulneráveis, às empresas e às autoridades públicas, sem
prejuízo da liberdade de informação e da proteção de dados;
30.
Constata com preocupação o importante vínculo, destacado pelas autoridades judiciais e a polícia, entre as
atividades ilegais do crime organizado e o financiamento de grupos terroristas através das receitas do tráfico internacional e
exorta as autoridades responsáveis a reforçarem as suas medidas destinadas a combater estas atividades;
31.
Insta os Estados-Membros a adotarem, sem demora, as suas estratégias nacionais de segurança informática, uma vez
que a criminalidade organizada recorre cada vez mais ao ciberespaço e aos seus instrumentos ilegais;
32.
Convida a Comissão a elaborar uma Carta da UE para a Proteção e a Assistência às Vítimas de Tráfico, a fim de
reunir os indicadores, as medidas, os programas e recursos existentes de uma forma mais coerente, eficiente e útil para todas
as partes interessadas envolvidas, com o objetivo de reforçar a proteção das vítimas; insta a Comissão a criar uma linha de
apoio às vítimas de tráfico de seres humanos;
33.
Relembra à Comissão que deve ser atribuído um tratamento especial às crianças vítimas de tráfico, assim como
melhorar a proteção de menores não acompanhados ou de crianças vítimas de tráfico pelas próprias famílias (situações a ter
em conta quando forem propostos o regresso aos países de origem, a identificação de tutores, etc.); insiste na necessidade de
ter em conta não só a abordagem específica ao género mas, também, a incidência dos problemas de saúde e das deficiências;
34.
Insta a Comissão a reforçar os recursos atribuídos às ONG, aos meios de comunicação social e à investigação
especializados, com o intuito de aumentar o apoio, a proteção e a ajuda às vítimas, para que se registe uma necessidade cada
vez menor do seu testemunho em tribunal; exorta a Comissão a reforçar também a visibilidade, a sensibilização para a
vulnerabilidade e as necessidades das vítimas, com o objetivo de reduzir a procura e o abuso das vítimas de tráfico de seres
humanos e promover uma «visão zero» da exploração sexual e laboral;
35.
Apela à Comissão para que desenvolva um sistema mais eficiente e proativo em matéria de investigação financeira,
como forma de reduzir a pressão exercida sobre as vítimas de tráfico de seres humanos, enquanto principais testemunhas
nos processos contra traficantes; exorta a Comissão a disponibilizar medidas de formação especializada e melhorada e a
consagrar recursos suficientes às agências da UE que combatem o tráfico de seres humanos, incluindo a cooperação
transfronteiriça e além fronteiras; recorda à Comissão que essas ações requerem uma abordagem holística, capaz de
promover a cooperação pluridisciplinar a nível local, nacional e transnacional, que incentive os Estados-Membros a criar,
nomeadamente, uma unidade policial de informação nacional específica e a estimular a cooperação entre as autoridades
administrativas e as autoridades policiais;
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Reforçar a cooperação judicial e policial a nível europeu e internacional
36.
Exorta as autoridades competentes a intensificarem a cooperação e a melhorarem a transparência, através do
desenvolvimento de uma comunicação e de uma partilha de informação eficazes entre os serviços judiciais e as autoridades
policiais entre os Estados-Membros, a Europol, a Eurojust, o OLAF e a ENISA e com os países terceiros, em particular os
países vizinhos da União Europeia, a fim de melhorar os sistemas de recolha de provas e garantir o tratamento e a troca
eficaz de dados e informações úteis para a investigação de crimes, nomeadamente crimes contra os interesses financeiros da
UE, no pleno respeito dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e dos direitos fundamentais da União
Europeia; insta, neste contexto, as autoridades competentes nos Estados-Membros a aplicarem os instrumentos de
cooperação judiciária adotados em matéria penal, que constituem instrumentos importantes para garantir uma luta eficaz
contra a criminalidade organizada transfronteiriça; exorta a Comissão a criar um roteiro para uma cooperação judiciária e
policial ainda mais estreita, criando um órgão de investigação penal que disponha de poderes de investigação relativamente
às violações e aos crimes na UE;
37.
Exorta a Comissão a ponderar, nos seus acordos comerciais e de associação com países terceiros, a inclusão de
cláusulas de cooperação específicas relativas ao combate ao tráfico ilegal pelo crime organizado e ao branqueamento de
capitais; constata a ausência de cooperação internacional, especialmente com países terceiros de trânsito ou de origem;
reconhece a necessidade de uma ação diplomática forte para exortar esses países a celebrar acordos de cooperação ou a
cumprir os acordos que assinaram; salienta a importância do mecanismo das cartas rogatórias;
38.
Salienta que a atual rede de pontos de contacto nacionais anticorrupção deve ser reforçada e apoiada pela Europol,
pela Eurojust e pela AEP; realça que esta rede que não deve apenas servir de plataforma de partilha de informações, mas que
esses pontos de contacto nacionais devem também ser utilizados para melhorar a cooperação bilateral em casos concretos
de corrupção de funcionários públicos estrangeiros; recomenda que os pontos de contacto tenham em conta as diferenças
em matéria de definição das prioridades, de recursos e de competências e assinalem quaisquer problemas decorrentes dessas
diferenças; salienta que a rede deve promover ações coordenadas, caso a corrupção em causa tenha ocorrido num Estado-Membro ao nível da filial de uma empresa-mãe ou de uma holding estabelecida noutro Estado-Membro;
39.
Exorta os Estados-Membros a implementarem a legislação da UE de forma rápida e integral, para permitir à União
tomar medidas concertadas para combater a criminalidade;
40.
Exorta todos os Estados-Membros a empenharem-se na utilização plena das agências Europol e Eurojust, cujo
funcionamento e resultados, independentemente das reformas em curso e das melhorias que é necessário introduzir,
dependem bastante do nível da participação, confiança e cooperação por parte das autoridades judiciais e de investigação
nacionais;
41.
Salienta que, a fim de lutar contra a criminalidade organizada, é essencial adotar uma abordagem local de luta contra
a corrupção e a criminalidade organizada à escala europeia que inclua a formação e a participação de agentes e de
comissários de polícia, especialmente no que diz respeito à sensibilização para tipos de atividades criminosas emergentes e
menos visíveis; regista que a criminalidade local alimenta muitas vezes a criminalidade internacional;
42.
Exorta os Estados-Membros a definir diretrizes para a repressão da corrupção e do branqueamento de capitais;
recomenda que essas diretrizes incluam práticas de excelência (por exemplo, a necessidade de pessoal especializado, a
cooperação entre as autoridades de investigação e a magistratura, métodos para ultrapassar as frequentes dificuldades na
recolha de provas), a indicação de um nível crítico dos recursos humanos e de outro tipo necessários para assegurar uma
ação penal eficaz e ainda medidas destinadas a facilitar a cooperação internacional;
43.
Considera fundamental a plena exploração das sinergias existentes entre a Rede Judiciária Europeia e a Eurojust, para
alcançar um elevado nível de cooperação judicial intraeuropeu;
44.
Realça a importância de consultar as autoridades regionais e nacionais responsáveis e as organizações da sociedade
civil para a elaboração de quadros legislativos e regulamentares;
45.
Regista a importância de os Estados-Membros, em colaboração com a União Europeia e os atores internacionais,
disporem de um plano estratégico sólido, de longo prazo para os problemas locais e mundiais relacionados com a
criminalidade organizada, por forma a detetar novas ameaças, vulnerabilidades do mercado e fatores de risco e a criar uma
estratégia da UE centrada no planeamento e não apenas na resposta;
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46.
Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que reforcem o papel dos magistrados, dos procuradores e dos agentes
de ligação e promovam formação judiciária, para que possam enfrentar todas as formas de criminalidade organizada, de
corrupção e de branqueamento de capitais, incluindo a cibercriminalidade, em especial através do recurso à AEP e à Rede
Europeia de Formação Judiciária, bem como mediante a plena utilização de instrumentos financeiros, como o fundo de
segurança interna para a cooperação policial ou o Programa Hércules III; sugere a promoção do ensino de línguas
estrangeiras como parte da formação das forças policiais e dos funcionários judiciários, de modo a facilitar a cooperação
transnacional; apela ao apoio de um programa europeu de intercâmbio e formação para juízes, procuradores e forças
policiais;

47.
Convida os Estados-Membros e a Comissão a prosseguirem os esforços comuns para a conclusão das negociações
sobre o projeto de diretiva relativa à decisão europeia de investigação em matéria penal, que simplifica a recolha de provas a
nível transfronteiriço e constitui, por conseguinte, um passo importante no sentido de um espaço único de liberdade,
segurança e justiça;

48.
Exorta ao reforço da cooperação em matéria de falsificação de documentos e de fraude e exorta os órgãos
pertinentes a colaborarem com vista a melhorar a fiabilidade e autenticação dos documentos originais;

49.
Advoga a criação, a nível nacional, de estruturas destinadas à investigação e ao combate às organizações criminosas
e mafiosas, com a possibilidade de desenvolver — com o apoio da Europol — uma «rede operacional antimáfia» informal e
simplificada para fins de intercâmbio de informações acerca de conotações estruturais das máfias existentes, projeções
criminosas e financeiras, localização de ativos e tentativas de infiltração dos concursos públicos;

50.
Considera que a globalização da criminalidade organizada exige uma cooperação reforçada entre Estados-Membros,
tanto a nível da UE, como a nível internacional; exorta a uma maior articulação entre a União Europeia, a ONU, a OCDE e o
Conselho da Europa na luta contra a criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais, para conferir
uma maior integração às suas políticas, bem como à formulação de definições operacionais comuns; apoia os esforços
efetuados pelo GAFI com vista a promover políticas contra o branqueamento de capitais; insta os Estados-Membros a
ratificarem e darem plena execução a todos os instrumentos internacionais existentes para o efeito; exorta a Comissão a
apoiar efetivamente os esforços envidados pelos Estados-Membros no âmbito do combate da criminalidade organizada;
recomenda que a União Europeia adira plenamente ao GRECO;

51.
Recomenda uma ação conjunta para evitar e combater as atividades ilegais relacionadas com o ambiente e associadas
a, ou resultantes de, atividades criminosas organizadas de tipo mafioso, também através do reforço de órgãos europeus,
como a Europol e Eurojust, e de órgãos internacionais, como a Interpol e o Instituto de Investigação Inter-regional de Crime
e Justiça das Nações Unidas (UNICR), bem como através da partilha de informações e métodos de trabalho na posse dos
Estados-Membros mais envolvidos no combate a este tipo de crime, tendo em vista desenvolver um plano de ação comum;

52.
Convida o Conselho e os Estados-Membros a ratificarem e aplicarem plenamente a Convenção sobre a Luta contra a
Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais Internacionais da Organização de Cooperação e de
Desenvolvimento Económicos (OCDE); salienta o impacto negativo da corrupção de agentes públicos estrangeiros nas
políticas da União em matéria de direitos fundamentais, de ambiente e de desenvolvimento;

53.
Apela ao reforço dos instrumentos de combate à criminalidade organizada transnacional, como a criação da decisão
europeia de investigação (EIO) e de equipas de investigação conjuntas; apela também ao reforço da cooperação com os
países vizinhos da UE na luta contra a criminalidade organizada que entra na UE;

54.
Insta os Estados-Membros a desenvolverem estratégias de partilha de informações apropriadas a nível mundial com
os respetivos serviços de informação e análises para identificar as tendências emergentes do crime organizado;

55.
Apoia o reforço da cooperação em matéria de luta contra a fraude na UE, entre os serviços da UE a todos os níveis
estatais, incluindo os níveis regionais e municipais, que desempenham um papel essencial na gestão de fundos da UE;
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Para uma administração pública eficiente e incorruptível

56.

Considera não ser possível uma união económica e fiscal efetiva sem uma União anticorrupção;

57.
Salienta que a transparência é o inimigo natural da corrupção, que está na origem da criminalidade, e considera que
os titulares de cargos importantes ou de grandes fortunas, com os seus privilégios e imunidades, devem ser obrigados a
exercer as suas atividades com a maior transparência;

58.
Considera que os procedimentos complexos, bem como uma burocracia desorganizada e opaca, para além de
prejudicarem potencialmente a eficácia da ação administrativa, podem comprometer a transparência dos processos de
decisão, frustrar as pessoas envolvidas e, por conseguinte, proporcionar um terreno fértil para a corrupção; considera,
igualmente, que a impenetrabilidade do sigilo bancário e do sigilo comercial podem esconder proventos ilícitos
provenientes da corrupção, branqueamento de capitais e crime organizado;

59.
Remete para a Convenção de Mérida contra a corrupção (2003) e salienta que os titulares de cargos importantes ou
de grandes fortunas, com os seus privilégios e imunidades, devem ser controlados, nomeadamente pelas autoridades fiscais,
devendo esses controlos ser reforçados para garantir serviços eficientes e justos à comunidade e combater a fraude fiscal;
recomenda, em particular, que os detentores de cargos públicos apresentem uma declaração de bens, rendimentos, passivos
e de interesses; solicita medidas para reforçar a transparência e a prevenção através de um sistema coerente de Direito
administrativo que regule a despesa pública, o acesso aos documentos e a criação dos registos necessários;

60.
Recomenda o reforço dos mecanismos de transparência e de desburocratização dos departamentos governamentais
e de outras entidades públicas, garantindo aos cidadãos o direito de acesso aos documentos (a começar pela área muito
sensível dos contratos públicos); incentiva a promoção de uma cultura da legalidade e da integridade, tanto no setor
público, como no privado, nomeadamente através de mecanismos adequados de proteção dos denunciantes (whistleblowers);

61.
Apoia as ações da Comissão destinadas a reconhecer o papel do jornalismo de investigação na descoberta e denúncia
de factos relacionados com o crime organizado, a corrupção e o branqueamento de capitais;

62.
Exorta os Estados-Membros a reforçarem o papel dos funcionários na prevenção, da informação e da luta contra o
risco de fraude e corrupção;

63.
Solicita que sejam introduzidas regras claras e proporcionadas, paralelamente a mecanismos de execução e de
controlo, que impeçam o fenómenos das «portas giratórias» ou «pantouflage», ou seja, a passagem de funcionários públicos,
em especial de altos funcionários que ocupam posições de gestão ou responsabilidade financeira para o setor privado,
exceto se tiver decorrido um período de tempo razoável após a cessação de funções na função pública, caso exista um risco
de conflito de interesses com a sua função pública anterior; considera também que, sempre que haja um risco de um
conflito de interesses, devem ser aplicadas restrições similares a pessoas que passam do setor privado para o setor público;

64.
Exorta a Comissão Europeia a apresentar o mais rapidamente possível uma proposta, o quadro do Direito da União,
em matéria de procedimentos administrativos Europeia, de acordo com as recomendações do Parlamento Europeu de
15 de janeiro de 2013;

65.
Considera que o registo dos grupos de interesses constitui um instrumento útil para a transparência; convida os
Estados-Membros que ainda não o fizeram a adotar este instrumento; incentiva também os governos e as administrações
públicas a subordinarem os encontros com organizações empresarial, representantes de interesses ou grupos de pressão à
respetiva inscrição num registo;

66.
Salienta que a autorregulamentação se revelou ineficaz enquanto mecanismo normal para fazer face à corrupção no
setor do desporto e das apostas desportivas; salienta também que as administrações públicas, a nível nacional, regional e
local são alguns dos principais financiadores do desporto; apela aos Estados-Membros a uma colaboração transparente com
a comunidade desportiva e à realização uma investigação completa e independente sobre a corrupção no desporto a pedido
das entidades reguladoras a nível nacional;
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67.
Considera que a transparência total de todos os atos administrativos a todos os níveis do setor público constitui uma
pedra angular do combate às atividades criminosas e da proteção dos cidadãos contra todas as formas de má gestão dos
assuntos públicos; rejeita qualquer tipo de resistência por parte das autoridades públicas relativamente ao controlo total,
pelos cidadãos e a imprensa, das atividades efetuadas com a utilização de fundos públicos e no interesse da comunidade;
está convicto de que tanto a UE como os Estados-Membros devem assumir um compromisso tangível com vista a assegurar
a transparência total e a desenvolver formas de governo aberto de uma forma eficaz e com base nas boas práticas existentes;
68.
Insiste em que a corrupção não deve ser mascarada pela utilização abusiva da expressão «pagamentos de facilitação»,
que a Convenção da OCDE considera aceitável em circunstâncias específicas (pequenos pagamentos, por exemplo, para
obter autorização de descarga de mercadorias num porto); insta os EstadosMembros a concordarem com a rejeição desse
conceito ou a usá-lo apenas em situações extremas, e exorta à elaboração de diretrizes para uma interpretação uniforme do
conceito em toda a UE; sublinha que nem subornos, nem pagamentos de facilitação podem ser dedutíveis para efeitos
fiscais;
69.
Apoia a implementação de auditorias periódicas sobre o cumprimento das regras/dos códigos de conduta
relacionados com a integridade, bem como a disponibilização de recursos suficientes para a formação de funcionários
públicos em matéria de integridade;

Para uma política mais responsável
70.
Salienta que os partidos políticos são responsáveis por propor candidatos ou pela elaboração de listas eleitorais a
todos os níveis, pela avaliação da qualidade dos candidatos, nomeadamente obrigando-os a cumprir rigorosos códigos de
ética, incluindo um código de conduta que deverá também abranger regras claras e transparentes sobre os donativos a
partidos políticos;
71.
Defende o princípio da inelegibilidade para o Parlamento Europeu ou para outras instituições ou agências da UE das
pessoas que tenham sido condenadas por delitos de criminalidade organizada, branqueamento de capitais, corrupção e
outros económicos e financeiros crimes graves contra o interesse público; solicita que seja previsto um princípio similar,
tendo em conta o princípio da proporcionalidade, para os Parlamentos nacionais e outros cargos eletivos;
72.
Recomenda que os Estados-Membros introduzam e apliquem de forma eficaz, como parte do sistema de sanções, o
princípio da inelegibilidade aos condenados por corrupção; considera que esta sanção deve ser aplicada durante pelo menos
cinco anos, de forma a cobrir todos os tipos de eleição; recomenda, igualmente, que se preveja a impossibilidade de exercer
qualquer cargo governamental durante o mesmo período, inclusive a nível da UE;
73.
Recomenda a introdução de condições de inibição do exercício de cargos políticos (governamentais e similares) e de
cargos executivos e administrativos em caso de condenação por atividades ligadas à criminalidade organizada, à corrupção
ou ao branqueamento de capitais;
74.
Reconhece que as imunidades de que beneficiam algumas categorias de titulares de cargos públicos e representantes
eleitos constituem um dos obstáculos principais à luta contra a corrupção; exorta a Comissão e os Estados-Membros a
reduzirem significativamente as categorias que beneficiam de imunidade;
75.
Solicita a aplicação de códigos de deontologia aos partidos políticos e o reforço da transparência dos respetivos
orçamentos; propõe um melhor controlo do financiamento público dos partidos e a prevenção do abuso e do desperdício,
devendo o financiamento privado também ser acompanhado e controlado, para garantir a prestação de contas dos partidos
políticos e seus doadores;
76.
Exorta os EstadosMembros a proibirem e a imporem sanções à compra de votos, especificando que os benefícios
oferecidos em troca de votos podem consistir não só em dinheiro, mas também noutras vantagens, nomeadamente
imateriais, e abranger terceiros não diretamente envolvidos no acordo ilícito;
77.
Considera que a publicação dos rendimentos e interesses financeiros dos deputados é uma boa prática que deve ser
alargada aos deputados e representantes eleitos a nível nacional;
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Para uma justiça penal mais credível

78.
Recomenda que os Estados-Membros estabeleçam sistemas de justiça penal eficazes, eficientes, responsáveis e
equilibrados, que também possam garantir a preservação dos direitos de defesa, de acordo com a Carta Europeia dos
Direitos Fundamentais; recomenda ainda a criação à escala europeia de um mecanismo de acompanhamento da eficácia dos
sistemas de justiça penal para combater a corrupção, o qual deverá realizar avaliações periódicas e publicar recomendações;

79.
Encoraja a Comissão e os Estados-Membros a considerarem também medidas não legislativas que consolidem a
confiança entre os diferentes ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros, reforcem a coerência e incentivem a criação de
uma cultura jurídica comum da UE na luta contra o crime;

80.
Convida a Comissão Europeia a apresentar uma proposta legislativa para determinar a responsabilidade das pessoas
coletivas em processos de criminalidade financeira, com particular referência à responsabilidade das sociedades gestoras de
participações e das empresas-mãe pelas atividades das empresas sob seu controlo; salienta que essa proposta deve definir a
responsabilidade das pessoas singulares pelos delitos cometidos pela empresa ou pelas filiais, pelos quais possam ser parcial
ou inteiramente responsáveis;

81.
Considera que as medidas de aproximação em matéria de corrupção devem abordar as diferenças nos períodos de
prescrição nos Estados-Membros, com vista a ter em conta, tanto as necessidades de defesa, como a necessidade de um
processo e uma condenação eficazes e eficientes, e que esses períodos de prescrição devem ser organizados de acordo com
as fases do processo ou a instância envolvida, de modo a que um crime só prescreva se a fase ou etapa em causa não tiver
sido concluída num calendário definido; acredita igualmente que, sem prejuízo do princípio da proporcionalidade e do
Estado de Direito, os casos de corrupção não devem prescrever enquanto o processo penal estiver em curso;

82.
Considera que o combate à criminalidade organizada deve combinar mecanismos eficazes e dissuasivos de confisco
de bens de origem criminosa, esforços para fazer comparecer os fugitivos perante a justiça, para evitar que os chefes detidos
de grupos criminosos, sem prejuízo dos princípios básicos relativos aos direitos dos presos, continuem a dirigir as
respetivas organizações e a dar ordens aos seus membros, mesmo estando presos;

83.
Convida os EstadosMembros a preverem penas e sanções dissuasivas e eficazes, tanto condenações penais, como
multas pesadas, para todos os tipos de crime grave que constituam uma ameaça à saúde e segurança dos cidadãos, e a
procederem à harmonização das sanções;
84.
Sublinha, sem prejuízo do n.o 80, a importância da prevenção do crime e do crime organizado, e urge os
EstadosMembros a elaborarem e a aplicarem instrumentos jurídicos e sanções eficazes que constituam uma alternativa às
penas de prisão, designadamente multas ou trabalho a favor da comunidade, nos casos em que tal seja permitido e tendo
em conta todas as circunstâncias, nomeadamente para os casos em que o crime não seja grave;

Para um empreendedorismo mais saudável

85.
Insta à a autorregulamentação das empresas e à transparência, através de códigos de conduta, bem como à
introdução de procedimentos de controlo, por exemplo, através de auditorias externas e internas e de um registo público
dos grupos de pressão que atuam junto das várias instituições, para evitar fenómenos de corrupção, de conluio e de conflito
de interesses entre o setor público e o setor privado, assim como para prevenir a concorrência desleal; recomenda também
transparência em áreas, metas e informações financeiras, tanto a nível nacional, como da UE;

86.
Solicita a criação de listas de empresas credenciadas junto das autoridades públicas e listas das empresas a excluir;
entende que a exclusão seria aplicável nos casos em que as empresas tenham revelado deficiências significativas nos
requisitos contratuais ou sempre que exista um conflito de interesses, quer nos Estados-Membros, ou a nível da UE;

87.
Convida os EstadosMembros a reforçarem o papel das câmaras de comércio na prevenção, na informação e no
combate aos riscos de branqueamento cada vez mais frequentes no mundo empresarial e a aplicarem plenamente o Plano
de Ação da Comissão para reforçar a luta contra a fraude e a evasão fiscais;
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88.
Recorda que o jornalismo de investigação, bem como as ONG e o setor académico, que trabalham sobre temas
relacionados com o funcionamento da administração pública e das empresas, desempenham uma função determinante ao
identificarem casos de fraude, corrupção ou outras manobras;
89.
Convida as empresas a garantir a aplicação de normas internas em matéria de contratos públicos, bem como a
garantir o cumprimento da lei e a máxima transparência na adjudicação de contratos públicos, a evitar o envolvimento com
adjudicatários e fornecedores que possam estar sob suspeita do pagamento de subornos ou possam ser conhecidos por o
fazerem, dar provas da devida diligência na avaliação de potenciais adjudicatários e fornecedores, a fim de garantir que
dispõem de programas eficazes de combate à corrupção, a divulgar as políticas de combate à corrupção a adjudicatários e
fornecedores, a monitorizar os principais adjudicatários e fornecedores no contexto de revisão periódica das suas relações
com a empresa e a dispor do direito de retirada no caso em que aqueles paguem subornos ou ajam de maneira não
conforme o programa da empresa;

Para um sistema bancário e profissional mais transparente
90.
Solicita o reforço da cooperação com o sistema bancário, uma maior transparência deste sistema e das suas
profissões, incluindo do setor financeiro e da contabilidade, em todos os EstadosMembros e nos países terceiros, em
particular com o objetivo de definir recursos informáticos e medidas de caráter legislativo e administrativo adequados para
a rastreabilidade dos fluxos financeiros e a deteção de atos criminosos, bem como o estabelecimento das modalidades de
comunicação de eventuais crimes;
91.
Insta a Comissão e as demais autoridades de supervisão a garantir que os bancos, as companhias de seguros e as
instituições de crédito prevejam medidas de vigilância relativas à clientela e perfis de risco relacionados, para assegurar que
as entidades empresariais ou jurídicas dos EstadosMembros obtêm e conservam informações adequadas, exatas e
atualizadas sobre os seus beneficiários efetivos, nomeadamente sobre paraísos fiscais offshore, e que os registos comerciais
são atualizados e monitorizados periodicamente para efeitos de qualidade; considera que a transparência da informação —
designadamente através da publicação de um registo de propriedade real por país e da cooperação transfronteiriça —
podem contribuir para combater fenómenos como o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, a fraude
fiscal e a evasão fiscal;
92.
Apela aos Estados-Membros para que introduzam o conceito de «beneficiário efetivo» nos seus registos de empresas
e de trabalhar no sentido da inclusão deste conceito a nível mundial, bem como nos mecanismos de partilha de
informações;
93.
Exorta a Comissão a elaborar um conjunto comum de princípios e diretrizes administrativas com vista à utilização
apropriada do preço de transferência;
94.
Apoia plenamente a proposta da Comissão de aludir explicitamente aos crimes fiscais como delitos qualificados
equivalentes ao branqueamento de capitais, em consonância com as recomendações de 2012 do Grupo de Ação Financeira
Internacional; insta a UE a melhorar a transparência das informações sobre os beneficiários efetivos e os procedimentos em
matéria de luta contra o branqueamento de capitais no que respeita à obrigação de diligência em relação à clientela;
pronuncia-se a favor de uma harmonização ao nível da UE da definição do delito de branqueamento de capitais e solicita a
plena implementação das normas do Grupo de Ação Financeira Internacional, através de um controlo efetivo, de sanções
proporcionadas e de salvaguardas credíveis;
95.
Recomenda que se avaliem de forma cuidadosa os riscos relacionados com os novos produtos bancários e
financeiros sempre que estes permitam o anonimato ou efetuar transações a distância; solicita, além disso, uma definição
comum de paraísos fiscais, uma vez que estes são muitas vezes utilizados por organizações criminosas para a emissão de
títulos por empresas ou bancos privados, cujos beneficiários efetivos são difíceis de determinar;
96.
Solicita o desenvolvimento de soluções operacionais que permitam, em conformidade com a legislação sobre
proteção de dados pessoais, às instituições financeiras e de crédito verificar a identidade da pessoa que solicita a execução de
uma transação, uma vez que as fraudes relacionadas com os roubos de identidade antecedem, por vezes, o branqueamento
de capitais; congratula-se, por isso,; com o estabelecimento de uma união bancária;
97.

Recomenda a abolição do sigilo bancário;
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Para que o crime não compense
98.
Exorta todos os intervenientes, públicos e privados, a travarem uma luta determinada contra o branqueamento de
capitais; insta a que se vele por que as obrigações de combate ao branqueamento por parte dos profissionais sejam
plenamente cumpridas, promovendo mecanismos de comunicação das transações suspeitas e códigos de conduta que
envolvam as ordens e associações profissionais;
99.
Salienta o papel essencial das unidades de informação financeira no garante de elevados padrões internacionais no
combate ao branqueamento de capitais; reconhece a importância dos instrumentos europeus para a rastreabilidade dos
fluxos financeiros, a fim de combater ameaças como a cibercriminalidade, o branqueamento de capitais e o financiamento
do terrorismo;
100.
Recomenda a adoção de medidas para identificar e verificar sistematicamente os jogadores em linha e proibir a
utilização de meios de pagamento anónimos para pagar apostas em linha e que se evite o anonimato nos jogos de azar em
linha, de molde a permitir a identificação dos servidores que os hospedam e elaborar sistemas de informação que permitam
rastrear completamente as movimentações de dinheiro efetuadas através de jogos em linha e fora de linha;
101.
Congratula se com o alargamento do âmbito de aplicação proposto na quarta diretiva relativa ao branqueamento
de capitais no que respeita aos jogos de azar; exorta a Comissão a implementar um quadro legislativo e medidas adequadas
contra o branqueamento de capitais relacionado com as apostas, em particular, as apostas relativas a competições
desportivas, definindo novas infrações, tais como a viciação de resultados relacionada com apostas, bem como sanções
adequadas, e promovendo mecanismos de controlo em que intervenham as federações desportivas, as associações, os
operadores em linha e fora de linha e, se necessário, as autoridades nacionais; exorta as organizações desportivas a
elaborarem um código de conduta para todo o pessoal, a proibir claramente a manipulação de resultados para efeitos de
apostas ou outros, bem como a realização de apostas relacionadas com os próprios jogos e a instituir a obrigação de
comunicar a viciação de resultados, quando do seu conhecimento, através de um mecanismo adequado de proteção dos
autores de denúncias;
102.
Salienta que o branqueamento de capitais resultante da organização de apostas relativas a eventos desportivos é
obra do crime organizado; insta, por conseguinte, a Comissão a apresentar uma proposta legislativa que contenha uma
definição comum de crimes de corrupção e fraude desportiva; convida os Estados-Membros a proibir a organização de
apostas relativas a jogos que não influenciem a classificação, bem como as formas mais arriscadas de apostas desportivas;
recomenda igualmente a introdução, a nível nacional, de mecanismos de denúncia dos suspeitos de corrupção no desporto,
de acordo com o modelo dos procedimentos previstos para o branqueamento, que todos os operadores de jogos em linha e
fora dela e todos os envolvidos no mundo dos desporto devem respeitar;
103.
Realça que a cooperação e o intercâmbio de informações entre os EstadosMembros, as suas entidades reguladoras,
a Europol e a Eurojust, deve ser reforçados com vista a combater a atividade criminosa nas atividades transfronteiras de jogo
em linha;
104.
Reconhece que o jogo em linha é um meio cada vez mais vulgar de branqueamento de capitais em que os lucros
são frequentemente isentos de impostos, os grandes volumes de transações lucrativas de origem criminosa são muito
difíceis de detetar e as numerosas entidades de processamento dos pagamentos complicam adicionalmente o sistema; exorta
à implementação de um quadro regulamentar de luta contra o branqueamento de capitais através de todos os tipos de jogos
em linha;
105.
Insta os EstadosMembros a incluírem no Direito penal uma definição harmonizada de «viciação de resultados» e a
criarem um instrumento jurídico de combate a este fenómeno, a estipularem sanções relacionadas com a viciação de
resultados, incluindo multas e confiscação, e a criarem, nos serviços policiais, uma unidade especializada na luta contra a
viciação de resultados, que funcione como plataforma de comunicação e cooperação com as principais partes interessadas,
tendo em vista investigações ulteriores e o envio às autoridades judiciais;
106.
Solicita uma maior cooperação ao nível europeu, coordenada pela Comissão, para identificar e proibir operadores
de jogos em linha envolvidos em atividades de viciação de resultados de jogos e outras atividades ilícitas;
107.
Exorta as entidades reguladoras do desporto, os EstadosMembros e a Comissão a investirem em campanhas de
sensibilização dos atletas para a questão da viciação dos resultados dos jogos, as consequências jurídicas dessa infração
penal e os efeitos nefastos para a integridade das competições desportivas;
108.
Solicita a harmonização do papel das unidades de informação financeira dos EstadosMembros, de molde a
aumentar as suas competências e o reforço dos mecanismos de cooperação entre as mesmas;
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109.
Propõe que os EstadosMembros sejam coerentes em matéria de condenações e penas, sistemas prisionais e
formação de agentes penitenciários;
110.
Recomenda a atribuição de um papel reforçado em matéria de supervisão a nível europeu das questões de
branqueamento de capitais por parte da Autoridade Bancária Europeia, da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e
dos Mercados, da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma, bem como do Mecanismo
Único de Supervisão, nomeadamente com vista à instauração de uma verdadeira supervisão bancária na União Europeia
que combata eficazmente a corrupção e o branqueamento de capitais, através de uma ação eficaz assente em regras
harmonizadas em matéria de conflitos de interesses e sistemas de monitorização; insiste em que, entretanto, as capacidades
de supervisão, as competências especializadas e a determinação devem ser reforçadas a nível nacional, tendo em vista uma
cooperação mais estreita entre as autoridades nacionais;
111.
Incentiva a adoção de normas mínimas de boa governação em matéria fiscal, em particular através de iniciativas
conjuntas dos Estados-Membros no que respeita às respetivas relações com os territórios que sejam paraísos fiscais, a fim
de, inter alia, facilitar o acesso às informações protegidas de eventuais sociedades de conveniência que aí têm a sua sede;
insiste na importância da supracitada Comunicação da Comissão, de 6 de dezembro de 2012, sobre o reforço da ligação
entre a luta contra a fraude na UE, o desenvolvimento e as políticas fiscais e comerciais;
112.
Exorta a União Europeia a conduzir ações enérgicas a nível internacional, por exemplo, no quadro das cimeiras do
G8 e do G20, para erradicar os crimes relacionados com paraísos fiscais;
113.
Destaca que os princípios da política fiscal devem estar em conformidade com as recomendações formuladas pela
OCDE no seu relatório intitulado «Combater a erosão da base tributária e a transferência de lucros», de modo a que o
princípio geral que rege a tributação seja o princípio segundo o qual esta deve ser imposta no local onde se desenrolam as
atividades económicas geradoras de rendimentos, ou seja, o princípio da «origem da riqueza»;
114.
Considera que o princípio da origem da riqueza torna mais fácil para as autoridades fiscais proceder à cobrança
efetiva e evitar a evasão fiscal; considera que um sistema tributário justo é indispensável, especialmente em tempos de crise
em que a carga tributária é injustamente deslocada para as pequenas empresas e os agregados familiares, e em que a evasão
fiscal é, em parte, criada pela existência de paraísos fiscais dentro da UE;
115.
Salienta que a intensificação da luta contra a fraude e evasão fiscais é fundamental para promover o crescimento
sustentável na UE; salienta que a redução dos níveis de fraude e evasão fiscais reforçaria o potencial de crescimento da
economia, ao tornar as finanças públicas mais saudáveis e ao obrigar as empresas a competir em condições de concorrência
honestas e equitativas;
116.
Exorta as empresas de auditoria e os consultores jurídicos a alertarem as autoridades fiscais nacionais para qualquer
sinal de planificação fiscal agressiva na empresa objeto de auditoria ou aconselhamento;
117.
Congratula-se com o compromisso da Comissão de promover o intercâmbio automático de informação; solicita,
todavia, uma vez mais, a conclusão de um acordo vinculativo sobre o intercâmbio automático multilateral, a nível
internacional, da informação fiscal, que deverá também abranger fundos fiduciários e fundações e incluir sanções aplicáveis
às jurisdições não cooperantes e às instituições financeiras que operem com paraísos fiscais; insta a UE a aprovar medidas
análogas às da lei dos EUA sobre o fim dos abusos dos paraísos fiscais («Stop Tax Heavens Abuse») e a analisar a
possibilidade de retirar a licença de atividade bancária às instituições financeiras que operem com paraísos fiscais; insta a
Comissão a propor uma lista negra europeia de paraísos fiscais com base em critérios rigorosos e a propor regimes de
sanções europeias em caso de incumprimento ou de cooperação reforçada, na impossibilidade de uma abordagem à escala
da UE;
118.
Exorta os EstadosMembros a chegarem rapidamente a acordo com o Parlamento Europeu quanto às diretivas da UE
sobre transparência e contabilidade; solicita que o âmbito das diretivas seja, no futuro ampliado, de molde a abranger todas
as grandes empresas, independentemente do setor;
119.
Exorta a Comissão a desenvolver critérios sólidos sobre a essência das atividades comerciais para acabar com a
criação de empresas de fachada ou empresas «caixa do correio», que apoiam as práticas legal e ilegal de elisão e evasão
fiscais;
120.
Insta a Comissão a proceder a uma avaliação dos atuais acordos fiscais em vigor entre os EstadosMembros e países
terceiros que possam ser considerados paraísos fiscais; convida igualmente a Comissão a apresentar propostas,
nomeadamente de revisão de todos os acordos, para fazer face a este problema; insta a Comissão a apresentar as suas
conclusões e propostas ao Parlamento Europeu até ao final de 2013;
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As novas tecnologias ao serviço da luta contra a criminalidade organizada
121.
Considera que os sistemas de satélites europeus de localização e de observação da Terra podem ajudar a detetar as
rotas de embarcações que realizam operações clandestinas de transporte, descarga ou transbordo de mercadorias ilegais;
insta, por conseguinte, as autoridades judiciais a reforçar a utilização das novas tecnologias, incluindo os registos de imagem
por satélite neste domínio, visto que estas tecnologias podem contribuir para a luta contra as atividades do crime
organizado;
122.
Observa que a divulgação do recurso à Internet a nível mundial proporcionou novas oportunidades à criminalidade
informática, designadamente a violação dos direitos da propriedade intelectual, a compra e venda de contrafações e a
usurpação da identidade, que constituem uma ameaça para a economia, a segurança e a saúde dos cidadãos europeus;
123.
Observa que as campanhas de sensibilização, educação e públicas são primordiais para enfrentar o crescente
problema da cibercriminalidade; salienta que a falta de competências e de sensibilização do público reforçam a capacidade
dos grupos da criminalidade organizada para explorar a Internet e as oportunidades que proporciona;
124.
Aplaude a criação do Centro Europeu de Luta contra a Cibercriminalidade (EC3) da Europol e incentiva o
desenvolvimento desta agência, em particular no combate ao crime organizado, também a nível transfronteiriço, e em
cooperação com os países terceiros;
125.
Salienta a necessidade urgente de elaborar uma definição precisa e comum do conceito de «cibercriminalidade» a
ser aplicado a todos os EstadosMembros da UE;
126.
Incentiva a promoção da pesquisa sobre o uso das novas tecnologias nos diversos sistemas de controlo utilizados
pelos EstadosMembros e a simplificação da respetiva aplicação; tal poderá abranger, por exemplo, a observação e o registo
em linha de controlos fiscais no terreno, de controlos alfandegários e de outros tipos de controlos efetuados por unidades
centralizadas de luta contra a corrupção;
127.
Incentiva a criação de um sistema de comunicação uniforme que contenha todos os casos de fraude e corrupção
cuja instrução esteja em curso (no respeito da proteção adequada dos dados pessoais e da presunção de inocência);
Recomendações finais
128.
Exorta à a criação de uma Procuradoria Europeia, tal como proposto no artigo 86.o do TFUE, em particular para
combater, investigar, processar e levar a tribunal crimes contra os interesses financeiros da União Europeia, assim como as
infrações graves de natureza transfronteiriça; recomenda que a futura Procuradoria Europeia tenha uma estrutura eficiente e
racional, com funções de coordenação e de estímulo das autoridades nacionais, a fim de conferir uma maior coerência às
investigações mediante regras processuais uniformes; considera crucial que a Comissão apresente uma proposta antes de
setembro de 2013, que defina claramente a estrutura do Gabinete do Procurador Europeu, a sua responsabilidade perante o
Parlamento Europeu e, em particular, a sua articulação com a Europol, a Eurojust, o OLAF e a Agência dos Direitos
Fundamentais, e que o Ministério Público Europeu seja apoiado por uma estrutura clara em matéria de direitos processuais,
devendo as infrações da sua competência ser claramente definidas;
129.
Defende que a Eurojust poderá continuar a ocupar-se das infrações referidas no artigo 83.o, n.o 1, do TFUE e
também, se necessário, das infrações de natureza complementar relativamente à execução das políticas da União, em
conformidade com o disposto no n.o 2 do mesmo artigo, garantindo, simultaneamente, a responsabilidade democrática e
em matéria de direitos fundamentais aquando da próxima revisão;
130.
Insta os EstadosMembros a não reduzirem o orçamento da União por razões conjunturais da atualidade, mas a
fornecer fundos adicionais à Europol, Eurojust, Frontex e ao futuro Gabinete do Procurador Europeu, uma vez que o seu
êxito tem um efeito multiplicador na redução das perdas de impostos dos EstadosMembros;
131.

Deseja assistir à celebração de um acordo com o Liechtenstein para combater a criminalidade transfronteiras;

132.
Insta os EstadosMembros a transporem o mais rapidamente possível a Diretiva 2012/29/UE, que estabelece normas
mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade; exorta a Comissão a assegurar que a
transposição para a legislação nacional seja efetuada corretamente; insta os EstadosMembros e a Comissão a completarem o
roteiro sobre os direitos dos suspeitos ou arguidos em processo penal e de elaborar uma diretiva sobre a detenção
preventiva;
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133.
Insta à punição mais severa da participação em grupos criminosos organizados e dos crimes associados ao tráfico
de droga e ao tráfico de pessoas e órgãos humanos;
134.
Insta os EstadosMembros, tal como recomendado pela Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a
adotarem medidas legislativas e de outra natureza para definir como crime, quando cometido intencionalmente, o
enriquecimento ilícito, ou seja, o aumento substancial do património de um funcionário público sem que este o possa
razoavelmente justificar com base no seu rendimento legítimo;
135.
Manifesta a sua preocupação pelo facto de os crimes designados «emergentes», como o tráfico ilegal de resíduos, de
obras de arte e de espécies protegidas e a falsificação de mercadorias, extremamente lucrativos para as organizações
criminosas, com um impacto particularmente negativo em termos sociais, económicos e ambientais e dotados um forte
caráter transnacional, não terem sido incluídos nos «eurocrimes»; considera que estes crimes devem ser tidos em conta de
forma adequada nas decisões tomadas ao nível da UE e, assim, propõe que o Conselho, em virtude da prerrogativas que lhe
são conferidas pelo artigo 83.o, n.o 1, do TFUE, adote uma decisão para identificar outras esferas do crime, incluindo as
supramencionadas;
136.
Convida a Comissão a apresentar o mais rapidamente possível uma proposta legislativa sobre um programa
europeu eficaz de proteção de denunciantes de casos de corrupção transfronteiras e de corrupção relacionada com os
interesses financeiros da UE, bem como de proteção das testemunhas e das pessoas que colaboram com a justiça, que
proporcione, em particular, uma solução para as suas difíceis condições de vida, que vão desde os riscos de retaliação à
desintegração dos laços familiares, e desde o desenraizamento territorial à exclusão social e profissional;
137.
Considera que o tratamento das testemunhas e a gestão dos programas de proteção não podem estar dependentes
de limitações orçamentais, dado que é um dever garantir a segurança dos cidadãos, especialmente daqueles que arruinaram
as suas vidas para apoiarem o Estado, que as autoridades nacionais e da UE não podem deixar de cumprir; exorta todos os
EstadosMembros a tomarem as medidas necessárias (legislativas ou outras) para garantirem a segurança física das
testemunhas e suas famílias e direito de continuarem a viver uma vida social, profissional, familiar e económica digna, com
o apoio adequado das instituições (inclusivamente disposições que prevejam o recrutamento de testemunhas na
administração pública);
138.
Exorta a Comissão a implementar, o mais rapidamente possível, todas as medidas e instrumentos apresentados na
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das
Regiões intitulada «A estratégia da União Europeia para a erradicação do tráfico de seres humanos 2012-2016»(COM(2012)
0286);
139.
Exorta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa sobre a Europol, como previsto no artigo 88.o, n.o 2 do
TFUE, com vista a melhorar a eficiência e a eficácia operacionais da Europol no domínio da luta contra a criminalidade
grave e organizada; sublinha que a futura reforma da agência não deve prejudicar o papel único desempenhado pela CEPOL
no âmbito das atividades de formação da UE no domínio da aplicação da lei;
140.
Recorda a todos os EstadosMembros que devem transpor prontamente para a sua legislação nacional todos os
instrumentos jurídicos da UE e internacionais existentes para responder, em particular, aos muitos apelos da Comissão
relativamente à transposição correta das inúmeras decisões-quadro em vigor;
141.
Realça a necessidade de promover uma cultura de legalidade e aumentar o conhecimento do fenómeno da máfia
pelos cidadãos; reconhece, a este respeito, o papel fundamental desempenhado pelas associações culturais, recreativas e
desportivas na sensibilização da sociedade civil para o combate ao crime organizado e na promoção da legalidade e da
justiça;
142.
Exorta a Comissão a elaborar um plano de ação europeu contra o tráfico de animais selvagens, destacando
objetivos concretos, tanto a nível interno, como externo da UE, a fim de reduzir o comércio ilegal de espécies selvagens e
respetivas partes anatómicas; insta a Comissão e o Conselho a explorar os respetivos instrumentos de comércio e
desenvolvimento para criar programas específicos dotados de fundos substanciais, tendo em vista fortalecer a
implementação da CITES e disponibilizar recursos que permitam desenvolver as capacidades de luta contra a caça furtiva
e o tráfico, sobretudo através do apoio, reforço e ampliação de iniciativas repressivas, tais como ASEAN-WEN e HA-WEN,
que visam a criação de centros regionais de perícia e o fornecimento de modelos de cooperação contra a criminalidade
relacionada com as espécies selvagens;
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143.
Solicita a aplicação de sanções harmonizadas e severas ao contrabando de animais selvagens e respetivas partes do
corpo, bem como de plantas e árvores raras para a União;
o
o

o

144.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, aos Parlamentos nacionais,
à CEPOL, à Europol, à Eurojust, ao OLAF, ao Conselho da Europa, à OCDE, à Interpol, ao UNODC, ao Banco Mundial e ao
FATF/GAFI.

P7_TA(2013)0246

A habitação social na União Europeia
Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, sobre a habitação social na União Europeia (2012/
/2293(INI))
(2016/C 065/04)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente o artigo 3.o, n.o 3, e o Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia, nomeadamente os artigos 9.o, 14.o, 148.o, 151.o, 153.o e 160.o, bem como o respetivo Protocolo 26,
relativo aos serviços de interesse geral,
— Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente os seus artigos 34.o e 36.o,
— Tendo em conta o Protocolo 26 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia sobre os serviços de interesse
geral,
— Tendo em conta a Carta Social Europeia revista, nomeadamente o artigo 30.o (direito à proteção contra a pobreza e a
exclusão social), o artigo 31.o (direito à habitação) e o artigo 16.o (direito da família a proteção social, jurídica e
económica),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «EUROPA 2020: Estratégia para um
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» (COM(2010)2020),
— Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1173/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de novembro
de 2011, relativo ao exercício eficaz da supervisão orçamental na área do euro (1),
— Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1175/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de novembro
de 2011, que altera o Regulamento (CE) n.o 1466/97 relativo ao reforço da supervisão das situações orçamentais e à
supervisão e coordenação das políticas económicas (2),
— Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1177/2011 do Conselho, de 8 de novembro de 2011, que altera o
Regulamento (CE) n.o 1467/97 relativo à aceleração e clarificação da aplicação do procedimento relativo aos défices
excessivos (3),
— Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1174/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de novembro
de 2011, relativo às medidas de execução destinadas a corrigir os desequilíbrios macroeconómicos excessivos na área
do euro (4),
— Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1176/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de novembro
de 2011, sobre prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos (5),
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— Tendo em conta a Diretiva 2011/85/UE do Conselho, de 8 de novembro de 2011, que estabelece requisitos aplicáveis
aos quadros orçamentais dos EstadosMembros (1),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de abril de 2012, intitulada «Uma recuperação geradora de
emprego» (COM(2012)0173),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social: um
quadro europeu para a coesão social e territorial» (COM(2010)0758), o parecer do Comité Económico e Social Europeu
e o parecer do Comité das Regiões a este respeito, bem como a sua resolução, de 15 de novembro de 2011, sobre esta
matéria (2),
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1081/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2006,
relativo ao Fundo Social Europeu e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1784/1999 (3),
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1083/2006 do Conselho, de 11 de julho de 2006, que estabelece disposições
gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão, e que
revoga o Regulamento (CE) n.o 1260/1999 (4),
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 julho de 2006,
relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1783/1999 (5),
— Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições comuns
relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao Fundo
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas, abrangidos
pelo Quadro Estratégico Comum, que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1083/2006 (COM
(2011)0615),
— Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições
específicas relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao objetivo de Investimento no Crescimento e
no Emprego e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1080/2006 (COM(2011)0614),
— Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 26 de novembro de 2008, intitulada «Plano de Relançamento da
Economia Europeia» (COM(2008)0800),
— Tendo em conta a Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa à
eficácia energética, que altera as diretivas 2009/125/CE e 2010/30/UE e que revoga as Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/
/CE (6), bem como a sua resolução, de 15 de dezembro de 2010, sobre este assunto (7),
— Tendo em conta a Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do
imposto sobre o valor acrescentado (IVA) (8),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de março de 2011, intitulada «Reforma das regras da UE em
matéria de auxílios estatais aplicáveis aos serviços de interesse económico geral» (COM(2011)0146), bem como a sua
resolução, de 15 de novembro de 2011, sobre esta matéria (9),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Estratégia para a aplicação efetiva da Carta dos Direitos
Fundamentais pela União Europeia» (COM(2010)0573),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Um Quadro Europeu para as Estratégias Nacionais de
Integração dos Ciganos até 2020» (COM(2011)0173),
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— Tendo em conta as orientações da Comissão, de 15 maio de 2012, sobre as melhores práticas para limitar, atenuar ou
compensar a impermeabilização dos solos (SWD(2012)0101),
— Tendo em conta o relatório de 2012 da Comissão subordinado ao tema Emprego e Desenvolvimentos Sociais na
Europa, de 8 de janeiro de 2013 (1),
— Tendo em conta o pacote de medidas em matéria de investimento social da Comissão, de 20 de fevereiro de 2013,
— Tendo em conta as estatísticas europeias sobre o rendimento e as condições de vida UE-SILC e o comunicado de
imprensa do Eurostat, de 8 de fevereiro de 2012 (2),
— Tendo em conta as estatísticas europeias constantes do terceiro relatório europeu sobre a qualidade de vida na Europa e,
em especial, o capítulo 61 (3),
— Tendo em conta o relatório do Eurofound sobre os serviços de aconselhamento em matéria de endividamento das
famílias na União Europeia (4),
— Tendo em conta o relatório do Eurofound sobre as condições de vida das pessoas de etnia cigana: habitação e saúde
precárias (5),
— Tendo em conta a Decisão da Comissão, de 20 de dezembro de 2011, relativa à aplicação do artigo 106.o, n.o 2, do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos auxílios estatais sob a forma de compensação de serviço público
concedidos a certas empresas encarregadas da gestão de serviços de interesse económico geral (6),
— Tendo em conta o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 14 de março de 2013, no âmbito do processo
C-415/11 (Mohamed Aziz), sobre a proteção dos consumidores contra os bancos hipotecários em caso de condições
abusivas de contratos (7),
— Tendo em conta a Decisão n.o 1098/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008,
relativa ao Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social (2010) (8),
— Tendo em conta a Declaração do Conselho, de 6 de dezembro de 2010, sobre o «Ano Europeu do Combate à Pobreza e
à Exclusão Social: colaborar na luta contra a pobreza em 2010 e nos anos vindouros» (9),
— Tendo em conta o Relatório, de 18 de fevereiro de 2011, do Comité da Proteção Social intitulado «Avaliação do CPS da
Dimensão Social da Estratégia Europa 2020» (10),
— Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 5 de fevereiro de 2010, intitulado «Relatório
Conjunto sobre Proteção Social e Inclusão Social» (SEC(2010)0098),
— Tendo em conta o relatório do CPS, de 15 de fevereiro de 2010, intitulado «Relatório Conjunto sobre Proteção Social e
Inclusão Social» (11),
— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «Os Desafios da Definição de Habitação Social
enquanto Serviço de Interesse Económico Geral» (12),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

http://ec.europa.eu/social/main/jsp?cat/d=738€largId=en€pubId=7315.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-BP/EN/3-08022012-BP-EN.PDF.
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1264.htm.
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/891/en/1/EF11891EN.pdf.
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/02/en/1/EFI20EN.pdf.
JO L 7 de 11.1.2012, p. 3.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135024&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1202581).
JO L 298 de 7.11.2008, p. 20.
Conselho da UE, 3053.a Reunião do Conselho «Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores», Bruxelas, 6 de dezembro de 2010.
Relatório do Comité da Proteção Social ao Conselho e ao Conselho da UE, 6624/11 ADD 1 SOC 135 ECOFIN 76 SAN 30, de
18 de fevereiro de 2011.
Relatório do Comité da Proteção Social ao Conselho e ao Conselho da UE, 6500/10 SOC 115 ECOFIN 101, FSTR 8 EDUC 31 SAN
31, de 15 de fevereiro de 2010.
EESC, 597/2012-TEN/484, de 13 de dezembro de 2012.

19.2.2016

PT

Jornal Oficial da União Europeia

C 65/43
Terça-feira 11 de junho de 2013

— Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões intitulado «Rumo a uma Agenda Europeia para a Habitação Social» (1),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de novembro de 2012, sobre o Pacto de Investimento Social como uma
resposta à crise (2),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de junho de 2010, sobre a UE 2020 (3),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de maio de 2010, sobre o contributo da política de coesão para a concretização
dos objetivos de Lisboa e da Estratégia UE 2020 (4),
— Tendo em conta a sua Resolução legislativa, de 8 de setembro de 2010, sobre uma proposta de decisão do Conselho
relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros: Parte II das Orientações Integradas «Europa
2020» (5),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de outubro de 2010, sobre a crise financeira, económica e social:
recomendações referentes às medidas e iniciativas a tomar (6),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de julho de 2011, sobre o futuro dos serviços sociais de interesse geral (7),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de maio de 2007, sobre a habitação e a política regional (8),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de setembro de 2011, sobre uma estratégia da União Europeia para os sem-abrigo (9),
— Tendo em conta as suas Declarações Escritas, de 22 de abril de 2008, sobre a resolução do fenómeno dos sem-abrigo na
rua (10), e de 16 de dezembro de 2010, sobre uma estratégia da UE para os sem-abrigo (11),
— Tendo em conta o estudo da Eurofound intitulado «Terceiro Inquérito Europeu sobre Qualidade de Vida — A Qualidade
de Vida na Europa: o Impacto da Crise» (12),
— Tendo em conta as recomendações finais da Conferência de Consenso Europeu sobre a Situação dos Sem-Abrigo, de 9 e
10 de dezembro de 2010,
— Tendo em conta o artigo 48.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os pareceres da Comissão do
Desenvolvimento Regional e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0155/2013),
A. Considerando que o acesso à habitação é um direito fundamental que pode ser visto como condição prévia, quer para o
exercício de (e para o acesso aos) outros direitos fundamentais, quer para uma vida humana em condições de plena
dignidade; e que a garantia de acesso a uma habitação condigna constitui uma obrigação internacional dos Estados-Membros que a União deve imperativamente ter em conta, que o direito ao acesso e à ajuda à habitação é reconhecido
pelo artigo 34.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, pelos artigos 30.o e 31.o da Carta Social
Europeia revista do Conselho da Europa e pelo artigo 25.o da Declaração Universal dos Direitos do Homem, fazendo
igualmente parte das Constituições de vários Estados-Membros;
B. Considerando que as autoridades locais e regionais dos Estados-Membros dispõem do direito — e do dever — de definir
a sua própria política de habitação e de tomar as medidas indispensáveis à salvaguarda deste direito fundamental nos
respetivos mercados habitacionais, de acordo com as necessidades dos seus habitantes e no intuito de permitir a cada
cidadão um acesso a uma habitação digna e a preço acessível;
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C. Considerando que uma habitação segura, adequada e a preço acessível é um instrumento apropriado à consecução da
justiça e da coesão sociais e que o investimento numa habitação a preço acessível é uma condição prévia para uma
maior mobilidade do fator trabalho e para o aumento das oportunidades de emprego, sendo certo que a construção e a
renovação das habitações sociais são decisivas para se alcançar as metas relacionadas com a satisfação da procura de
casa, a disponibilização de uma residência a preço acessível junto de amplas camadas da população, a dinamização das
economias, a prevenção das bolhas imobiliárias, o combate à precariedade energética e a salvaguarda das receitas fiscais
dos Estados-Membros;

D. Considerando que os Estados-Membros, em linha com o princípio da subsidariedade, desempenham um papel essencial
e dispõem de uma vasta margem de manobra no que diz respeito à disponibilização, distribuição e organização da
oferta de habitação social, paralelamente à (e para além da) oferta de casas não planificada e com base no
funcionamento do mercado; considerando que a oferta de habitação social deve satisfazer um elevado padrão de
qualidade, segurança e acessibilidade de preços, promovendo a igualdade de tratamento e os direitos dos utentes;

E. Considerando que há falta de habitações sociais e uma crescente necessidade de habitação a baixo custo na maioria dos
Estados-Membros da UE; considerando que os perfis sociais e familiares daqueles que recorrem à habitação social têm
vindo a alterar-se; considerando que se devem diagnosticar estas novas realidades sociais, a fim de que os Estados-Membros e as respetivas autoridades locais e regionais possam delinear as diferentes estratégias de habitação mais
adequadas às circunstâncias concretas de cada caso;

F. Considerando que a política de habitação social é parte integrante dos serviços de interesse económico geral destinados
a dar resposta às necessidades de habitação, facilitar o acesso à propriedade, promover a qualidade da habitação,
melhorar as condições de habitabilidade existentes e adaptar as despesas de habitação à situação das famílias e aos
recursos dos moradores, deixando margem para que haja um esforço da sua parte;

G. Considerando que a habitação social deve apresentar uma relação adequada entre a qualidade e o preço de compra ou
de arrendamento, permitir a poupança de energia, localizar-se perto de espaços verdes e adaptar-se a diferentes gerações,
tendo em conta as necessidades específicas das crianças e dos idosos;

H. Considerando que, para prevenir o aumento do número de pessoas sem lar e futuras crises imobiliárias, as regras
hipotecárias devem proteger os consumidores e fomentar uma repartição justa dos riscos;

I. Considerando que a habitação social desempenha um papel fundamental na concretização dos objetivos da Estratégia
Europa 2020 — em particular, a meta de pobreza que dela consta, incluindo a prevenção da transmissão intergeracional
das desigualdades —, na medida em que contribui para assegurar elevados níveis de emprego, inclusão e coesão sociais,
para promover a mobilidade de emprego e para combater as alterações climáticas e a precariedade energética através da
modernização do parque habitacional;

J. Considerando que a conjugação da crise económica e financeira, das medidas de austeridade, do aumento dos preços
das casas e da queda dos rendimentos das famílias aumentaram o desemprego e a exclusão social na UE, especialmente
entre os grupos populacionais mais vulneráveis, o que agravou os encargos dos serviços de assistência social; registando
o facto de o financiamento público destinado à habitação social, apesar do seu importante efeito estabilizador, ter
sofrido uma redução em alguns Estados-Membros, em consequência das recentes medidas de austeridade;

K. Considerando que a crise económica e social exerce um impacto negativo direto sobre a atividade no setor da
construção e da renovação das habitações, bem como no apoio financeiro que lhe é concedido, sendo a habitação social
particularmente atingida, devido à eclosão de bolhas imobiliárias, à contração do crédito, aos atrasos nos pagamentos e
à queda das encomendas de obras do setor público; considerando que a construção civil pode ser uma força
impulsionadora dos esforços de busca de uma saída sustentável e inclusiva da crise e de resposta aos desafios climáticos
e energéticos;

L. Considerando que as medidas de austeridade e de saneamento orçamental devem imperativamente estar ligadas a uma
estratégia de investimento global favorável a um crescimento sustentável e inclusivo e à consecução dos objetivos da
Estratégia Europa 2020, mormente no que toca à luta contra a pobreza e a exclusão social;
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M. Considerando que a habitação constitui um bem de primeira necessidade, para o qual os Estados-Membros definem, em
função de escolhas políticas que lhes são próprias, normas mínimas de habitabilidade e de conforto, regras específicas
de urbanismo e de construção e taxas máximas de esforço financeiro, regulando, alguns deles, os aumentos dos preços
das casas, ou até criando, noutros casos, mecanismos específicos de assistência social ou deduções fiscais que visam
aliviar aquela que é uma das principais rubricas do orçamento familiar;

N. Considerando que, na perspetiva do profundo impacto económico e social da crise a longo prazo, não só no que diz
respeito ao crescimento económico, às taxas de emprego e aos níveis de pobreza e exclusão, mas também ao acesso à
habitação e ao investimento em habitação social na UE, se afigura urgente e necessária uma ação por parte dos Estados-Membros e da própria União no sentido de se garantir o acesso a uma habitação condigna e a preços acessíveis;
considerando que, à luz do facto de a habitação ser a principal despesa das famílias na Europa, o forte aumento dos
preços relacionados com habitação (o preço dos terrenos, os preços da compra e do aluguer, os preços da energia)
redunda numa fonte de instabilidade e de ansiedade, tendo de ser visto como uma preocupação maior; considerando
que este fator, somado ao aumento exponencial do desemprego na UE, com a barreira média de 10,9 % ultrapassada em
janeiro de 2013 na UE-27, constitui um risco substancial de agravamento do fosso entre ricos e pobres, da exclusão
social e do fenómeno dos sem-abrigo, que atinge já 80 milhões de Europeus em risco de pobreza;

O. Considerando que as pessoas de etnia cigana tendem a habitar em áreas muito segregadas, onde é problemático o acesso
a serviços sociais e de saúde;

P. Considerando que existe uma ligação clara entre a baixa qualidade habitacional e as más condições de saúde, como se
comprova pelo facto de o endividamento hipotecário estar associado à degradação da saúde mental, a sobrelotação estar
ligada a problemas psicológicos, tuberculose, infeções respiratórias, aumento da probabilidade de incêndio e de
acidentes domésticos, a vida em condições impróprias de habitabilidade afetar negativamente a saúde e a segurança,
aumentando a probabilidade de acidentes domésticos, e a permanência numa área excessivamente ruidosa surgir
amiúde relacionada com o aumento do número de casos de hipertensão e de tensão arterial elevada; considerando ainda
que a falta de habitação é uma fonte de stresse e de tensões, que afeta negativamente a qualidade de vida, a saúde e o
bem-estar;

Q. Considerando que as mulheres — 24,5 % das quais se encontravam em risco de pobreza ou de exclusão social em 2010,
em particular as mulheres com baixos rendimentos, as mães solteiras, as mulheres com empregos mal remunerados, as
mulheres migrantes, as viúvas com filhos dependentes e as mulheres vítimas de violência doméstica —, a par das
famílias monoparentais em que o progenitor é uma mulher adulta com filhos, as famílias jovens, as famílias numerosas,
os estudantes, a juventude em início de carreira, os jovens casais desempregados, os deficientes, os doentes e os doentes
do foro psiquiátrico, as pessoas de comunidades marginalizadas, incluindo os ciganos, e os idosos, são os mais afetados
pela falta de opções de uma habitação social adaptada e a preços acessíveis; considerando que estas categorias são
particularmente vulneráveis à condição de sem-abrigo e efetuam amiúde mudanças para unidades habitacionais de
baixa qualidade provenientes do mercado imobiliário privado, aumentando substancialmente o risco de ocorrência de
problemas de saúde; considerando que este grupo procura frequentemente soluções alternativas, ao mudar-se para junto
de familiares, amigos ou conhecidos, impedindo assim uma análise adequada e uma documentação transparente das
pessoas sem-abrigo;

R. Considerando que a crise económica e os preços do mercado da habitação reduzem a capacidade das mulheres para se
divorciarem ou cessarem a coabitação, limitando a sua liberdade e tornando-as mais vulneráveis à violência doméstica
com base no género;

S. Considerando que a oferta de habitação a preços acessíveis é essencial para os jovens, a fim de que possam participar em
ações de formação profissional, empreender estudos universitários, fazer estágios ou aceitar oportunidades de emprego;

T. Considerando que os Estados-Membros também estabelecem e organizam uma oferta paralela de habitações sociais para
completar a oferta gerada pela iniciativa privada; considerando que essa habitação social é disponibilizada em condições
específicas por operadores sem fins lucrativos, criados especialmente para o efeito; considerando que 25 milhões de
cidadãos europeus vivem em habitações sociais, cujas exigências em matéria de planeamento local e regional, normas de
acesso e preços são definidos diretamente pelas entidades públicas dos Estados-Membros; e considerando que esta oferta
paralela de habitações contribui, em particular, para atenuar a amplitude dos ciclos no setor imobiliário e os fenómenos
das bolhas imobiliárias, atendendo à sua estabilidade e ao facto de os preços serem regulados;

C 65/46

PT

Jornal Oficial da União Europeia

19.2.2016

Terça-feira 11 de junho de 2013

Promover a função social e económica da habitação social
1.
Observa que, devido à atual crise económica e social, a necessidade de casas a preços acessíveis é cada vez menos
satisfeita pelo funcionamento do mercado, nomeadamente em zonas urbanas de forte densidade populacional, e que o
aumento do preço das habitações e da energia favorece o risco de doença, de pobreza e de exclusão social; nota o aumento
do número de despejos e de propriedades confiscadas pelos bancos em vários Estados-Membros; requer que sejam tomadas
medidas em resposta a estes desafios; manifesta a sua preocupação relativamente ao impacto, direto e indireto, de algumas
das medidas de austeridade no contexto da atual crise social e económica — como os cortes nos subsídios à habitação e nos
serviços sociais, a tributação dos prestadores de habitação social, o cancelamento de novos projetos habitacionais e a venda
de partes dos parques de habitação social existentes a nível nacional —, as quais poderão agravar a longo prazo o círculo
vicioso da exclusão e da segregação sociais;
2.
Relembra que as políticas de habitação social desempenham um papel importante no combate à pobreza infantil,
através de medidas de erradicação da pobreza familiar e da prevenção da transmissão intergeracional de situações de
desfavorecimento; assinala que, na sequência de mudanças sociais e demográficas na estrutura familiar e do aumento dos
empregos instáveis e precários, se verifica uma cada vez maior necessidade de habitação a preços acessíveis também para os
segmentos da população socialmente integrados;
3.
Requer a observância do artigo 14.o e do Protocolo n.o 26 anexado ao TFUE, cujo teor estipula que as autoridades
públicas sejam livres para determinar a forma como o setor da habitação social é organizado e financiado e os tipos de
família elegíveis, com vista a satisfazer as necessidades da população local e a garantir um elevado nível de qualidade,
segurança, acessibilidade, igualdade de tratamento e promoção dos direitos dos utentes; considera que esta intervenção
representa a forma de as autoridades públicas responderem às deficiências do mercado, a fim de garantirem o acesso
universal a uma habitação digna a um custo acessível e, desta forma, aplicarem os artigos 16.o, 30.o e 31.o da Carta Social
Europeia;

Para uma política europeia de habitação social
4.
Recorda à Comissão, aos Estados-Membros e respetivas autoridades locais e regionais que as despesas realizadas no
setor da habitação social salvaguardam os direitos fundamentais, permitem dar resposta à urgência social e, enquanto
investimento social estratégico, contribuem também de forma sustentável para criar empregos locais e não deslocalizáveis,
estabilizar a economia, prevenindo as bolhas imobiliárias e o sobre-endividamento das famílias, lutar contra as alterações
climáticas, combater a precariedade energética e mitigar os problemas sanitários decorrentes da sobrepopulação e de
condições de vida em situação de pobreza; insiste, por conseguinte, em que a habitação social não deva ser considerada um
custo a eliminar, mas um investimento de retorno a longo prazo através de uma melhor saúde e de um bem-estar social
acrescido e através do acesso ao mercado de trabalho e da capacitação das pessoas, sobretudo dos mais velhos, a fim de que
vivam com plena autonomia;
5.
Exorta a Comissão a estabelecer um quadro de ação europeu relativo à habitação social, que seja capaz de garantir a
congruência entre os vários instrumentos políticos a que a UE recorre para fazer face a esta problemática (auxílios estatais,
fundos estruturais, política energética, ações de luta contra a pobreza e a exclusão social, política de saúde);
6.
Solicita à Comissão que esclareça a definição de habitação social — com base num intercâmbio de práticas de
excelência e de experiências entre os Estados-Membros e tendo em conta o facto de a habitação social ser concebida e gerida
de modos diferentes em diferentes Estados-Membros, regiões e comunidades locais (muitas vezes devido à flexibilidade no
estabelecimento de prioridades);
7.
Salienta que os investimentos em matéria de habitação social se inscrevem em esforços no quadro de políticas mais
globais, tendentes a organizar e a financiar serviços públicos de assistência social, de saúde e de educação destinados a
salvaguardar o exercício dos direitos fundamentais e a dar resposta à evolução das necessidades sociais e às alterações dos
ciclos económicos;
8.
Salienta a necessidade de monitorizar os investimentos sociais no âmbito de um «pacto de investimento social»
moldado de acordo com o Pacto Euro Mais, com vista a reforçar a governação económica e orçamental da União, que
subsume os investimentos em matéria de habitação social; sublinha igualmente a necessidade de os Estados-Membros
cumprirem os objetivos no domínio do investimento social, com vista à concretização dos objetivos sociais, educativos e de
emprego previstos na Estratégia Europa 2020; saúda as conclusões do Conselho Europeu de dezembro de 2012, que
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ressalvam que «podem ser exploradas no âmbito da vertente preventiva do PEC as possibilidades oferecidas pelo atual
quadro orçamental da UE para equilibrar as necessidades de investimento público produtivo com os objetivos da disciplina
orçamental», o que corrobora a validade da presente proposta; convida a Comissão a acompanhar, de forma mais rigorosa,
estes investimentos sociais, estribando-se num painel de avaliação de indicadores respeitantes aos investimentos realizados
nos Estados-Membros e à escala da União, o qual deverá ter em conta, relativamente aos investimentos na área da habitação
social, a evolução do preço das habitações e o número de candidatos em lista de espera nos Estados-Membros; insta ainda
todos os Estados-Membros a ratificarem a Carta Social Europeia na sua versão revista, em particular o artigo 31.o;

9.
Considera que as organizações de moradores e inquilinos devem participar na definição das estratégias de habitação a
implementar pelo Estados-Membros;

10.
Sublinha a necessidade de a inovação social ser apoiada pela Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão
Social e pelo Programa-Quadro de Investigação, a fim de que sejam analisadas novas políticas que visem promover o acesso
à habitação e reduzir o problema dos sem-abrigo;

11.
Saúda a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2011 (COM(2011)0142),
que visa a imposição de restrições aos contratos de crédito para imóveis de habitação e, consequentemente, conter o sobre-endividamento familiar; requer que a legislação europeia em matéria de empréstimos incorpore práticas de excelência que
sejam tão favoráveis para os consumidores quanto possível; solicita também a inclusão de procedimentos de renegociação
ou reescalonamento das amortizações da dívida para cidadãos e famílias em situação de insolvência; insta os Estados-Membros a impedirem que as famílias despejadas continuem a ter de reembolsar os seus créditos hipotecários; solicita à
Comissão e aos Estados-Membros que envidem esforços para encontrar uma resposta para o drama social que são os
despejos e a perda de habitação das pessoas mais afetadas pela crise económica e pelo desemprego; observa que esta
situação ocorre num contexto de grandes iniciativas de ajuda pública destinadas ao saneamento do sistema financeiro
europeu; insta de igual modo os Estados-Membros a trabalharem em prol da busca de soluções alternativas aos despejos;

12.
Solicita à Comissão que informe os Estados-Membros, nas suas recomendações por país, sobre os casos em que as
reformas podem ameaçar os investimentos na habitação social ou a preço acessível e que se abstenha de formular
recomendações respeitantes à dimensão do setor da habitação social em cada um dos Estados-Membros; critica o facto de,
no âmbito dos programas de consolidação orçamental e ao seguirem as recomendações específicas da Comissão em termos
de iniciativas no quadro do mercado da habitação, determinados Estados-Membros reduzirem a capacidade do setor, ao
tributarem os mutuantes sociais; manifesta, por isso, a sua preocupação com a definição restritiva de habitação social da
Comissão Europeia no contexto da política da concorrência, que apenas visa os grupos desfavorecidos;

13.
Insta o Conselho a reunir os ministros com a tutela da habitação dos Estados-Membros, no mínimo, uma vez por
ano, no sentido de debaterem o impacto das várias políticas europeias em matéria de habitação e garantir uma maior
atenção às vertentes económicas, sociais e ambientais deste setor nas políticas europeias, envolvendo as partes interessadas,
tais como as entidades ligadas à habitação social, as organizações representativas dos moradores e as associações
empenhadas no acesso à habitação;

14.
Ressalva que a definição de habitação social e dos respetivos beneficiários deve resultar de um processo de debate
democrático, a fim de atender às diferentes tradições dos Estados-Membros;

15.
Insta a Comissão e os Estados-Membros a dar mais relevo ao acesso à habitação e aos serviços conexos no âmbito da
Estratégia de Proteção e Integração Social, mormente através de iniciativas para reduzir a falta de habitação e a exclusão
habitacional desenvolvidas com base em indicadores comuns aos Estados-Membros, e a incentivar o intercâmbio de práticas
de excelência em matéria de aplicação efetiva do direito à habitação;

16.
Incentiva os Estados-Membros a empenharem-se mais na inclusão de investimentos de caráter social nos seus
objetivos orçamentais a médio e longo prazo, nos seus Programas Nacionais de Reforma e nos eixos estratégicos dos seus
contratos de parceria para 2014-2020; apela ao Conselho Europeu e à Comissão para que efetuem um melhor
acompanhamento da aplicação e consecução dos objetivos sociais da Estratégia Europa 2020;

17.
Assinala que as políticas e os programas em matéria de habitação devem ser desenvolvidos no âmbito de um
processo de consultas com as mulheres de baixos rendimentos e provenientes de diferentes estratos sociais, de modo a
decidir as políticas que de forma mais exata refletem as suas necessidades;
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Encorajar o investimento no emprego local e na economia ecológica
18.
Salienta o papel anticíclico desempenhado na economia pelo setor da habitação e, em particular, da habitação social,
graças à redução da dependência energética, ao apoio ao setor da construção e da renovação, aos empregos locais
duradouros e não deslocalizáveis, induzidos, nomeadamente, pela forte intensidade de mão-de-obra do setor, ao
desenvolvimento dos setores ecológicos das economias locais e aos efeitos indiretos no resto da economia; acredita, por
conseguinte, que o investimento em habitação social deve ser considerado, não apenas como uma despesa, mas também
como um investimento produtivo; encoraja ainda os Estados-Membros a iniciarem um diálogo com o setor da construção, a
fim de desenvolver um melhor ambiente comercial e uma melhor regulação da habitação social, definindo, sobretudo,
metas no domínio da construção residencial, contabilizando custos de infraestruturas e disponibilizando terrenos para
construção;
19.
Salienta o valor acrescentado para o emprego local e o considerável efeito de alavanca no investimento gerados pela
ação direta dos Fundos Estruturais entre 2007 e 2013 no setor da habitação social;
20.
Considera que os montantes a atribuir aos Fundos de Coesão ao abrigo do Quadro Financeiro Plurianual (QFP)
2014-2020 não devem ser inferiores aos montantes do QFP em vigor, de forma a garantir o financiamento adequado do
FEDER e, em particular, da Prioridade de Investimento intitulada «Promoção da integração social e combate à pobreza —
apoio à regeneração física e económica das comunidades urbanas e rurais desfavorecidas»;
21.
Reconhece que muitos Estados-Membros já implementaram políticas efetivas no domínio da habitação social e
defende que o papel da UE neste contexto deve ser o de facilitar o intercâmbio de práticas de excelência entre os Estados-Membros;
22.
Toma nota das propostas da Comissão inseridas no pacote legislativo de regulamentos relativos à Política de Coesão
para o período 2014-2020; defende a elegibilidade para os Fundos Estruturais e de Coesão dos investimentos prioritários
em matéria de eficácia energética e de utilização de fontes de energias renováveis nas habitações sociais e a preço abordável,
de projetos integrados de desenvolvimento territorial e urbano sustentável, de igualdade no acesso à habitação por parte das
comunidades marginalizadas e de promoção dos intervenientes na economia social e solidária, tais como as as empresas e
as cooperativas de habitação sem fins lucrativos;
23.
Exorta os Estados-Membros e todas as partes envolvidas a conferirem um papel de destaque, quer aos investimentos
a favor da habitação social e a preços abordáveis, quer ao reforço dos setores da construção habitacional sem fins lucrativos,
nos programas nacionais de reforma e na formulação das prioridades estratégicas dos acordos de parceria 2014-2020, bem
como a certificarem-se de que as estratégias nacionais de inclusão das pessoas de etnia cigana se reflitam nas medidas
planeadas no domínio da habitação;
24.
Exorta os Estados-Membros a intensificarem a utilização dos instrumentos de Direito privado para facilitar a
construção de habitações sociais — como os contratos de arrendamento de longa duração —, obviando à necessidade da
compra de terrenos para construção, bem como à titularização definitiva do mutuante da habitação social, incentivando
assim a possibilidade de o arrendatário se tornar proprietário;
25.
Sublinha que os imóveis para uso residencial e comercial representam 40 % do consumo final de energia e das
emissões totais de CO2 na Europa e que a habitação sustentável em termos ecológicos permite uma redução dos custos e do
tempo de construção, uma drástica diminuição do impacto ambiental, do consumo de energia e, consequentemente, dos
custos de gestão associados à habitação;
26.
Exorta os Estados-Membros a manterem um orçamento apropriado para o QFP 2014-2020, tendo em conta que a
política de coesão é um motor de recuperação; apoia as conclusões do Pacto Europeu para o Crescimento e o Emprego
relativas ao seu apelo aos EstadosMembros no sentido de facilitarem e acelerarem a reafetação das verbas não utilizadas dos
Fundos Estruturais a projetos de eficiência energética e de energias renováveis no período de programação 2007-2013;
considera que o setor da habitação social deve beneficiar dessa reafetação;
27.
Apela aos Estados-Membros, às respetivas autoridades de gestão e à Comissão para que assegurem um envolvimento
estreito dos intervenientes no setor da habitação, das associações representativas dos moradores e das organizações
empenhadas no acesso à habitação na lista dos parceiros sociais para a elaboração, o acompanhamento e a avaliação dos
acordos de parceria e programas operacionais; realça a importância dos novos instrumentos de desenvolvimento integrado
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(Desenvolvimento Local Orientado para a Comunidade e Investimentos Territoriais Integrados) para as estratégias
integradas em prol da habitação, nas quais as entidades ligadas à habitação social e os respetivos habitantes desempenham
um papel de destaque; considera que os Fundos Estruturais e de Coesão têm de usar de forma eficaz o princípio da parceria
e o primado da governação multiestratificada e que os Estados-Membros devem imperativamente ser incentivados a
cooperar com as autoridades locais e regionais na definição de prioridades, determinando o modo como os financiamentos
devem ser usados; considera que uma melhor integração dos Fundos Estruturais e de Coesão pode promover o
desenvolvimento sustentável das zonas rurais ou desfavorecidas, de molde a evitar o seu isolamento e desertificação e a
acautelar os efeitos negativos da segregação social mediante a promoção da heterogeneidade, da coesão social e da igualdade
entre homens e mulheres;

28.
Exorta os Estados-Membros a reforçar ou a desenvolver mecanismos específicos de financiamento, a fim de
estimular a construção de alta qualidade e a renovação do setor da habitação social e a preço acessível, bem como a
incentivar, de forma coordenada, o recurso a subvenções do Horizonte 2020 e a utilização de instrumentos financeiros e
programas de assistência técnica disponibilizados pelos Fundos Estruturais, pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), pelo
Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, pelo Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa e pelo
Fundo Europeu de Eficiência Energética (FEEE); exorta os Estados-Membros, para além disso, a tentar encontrar formas de
aplicar o regulamento modificado do FEDER, de molde a proporcionar uma habitação às pessoas das comunidades
marginalizadas;

29.
Apela ao BEI para que, em estreita colaboração com as autoridades locais e regionais, dê mais relevo ao setor da
habitação social e a preços acessíveis nas suas prioridades de investimento, particularmente nos Estados-Membros onde não
exista um banco público para a habitação, e, ao mesmo tempo, melhore as condições ao abrigo das quais concede
empréstimos; exorta igualmente o BEI a determinar o âmbito de utilização das obrigações para o financiamento de projetos
enquanto instrumento destinado a financiar infraestruturas sociais, como a habitação, tendo em conta a avaliação da sua
fase experimental e antes de se proceder à respetiva prorrogação;

30.
Apela aos Estados-Membros para que apoiem as atividades das cooperativas de habitação, que representam um
instrumento válido para a aquisição da primeira casa a preços acessíveis; frisa que as cooperativas são também um
instrumento eficaz para favorecer iniciativas de requalificação urbana, criando sinergias com as comunidades locais e
combatendo o abandono das cidades;

31.
Convida a Comissão disponibilizar aos Estados-Membros outras potenciais fontes de financiamento, a fim de
promover a oferta e a renovação do parque de habitações sociais enquanto investimentos de índole social, bem como a
incentivar os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a darem um uso eficaz aos fundos europeus disponíveis,
mantendo as taxas reduzidas de IVA aplicáveis a estes investimentos, dada a intensidade de mão-de-obra do setor e o seu
impacto diminuto nas trocas comerciais intracomunitárias; sugere ainda que se analise a possibilidade de aplicar taxas de
IVA idênticas às taxas aplicadas aos bens de primeira necessidade; incentiva os Estados-Membros a mobilizarem as
poupanças privadas em prol do acesso ao mercado imobiliário e da construção e renovação de habitações sociais;

32.
Incentiva a implementação de modelos integrados de cooperação que reúnam os principais contratantes de obras, os
mutuantes sociais e as empresas de construção em prol da renovação térmica e da construção de habitações sociais de baixo
consumo energético;

33.
Saúda a Comunicação da Comissão, de 31 de julho de 2012, intitulada «Estratégia para a competitividade sustentável
do setor da construção e das suas empresas» (COM(2012)0433); considera que, para complementar os incentivos fiscais e as
medidas de apoio financeiro destinadas a melhorar a competitividade e a inovação no setor, é imprescindível adotar
medidas de promoção dos níveis de qualificação da mão-de-obra, com vista a dar resposta aos desafios relativos a uma
Europa eficiente na utilização dos recursos e a uma economia hipocarbónica e a alcançar os objetivos definidos na Diretiva
2012/27/UE (1) relativa à eficiência energética e na Diretiva 2010/31/UE (2) relativa ao desempenho energético dos edifícios;

34.
Insta a Comissão a colaborar mais estreitamente com os Estados-Membros e as respetivas autoridades locais
responsáveis para elaborar previsões a médio e a longo prazo das competências requeridas pelo mercado de trabalho;
exorta as partes interessadas a acompanhar as tendências do mercado de trabalho, com vista a conferir uma ênfase acrescida

(1)
(2)

JO L 315 de 14.11.2012, p. 1.
JO L 153 de 18.6.2010, p. 13.
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à formação profissional de base e ao longo da vida; solicita aos Estados-Membros e às autoridades locais responsáveis que
adaptem rapidamente os seus sistemas de educação e de formação, incluindo o ensino e a formação profissional, à
integração do conceito de economia sustentável e assegurem o acesso aos programas de qualificação profissional destinados
a favorecer o acesso dos jovens aos novos empregos e setores ecológicos; sublinha que a promoção de empregos ecológicos
pode criar oportunidades de emprego sustentáveis e de qualidade, combater a pobreza e a exclusão social e assegurar
serviços de apoio ao emprego;
35.
Sublinha que o setor ecológico pode oferecer uma série de múltiplas oportunidades de emprego, desde postos de
trabalho para pessoas em início de carreira ou menos qualificadas até cargos altamente qualificados no setor do
conhecimento; neste contexto:
— observa a importância do papel das PME na disponibilização de tais postos de trabalho na economia ecológica e destaca
o potencial destas empresas para oferecer formação profissional, estágios e outros projetos locais no terreno, que
podem proporcionar oportunidades de emprego a pessoas socialmente desfavorecidas;
— solicita aos Estados-Membros que avaliem a exequibilidade de os fundos de transição gerirem as necessidades em termos
de competências;
— solicita à Comissão que integre, no quadro do programa de aprendizagem ao longo da vida, uma nona vertente de
formação relativa ao ambiente, às alterações climáticas e ao desenvolvimento sustentável;
— Solicita aos Estados-Membros e às autoridades locais e regionais que utilizem o Fundo Social Europeu (FSE) para investir
nas competências, no emprego, nas ações de formação e reconversão profissional, designadamente, nas profissões
ecológicas, como a renovação térmica dos edifícios;
— insta os Estados-Membros a apoiar o surgimento de entidades individuais ou coletivas com competências
simultaneamente sociais e técnicas em matéria de poupança energética, como sejam os profissionais que exercem
atividades de mediação sociotécnica, bem como os esforços que visem conferir aos membros das profissões técnicas
uma abordagem mais social da questão da eficiência energética, e inversamente;
36.
Aprova o pacote de medidas em matéria de Investimento Social, no qual a Comissão fornece, aos Estados-Membros,
orientações para a implementação de políticas sociais mais eficientes e eficazes destinadas ao crescimento e à coesão;
37.
Salienta que os referidos investimentos em matéria de habitação social se inscrevem no quadro de políticas mais
globais, com o intuito de organizar e financiar uma oferta de serviços públicos sociais e de saúde, serviços educativos
destinados a salvaguardar o exercício dos direitos fundamentais e dar resposta à evolução das necessidades sociais;
Combater a pobreza e promover a integração e a coesão social
38.
Recorda que o reconhecimento e a concretização do direito à habitação condicionam a concretização dos outros
direitos fundamentais, incluindo os direitos políticos e sociais; recorda que cabe ao Estado-Membro, ou à autoridade pública
competente, a responsabilidade de tornar efetivo o direito à habitação, mediante políticas e programas que promovam o
acesso universal à habitação, em particular para as pessoas desfavorecidas, através de uma oferta suficiente de habitações
dignas, salubres e a preços acessíveis;
39.
Solicita à Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia que conduza um estudo para avaliar a eficácia e as
condições de exercício do direito à habitação e da ajuda à habitação nos Estados-Membros, cooptando, para esse efeito, os
intervenientes neste setor; requer que a Agência promova o intercâmbio de práticas de excelência na execução efetiva do
direito à habitação dos grupos particularmente vulneráveis, incluindo os sem-abrigo; insta a Comissão a incluir essas
atividades no Pacote de Investimento Social;
40.
Exorta os Estados-Membros e a Comissão a apoiarem e a promoverem o intercâmbio inovador de boas práticas na
defesa do direito à habitação de grupos particularmente vulneráveis e marginalizados, conferindo particular importância à
luta contra a violência doméstica; lamenta que as vítimas de violência doméstica tenham, muitas vezes, mais probabilidades
de permanecer num ambiente malfazejo, caso não tenham capacidade financeira para encontrar alojamento adequado;
solicita aos Estados-Membros que prestem serviços integrados às famílias vítimas de violência doméstica;
41.
Espera que a Comissão avalie se a medida mais eficaz para proporcionar habitação a baixo custo aos grupos sociais
que não conseguem satisfazer as suas necessidades de habitação no mercado habitacional é através do apoio direto
mediante concessão de subsídios à habitação, ou através do apoio indireto mediante a atribuição da própria habitação
social;
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42.
Exorta a Comissão e a Agência Eurofound a realizarem um estudo, no âmbito do seu programa de trabalho da
Agência para 2014, sobre os custos da inação em situações de inadequação habitacional;
43.
Regista com preocupação o facto de diversos Estados-Membros, confrontados com desequilíbrios orçamentais,
estarem a suspender iniciativas, programas e ações (como, por exemplo, os subsídios de renda e de encargos hipotecários)
destinados a facilitar a aquisição de habitação e estarem a aumentar, de modo desproporcionado, os impostos imobiliários
no contexto de uma grave crise económica, tornando muitas camadas da sociedade vítimas da pobreza e de privações;

44.
Exorta os Estados-Membros a realizarem estudos de impacto social em todas as suas políticas e programas de
habitação social, com ênfase para as avaliações com base no género e nos agregados familiares, tendo particularmente em
conta a disparidade entre homens e mulheres no que diz respeito aos rendimentos e aos recursos financeiros; sublinha que
todos os dados estatísticos devem ser desagregados por género e por tipos de agregados familiares e que é necessário
prosseguir as investigações para determinar, concretamente, de que forma as políticas de habitação podem apoiar os
indivíduos e grupos em situações de vulnerabilidade, tais como as mulheres (tendo em conta o papel multifacetado das
mulheres enquanto mães solteiras, prestadoras de cuidados aos familiares e às pessoas com deficiência), as famílias, os
jovens, as pessoas com deficiência e os idosos;
45.
Recomenda aos Estados-Membros e às respetivas autoridades locais e regionais que elaborem políticas integradas de
fomento da inclusão social e de salvaguarda do acesso universal a uma habitação condigna, saudável e a preço acessível;
sugere que tais políticas incluam as seguintes medidas:
— apoio específico a uma habitação social e «duplamente social» que seja saudável e de qualidade, mediante o
estabelecimento, nos casos em que tal se afigure relevante, de quotas mínimas de habitação social em zonas de forte
densidade populacional e onde a procura é mais intensa, o que incentivaria a diversidade;

— definição de normas mínimas claras de qualidade da habitação, designadamente no que toca à habitação social;
— articulação entre os programas de expansão de habitação social e as políticas de acesso a outros serviços públicos
essenciais e a serviços públicos de interesse geral, tais como a construção de instalações públicas de caráter social,
sanitário, cultural e desportivo (como parte integrante de uma estratégia integrada a nível local), mantendo a expansão
urbana em consonância com as orientações da Comissão para se atingir o objetivo da expansão territorial urbana zero
até 2050;
— resolução das frequentes dificuldades de acesso a uma habitação condigna por parte das populações mais vulneráveis,
como os migrantes e os jovens,
— regimes de garantia da segurança da titularidade da habitação;
— elaboração de programas específicos para os sem-abrigo com base em avaliações da situação à escala local, tendo em
conta o modelo da Tipologia Europeia sobre os Sem-Abrigo e a Exclusão Habitacional (ETHOS) para aferir o grau de
exclusão social relacionada com alojamento, articulando-o com medidas de apoio social e adaptando-o à situação e às
necessidades específicas das mulheres, com ênfase especial para a habitação e a assistência a longo prazo das pessoas
mais desfavorecidas e das comunidades marginalizadas, em vez de se garantir apenas a prestação de alojamento
temporário;

— a promoção e o financiamento de programas de ajuda à construção de habitação própria;
46.
Insta os Estados-Membros a garantir que todos os cidadãos possam ter acesso à habitação, baseando os aumentos
das rendas num sistema objetivo que salvaguarde aumentos moderados nos preços do imobiliário e adaptando a política
fiscal de modo a limitar a especulação;

47.
Insta a Comissão a aplicar, sem demora, a resolução do Parlamento Europeu sobre a estratégia da UE para os sem-abrigo;
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48.
Salienta que as diferentes facetas da condição de sem-abrigo entre as mulheres têm de ser encaradas numa perspetiva
holística e devem constituir uma parte integrante de todas as políticas da UE; exorta a Comissão e os Estados-Membros a
efetuarem controlos sistemáticos em matéria de avaliação do impacto em função do género e o acompanhamento da
situação e das necessidades específicas das mulheres sem-abrigo, a promoverem projetos de assistência à autonomia no
domicílio e a construção de habitações a preços razoáveis, adaptadas e eficientes em termos de energia, e a inscreverem nos
programas de habitação social as famílias de classe média, frequentemente excluídas, na medida em que estas podem vir a
sofrer de privação material, tal como as outras famílias, devido à crise económica;

49.
Incentiva a implementação de modelos integrados de cooperação em matéria de acompanhamento das pessoas
vulneráveis na procura e na manutenção de casa, que reúnam os serviços sociais e de saúde, os serviços de
acompanhamento das pessoas desfavorecidas, os mutuantes sociais e as associações;

50.
Insta a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades responsáveis a afetarem parte dos Fundos Estruturais à
habitação e ao alojamento das comunidades marginalizadas, nomeadamente em habitações sociais, através da inclusão
desta prioridade nos programas operacionais; convida, a este respeito, a Comissão e a Agência dos Direitos Fundamentais a
desenvolverem o intercâmbio de boas práticas entre as autarquias locais, com base em critérios comuns e transparentes;

51.
Recomenda aos Estados-Membros e às autoridades responsáveis que invistam na construção e adaptação de
habitações sociais a preços acessíveis como forma de responder à vetustez e aos riscos sanitários das habitações degradadas,
à diversidade dos modelos familiares, ao envelhecimento da população e, em especial, à permanência dos idosos
dependentes nas suas casas, às necessidades específicas das pessoas com deficiência e dos jovens, nomeadamente em
matéria de mobilidade residencial e profissional; recomenda, para o efeito, o recurso aos Fundos Estruturais no próximo
período de programação (20142020); entende que o acompanhamento social no âmbito do acesso à habitação constitui
um fator de criação dos chamados empregos «de bata branca», que são indispensáveis se queremos dar resposta aos desafios
societais presentes e futuros, como, por exemplo, o envelhecimento da população; realça o papel positivo que os fundos
europeus de empreendedorismo social poderão desempenhar em prol dos projetos de apoio e inserção habitacional;

52.
Insta os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a adotarem eficazes medidas de incentivo, com base em
análises prospetivas das necessidades de habitações, a fim de lutar contra a falta de ocupação de longa duração dos imóveis,
em especial nas zonas sensíveis, e de combater a especulação imobiliária, reconvertendo esse parque edificado em
habitações sociais;

53.
Realça a importância de um sistema de avaliação das condições sanitárias e de segurança das habitações que forneça
uma avaliação baseada nas condições sanitárias dos riscos relacionados com a habitação;

54.
Convida os Estados-Membros e as autoridades competentes a simplificar o processo de candidatura a uma habitação
social e a tornar a atribuição de casas um processo mais justo, transparente e imparcial, de acordo com as circunstâncias
sociais, económicas e culturais específicas de cada Estado-Membro, com vista a eliminar a discriminação e a impedir
qualquer «efeito tendente a evitar» grupos particularmente vulneráveis, um fenómeno que acarreta o agravamento da
segregação espacial nas zonas residenciais e a criação de guetos; realça, a este respeito, a pertinência de alguns dispositivos
vigentes em determinados Estados-Membros, que funcionam como uma lista de critérios de atribuição legais, precisos e
transparentes, em benefício da miscigenação social, da garantia do anonimato nas candidaturas à habitação social, da
publicidade relativa às habitações disponíveis, da instauração de sistemas de cotação das candidaturas, da separação das
instâncias que controlam os critérios e atribuem as habitações e ainda de uma gestão adequada das atribuições, com vista a
favorecer a miscigenação social em grande escala;

55.
Salienta os desafios relacionados com o envelhecimento da população e a necessidade de proporcionar um acesso a
uma habitação adequada, condigna e a preço acessível ao número cada vez maior de idosos da UE; nota que, em todos os
países europeus, os idosos estão a empobrecer e, por isso, preconiza que a nova parceria europeia para a inovação em
matéria de envelhecimento ativo, que coordena os esforços de investigação neste domínio, inclua uma vertente específica
dedicada à procura de soluções abordáveis para que os idosos se possam manter nas suas casas tanto tempo quanto
possível; observa, a este respeito, que as ações para melhorar a atual acessibilidade da habitação constituem uma
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modalidade relevante de redução da exclusão social através de medidas melhoria das condições da autonomia pessoal; insta
os Estados-Membros a incluir nas reformas nacionais uma vertente específica dedicada ao desenvolvimento de soluções de
baixo custo que permitam aos idosos permanecerem nas suas casas o máximo de tempo possível, tendo em conta que é
desejável melhorar as condições de acesso às habitações existentes e ajudar as pessoas a manter os seus locais de residência,
facilitando a recuperação da sua vida social ao promover a sua independência pessoal;

56.
Salienta que a habitação social deve ser estruturada de forma a evitar, tanto a chamada «gentrificação», como a
guetização; requer incentivos financeiros, sempre que eles se afigurem relevantes, que visem o desenvolvimento de espaços
de habitação social e de iniciativa privada, comuns e mistos, com compromissos de ocupação flexíveis;

57.
Considera ser de extrema importância, atendendo aos desequilíbrios sociais registados na Europa e, em especial, nos
Estados-Membros que aderiram recentemente, que a União Europeia se esforce por apoiar as classes sociais mais
desfavorecidas, nomeadamente no que respeita à garantia da habitação;

58.
Recomenda que os Estados-Membros e as autoridades relevantes tomem medidas que promovam o acesso à
habitação a preço acessível, aumentando a quantidade e qualidade das habitações sociais e de baixo custo e desenvolvendo a
sua integração com serviços sociais e serviços de prestação de cuidados de base social, recorrendo ao FSE e a outros fundos
estruturais para consegui-lo;

59.
Sublinha que, quando coordenada com serviços de prestação de cuidados de base comunitária e outros serviços
sociais, a habitação social ajuda a desenvolver a capacidade de viver autonomamente, servindo de apoio às pessoas
vulneráveis ou com desvantagens sociais na transição para um estilo de vida mais emancipado, passando a estar menos
dependentes da segurança social e conquistando uma maior autonomia pessoal;

60.
Insta as competentes autoridades públicas e privadas a inscreverem sistematicamente módulos sobre acessibilidade
ao ambiente urbanizado e design para todos («design for all») nos programas de formação em engenharia, arquitetura,
planeamento urbano e construção;

61.
Lamenta a tendência global de limitação da oferta de habitação social e incentiva os Estados-Membros a incluir as
famílias de classe média nos programas de habitação social, frequentemente excluídas, na medida em que estas podem vir a
sofrer de privação material, tal como as outras famílias, em consequência da crise económica;

62.
Entende que o compromisso da União em prol do desenvolvimento urbano sustentável e integrado é eficaz,
beneficiando nomeadamente a habitação social, com a perspetiva de melhor integrar os bairros em situação difícil no seu
ambiente urbano e lutar contra a pobreza e a exclusão social; por conseguinte, exorta os Estados-Membros e as autoridades
responsáveis a intensificarem o recurso integrado aos Fundos Estruturais (FEDER, FSE), bem como ao BEI e a outras
soluções financeiras, facilitando a coordenação e as sinergias entre os vários fundos; entende que a participação adequada
dos moradores e o incremento do seu poder decisório a montante e durante a construção e renovação das habitações
sociais contribuem para o reforço da inserção e da coesão social;

63.
Solicita à Comissão que realize um estudo sobre a eficácia dos modelos de investimento com repercussões sociais no
setor da habitação social, tendo em conta o potencial de uma utilização dos Fundos Estruturais sob a forma de instrumentos
financeiros e, eventualmente, da sua combinação com outras fontes de financiamento, em benefício dos investimentos com
repercussões sociais em domínios como a criação de empregos ecológicos e para jovens a nível local, bem como na
inserção social por meio da habitação, em benefício das populações marginalizadas;

64.
Lamenta que as vítimas de violência doméstica tenham, muitas vezes, mais probabilidades de permanecer num
ambiente malfazejo, caso estejam financeiramente dependentes do responsável pela violência doméstica e, por conseguinte,
não tenham capacidade para procurar um adequado alojamento autónomo; exorta, por conseguinte, a UE a promover
políticas, programas e financiamentos que tenham em conta a dimensão do género e fomentem o aumento do acesso a um
alojamento seguro e a preços razoáveis às vítimas de violência doméstica, instando os Estados-Membros a encontrarem
soluções a preços razoáveis de formas alternativas de alojamento temporário em situações de emergência e a aumentarem o
número de abrigos e centros de reabilitação para as vítimas, bem como de outros serviços sociais associados, como serviços
integrados para as famílias (isto é, centros de apoio jurídico às famílias);
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65.
Relembra que, em 2009, havia sete vezes mais mães solteiras do que pais solteiros; considera, portanto, que deveria
ser dada prioridade, no que diz respeito à atribuição de habitações sociais, às mães solteiras, a par de outros grupos ou
indivíduos vulneráveis, como os pais solteiros, as famílias jovens, as famílias numerosas, os jovens em início de carreira, as
mulheres migrantes, as pessoas com deficiências e os idosos; frisa que a crise económica, quando teve início, teve maior
impacto nos homens do que nas mulheres, embora, à medida que a crise foi progredindo, a taxa de desemprego das
mulheres tenha aumentado mais que a dos homens;
Lutar contra a precariedade energética
66.
Manifesta a sua apreensão perante o aumento da precariedade energética, que afeta entre 50 e 125 milhões de
Europeus e que resulta, principalmente, de uma combinação de rendimentos modestos do agregado familiar, de uma fraca
qualidade do aquecimento e do isolamento, a que se somam tarifas energéticas demasiado altas;
67.
Exorta a Comissão a adotar uma Comunicação sobre o Combate à Precariedade Energética que inste os Estados-Membros a introduzir uma definição de precariedade energética baseada em parâmetros comuns, mas ajustada, de forma a
que cada Estado-Membro possa ter em conta a especificidade das circunstâncias nacionais; reitera que a acessibilidade do
preço das casas deve ser vista, não só em termos do pagamento da renda, mas também em função das faturas energéticas
associadas; considera, no entanto, que a precariedade energética não pode ser considerada apenas sob o ponto de vista das
despesas e do preço da energia, uma vez que também se reveste de uma dimensão qualitativa relacionada especialmente
com os comportamentos e hábitos de consumo dos habitantes;
68.
Insta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a garantirem que o aprofundamento do mercado interno da
energia seja obrigatoriamente acompanhado de medidas de proteção dos consumidores vulneráveis;
69.
Entende que o direito de acesso à energia é fundamental para uma vida digna; insta os Estados-Membros a
aprofundarem a sua definição de «habitação digna», de molde a nela incluir as normas de eficiência energética; exorta os
Estados-Membros a combaterem a precariedade energética, designadamente através dos reguladores de energia do setor
público, e a adotarem medidas integradas com base em auditorias energéticas realizadas a nível local, tanto no setor
privado, como no setor público, que permitam:
— criar mecanismos financeiros específicos para a fatura energética das famílias mais desfavorecidas (como a fixação de
tarifas energéticas progressivas, a atribuição de ajudas pontuais ou integradas noutro tipo de ajudas de caráter social,
ações de prevenção do não pagamento de faturas e proteção contra as interrupções do abastecimento);
— estabelecer fundos nacionais ou regionais específicos passíveis de reduzir a precariedade energética, que poderão ser
financiados por meio de uma contribuição financeira dos operadores energéticos, ao abrigo das suas obrigações em
matéria de redução do consumo previstas, na Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética;
— apoiar medidas de incentivo e medidas pedagógicas destinadas a ajudar os moradores a economizarem energia;
— incentivar a melhoria do desempenho energético dos edifícios residenciais por meio de instrumentos financeiros
eficazes e de longo prazo, tanto nas zonas urbanas, como nas zonas rurais, sem com isso agravar significativamente os
preços da habitação para os arrendatários após dedução das poupanças energéticas realizadas; solicita à Comissão que
coordene estes esforços e pondere a possibilidade da criação de medidas de incentivo;
70.
Recorda que o setor da habitação representa um dos setores com maior potencial de poupança energética; ressalva
que, a médio e longo prazo, as medidas de eficiência energética deveriam, em primeira instância, proporcionar benefícios
diretos ao poder de compra das famílias e à sua qualidade de vida, na condição de os custos da renovação energética não
excederem as poupanças energéticas realizadas; salienta que estas medidas permitem igualmente a redução das emissões de
dióxido de carbono, a criação de postos de trabalho, um apoio à economia local e a redução das despesas com a saúde;
71.
Sublinha os potenciais benefícios, em particular, dos programas de subsídio à instalação de microgeradores de
energia renovável e eficiência energética nas unidades de habitação social, com o benefício da poupança nas contas de
energia, sendo os lucros da energia gerada distribuídos equitativamente entre os inquilinos e a cooperativa de habitação ou
o proprietário, a fim de baixar o preço a pagar pelos arrendatários e a financiar obras de reconversão e melhoramento a
cargo dos senhorios em todo o parque edificado;
72.
Considera que as medidas de renovação energética em prol do combate à precariedade energética contribuem para a
prevenção no domínio da saúde (doenças respiratórias e cardiovasculares, alergias, asma, intoxicações alimentares ou por
inalação de monóxido de carbono, impacto sobre a saúde mental dos moradores);
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73.
Reitera a importância de programas destinados à melhoria do desempenho energético na oferta de habitação social a
preços acessíveis e de habitações do setor privado; sublinha a necessidade de a Comissão esclarecer as diretrizes de apoio
estatal no que diz respeito a fundos nacionais e da UE destinados a essas renovações e investimentos e a permitir
flexibilidade, sempre que possível, com vista a assegurar que esses investimentos feitos pelas cooperativas de habitação e
pelos proprietários privados possam beneficiar das fontes de financiamento mais apropriadas e seja cumprido este objetivo
social e ambiental sem violar as regras da concorrência da UE;
74.
Congratula-se com o facto de que as medidas para promover a eficiência energética e a utilização das energias
renováveis nas habitações se tornarão elegíveis no âmbito do FEDER e dos Fundos de Coesão no período 2014-2020;
exorta os Estados-Membros, as autoridades locais e regionais e o conjunto dos parceiros interessados a utilizarem o FEDER
para a realização das obras de beneficiação do desempenho energético, visando principalmente as famílias mais afetadas
pela precariedade energética;
75.
Insiste no papel que os operadores energéticos podem desempenhar em matéria de prevenção e resolução de litígios,
nomeadamente através da instalação de contadores inteligentes, da criação de um serviço de atendimento ao cliente e da
promoção da transparência ao nível dos preços;
76.
Convida os Estados-Membros a recorrerem a campanhas de informação para melhor sensibilizar as famílias para um
consumo mais responsável dos recursos e a informá-las das ajudas disponíveis por meio de um acompanhamento social
adaptado, bem como a realizar sessões de formação e sensibilização sobre as implicações da precariedade energética junto,
designadamente, dos profissionais do setor social;
77.

Convida os Estados-Membros a elaborarem bases de dados nacionais relativas à precariedade energética;
o
o

o

78.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e aos governos e parlamentos
nacionais dos EstadosMembros.

P7_TA(2013)0247

A mobilidade educativa e profissional das mulheres na UE
Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, sobre a mobilidade educativa e profissional das
mulheres na UE (2013/2009(INI))
(2016/C 065/05)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente os seus artigos 2.o e 3.o,
— Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os artigos 8.o, 45.o, 165.o e 166.
o
,
— Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente os artigos 21.o, 23.o e 25.o,
— Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres (CEDAW), de 1979,
— Tendo em conta a Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005 (1), relativa
ao reconhecimento das qualificações profissionais,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de setembro de 2010, intitulada «Estratégia para a Igualdade entre
Homens e Mulheres — 2010-2015» (COM(2010)0491),

(1)

JO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
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— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de novembro de 2010, sobre uma Agenda para Novas
Competências e Empregos: Um contributo europeu para o pleno emprego (COM(2010)0682),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 9 de junho de 2010, intitulada «Dar um novo impulso à cooperação
europeia no domínio do ensino e da formação profissionais para apoiar a Estratégia “Europa 2020”» (COM(2010)0296),
— Tendo em conta a sua resolução de 25 de outubro de 2011 sobre a promoção da mobilidade dos trabalhadores na
União Europeia (1),
— Tendo em conta o artigo 48.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros e o parecer da Comissão do
Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-0164/2013),
A. Considerando que o direito de residir e trabalhar num outro país da União Europeia é uma das liberdades fundamentais
da União garantida aos cidadãos europeus pelo Tratado da União Europeia, e que a mobilidade é um fenómeno
multifacetado com dimensões económicas, sociais e familiares;
B. Considerando que a mobilidade dos trabalhadores e a mobilidade educativa contribuem para aprofundar o sentimento
de pertença à cidadania europeia; e que ambas constituem igualmente um princípio europeu para assegurar a coesão e a
solidariedade a nível da UE;
C. Considerando que sobretudo o programa Erasmus, que, desde 1987, permitiu a mais de 2,2 milhões de cidadãos da
União Europeia estudar no estrangeiro, pode prestar também um contributo particularmente positivo para a mobilidade
transfronteiriça dos trabalhadores, e que o crescimento da educação e formação profissional das mulheres está a
aumentar a sua mobilidade;
D. Considerando que a crise económica e financeira afetou, de forma negativa, o mercado de trabalho da UE, em particular
no que respeita às taxas de emprego e à possibilidade de circular livremente e escolher o emprego em consonância com
as qualificações educativas e profissionais, sendo as mulheres um dos grupos mais afetados
E. Considerando que, de acordo com os últimos dados disponíveis, a taxa de desemprego das mulheres na União Europeia
é de 10,7 % (sendo 22,7 % das mulheres com idade inferior aos 25 anos);
F. Considerando que a mobilidade profissional é um objetivo estratégico da União Europeia, uma vez que aumenta a
eficácia do mercado único e contribui para a melhoria das competências profissionais e dos níveis de emprego,
elementos essenciais para o progresso económico e social;
G. Considerando que existem diferenças significativas em função do género no que respeita à mobilidade dos trabalhadores
na UE — os homens circulam de forma mais frequente à procura de trabalho ou por mudança do local de emprego do
que as mulheres (44 % em comparação com 27 %), enquanto as mulheres são mais vezes obrigadas a interromper a
carreira devido a mudanças de longa distância para seguirem o seu parceiro;
H. Considerando que a segregação de género no mercado de trabalho, a falta de condições de trabalho adequadas, as
disparidades salariais entre géneros, as medidas inadequadas para equilibrar vida familiar e vida laboral, a persistência de
estereótipos e o risco de discriminação em razão do género constituem os principais obstáculos à mobilidade das
mulheres; considerando que os fatores relacionados com a família, as diferenças significativas entre os EstadosMembros
no tocante às prestações familiares, as redes sociais, as infraestruturas de cuidados a crianças e outros dependentes —
nomeadamente a ausência ou debilidades das redes públicas de infantários, de creches e de serviços públicos de
atividades de tempo livre para crianças –, a habitação, as condições locais e outros obstáculos (língua, desconhecimento
de direitos) são entraves adicionais que impedem as mulheres de exercerem o direito à livre circulação, residência e
trabalho na Europa;
I. Considerando que as mulheres são mais frequentemente expostas a riscos sociais durante a sua vida do que os homens,
pelo que se verifica uma feminização da pobreza; considerando que, de acordo com as últimas estimativas, na UE as
mulheres recebem salários que são, em média, inferiores em 16,4 % em comparação com os salários dos homens, e que
existem diferenças significativas entre os EstadosMembros, nos quais as diferenças salariais oscilam entre 1,9 % e 27,6
% (2);

(1)
(2)

JO C 131 E de 8.5.2013, p. 35.
Eurostat 2010 exceto para EE, EL (2008). AT, BE, ES, IE, FR, IT, CY: fonte provisória.
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J. Considerando que, a fim de melhorar a integração das mulheres no mercado de trabalho, são necessárias soluções
políticas com múltiplas dimensões, que integrem a aprendizagem ao longo da vida, a harmonização entre vida
profissional, familiar e pessoal (especialmente para as mães solteiras), o combate ao trabalho precário e a promoção do
trabalho com direitos, uma rede pública de cuidados de saúde, um sistema público de segurança social e práticas
diferenciadas de organização do trabalho, a pedido da mulher;

K. Considerando que uma educação de qualidade permite às mulheres melhorar as suas perspetivas de emprego e as suas
competências, bem como adquirir competências essenciais nos diversos setores, e considerando que esta educação
facilita, simultaneamente, a sua participação na vida social e em atividades culturais, garantindo ainda uma melhor
inserção no mercado de trabalho;

L. Considerando que a mobilidade educativa ajuda a fomentar a mobilidade profissional, aumenta as oportunidades no
mercado de trabalho e deve estar disponível para todos, incluindo para as mulheres com um nível baixo de qualificações;

1.
Salienta a necessidade de as políticas da UE comportarem uma maior sensibilização para a situação das mulheres de
diferentes faixas etárias, em especial nos domínios da educação, integração social, harmonização entre vida familiar e
trabalho, migração e emprego, pobreza, cuidados de saúde e políticas de proteção social, a fim de promover a igualdade e
iguais oportunidades de emprego para homens e mulheres, assegurar condições de trabalho seguras, iguais oportunidades
de acesso e carreira, incluindo a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego, centrar mais a atenção
na situação das mulheres no processo de tomada de decisão e combater todas as formas de discriminação no mercado de
trabalho, como a segregação em matéria de emprego ou a discriminação salarial, nomeadamente promovendo a
aprendizagem ao longo da vida, combatendo o emprego precário e promovendo o trabalho com direitos, horários de
trabalho compatíveis com o equilíbrio entre trabalho e vida privada, uma rede de cuidados de saúde e um sistema de
segurança social públicos, bem como práticas diferenciadas de organização do tempo de trabalho, a pedido da mulher;

2.
Sublinha o reconhecimento da mais-valia que a mobilidade educativa e profissional representa para a União Europeia;
salienta que os impactos da crise económica levam a uma necessidade acrescida de adaptar a escolha da profissão à oferta
no mercado de trabalho e à urgência crescente de melhorar a adaptabilidade das mulheres às exigências resultantes das
novas oportunidades de carreira, no caso de mudança de profissão;

3.
Considera que a promoção da mobilidade educativa e profissional das mulheres pode contribuir para a realização do
objetivo prioritário da «Europa 2020» de elevar para 75 % a taxa de emprego das mulheres e dos homens com idades
compreendidas entre os 20 e os 64 anos, inclusivamente através de uma maior participação dos jovens, dos trabalhadores
mais velhos e dos trabalhadores menos qualificados e de uma melhor integração dos migrantes;

4.
Insta os EstadosMembros a que incluam disposições que garantam a transparência e informação relativas aos direitos
das mulheres e dos seus familiares no que respeita à mobilidade ao conceberem as suas estratégias e programas de reforma
nacionais;

5.
Considera que a mobilidade profissional não pode prejudicar as mulheres ao nível da garantia dos direitos sociais e
que, para tal, deve ser garantida a manutenção e transferência dos direitos de pensão do Sistema Público de Segurança Social
entre países, apesar de reconhecer a heterogeneidade dos regimes de pensões em toda a UE;

6.
Insta os EstadosMembros a recolherem e analisarem dados relativos a obstáculos, escala e estrutura da mobilidade das
mulheres, a darem visibilidade e a divulgarem nos seus países as vantagens da mobilidade profissional no mercado interno,
assim como as vantagens da mobilidade educativa e profissional no estrangeiro; insta a Comissão e os EstadosMembros a
acompanharem a situação das agências e organizações que oferecem emprego a trabalhadores nacionais de outros
EstadosMembros e a detetarem a eventual existência de postos de trabalho ilegais ou clandestinos, bem como de agências
ou organizações que ofereçam empregos fictícios;

7.
Apela aos EstadosMembros para que comuniquem os dados em função do género relativos à mobilidade profissional
e incluam disposições que façam progredir a igualdade de género, no que diz respeito à mobilidade profissional, na
definição das suas políticas nacionais e dos seus Programas Nacionais de Reforma (PNR), votando particular atenção à
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programação e implementação dos programas operacionais a nível nacional e regional, financiados pelo Fundo Social
Europeu (FSE) para o período de programação de 2014-2020 e para além deste período; recorda a sua Resolução de
23 de outubro de 2012 que subscreve a proposta da Comissão de afetar 25 % da totalidade da dotação para a política de
coesão ao FSE (1);
8.
Salienta que, se este aspeto constituir objetivo específico destes programas, ou se afigurar como uma prioridade
transversal especial, começarão a surgir boas práticas e as medidas tomadas traduzir-se-ão em resultados a nível regional e/
/ou local;
9.
Destaca que, para apoiar o emprego, é necessário prestar maior atenção à cooperação transfronteiriça e ao
intercâmbio de boas práticas entre as instituições de ensino e as profissionais nos Estados Membros, reforçando, assim, a
igualdade e a inclusão dos sistemas escolares;
10.
Exorta os EstadosMembros a intensificar os esforços e a cooperação, sobretudo no domínio do acesso a informações
e ao aconselhamento, para combater o tráfico humano exercido por redes internacionais que angariam trabalhadores,
especialmente mulheres, com a falsa promessa de empregos que, na verdade, não existem e levam a situações de exploração
sexual e trabalho ou serviços forçados (mendicidade, escravatura ou práticas análogas à escravatura, servidão, exploração
para realizar atividades criminosas ou remoção de órgãos);
11.
Realça que a mobilidade deveria basear-se na igualdade dos géneros e no combate à discriminação em razão do
género, raça, origem étnica, religião, idade e saúde;
12.
Destaca que as mulheres que se deslocam para o estrangeiro por causa de empregos que envolvem serviços
domésticos, cuidados a crianças, a pessoas portadoras de deficiências ou a idosos são muitas vezes empregadas sem a
celebração de um contrato ou trabalham ilegalmente, e, por isso, não têm quaisquer direitos à segurança social, a cuidados
de saúde, a uma reforma adequada ou a outros benefícios relacionados com as contribuições para o regime de pensões;
13.
Insta os parceiros sociais, EstadosMembros e Comissão a apoiarem a melhoria dos elementos relativos à igualdade de
género nos acordos coletivos, nomeadamente, promovendo o direito a um horário de trabalho flexível, a serviços de
acolhimento de crianças, ao acompanhamento das trabalhadoras, a medidas que aumentem a representação das mulheres
nas negociações coletivas, e avaliando o impacto dos acordos coletivos nas mulheres;
14.
Exorta os Estados Membros a acompanharem a situação dos trabalhadores que cuidam de crianças e de outras
pessoas dependentes; a proporcionarem todas as informações necessárias às mulheres que se deslocam para o estrangeiro
para realizar esses trabalhos, incluindo informações sobre o acesso a postos de trabalho declarados e à formação, neste
âmbito, sobre os direitos sociais, os cuidados de saúde, etc.; a prestarem serviços de aconselhamento sobre os postos de
trabalho declarados e a advertir esses trabalhadores dos possíveis perigos do mercado de trabalho ilegal;
15.
Salienta que as políticas europeias também devem ter em consideração as condições de vida e de trabalho das
mulheres que se deslocam para efetuar trabalhos agrícolas sazonais, especialmente no que diz respeito à necessidade de um
alojamento adequado, de proteção social, de seguro médico e de cuidados de saúde, de conciliar a vida familiar e
profissional, e de um salário digno; enfatiza a necessidade de combater as situações de exploração que muitas dessas
mulheres enfrentam;
16.
Realça que às mulheres que se deslocam para o estrangeiro por motivo de emprego são muitas vezes oferecidos os
trabalhos de nível mais baixo do mercado de trabalho em termos de competências, remuneração e prestígio, e que a
migração profissional das mulheres concentra-se muitas vezes em algumas atividades onde predominam as mulheres, e que
estão associadas aos papéis tradicionalmente femininos; exorta, assim, os EstadosMembros a procederem devidamente ao
respetivo acompanhamento, a fim de assegurarem soluções contratuais adequadas, contrariando o recurso excessivo a
formas contratuais atípicas;
17.
Apela à colaboração dos Estados Membros, a fim de encontrar soluções para prevenir ou compensar certos efeitos
resultantes da mobilidade profissional em certos EstadosMembros e em certas áreas (por exemplo, a mobilidade dos
quadros médicos, constituído maioritariamente por mulheres), e que são suscetíveis de prejudicar os direitos humanos nos
EstadosMembros de origem;

(1)

Resolução do Parlamento Europeu de 23 de outubro de 2012, sobre o interesse em obter um resultado positivo do procedimento
de aprovação do Quadro Financeiro Plurianual para o período 2014-2020 (Textos Aprovados, P7_TA(2012)0360).
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18.
Considera que permitir às mulheres que se deslocam além-fronteiras gozar de direitos transferíveis no domínio da
segurança social é essencial para assegurar que elas beneficiem efetivamente das prerrogativas que adquiriram.
19.
Destaca as diferenças significativas entre os EstadosMembros no tocante às prestações familiares e aos direitos sociais
e observa que essas diferenças podem constituir um obstáculo real à mobilidade profissional de homens e mulheres que
tenham a cargo uma família;
20.
Exorta os EstadosMembros a assegurarem o reconhecimento recíproco de diplomas e de qualificações profissionais e
a facilitarem a simplificação dos procedimentos de reconhecimento;
21.
Salienta que, nos casos em que o reconhecimento não constitua por si só o principal problema, a lentidão do
procedimento necessário para o reconhecimento pode dar origem a um período inicial problemático no novo meio de
acolhimento na UE;
22.
Manifesta a sua preocupação face à elevada taxa de «desperdício de capacidades intelectuais» no caso das mulheres,
ou seja, a subutilização das qualificações das mulheres que se deslocam além-fronteiras, particularmente flagrante nos
setores da prestação de cuidados domiciliários e dos trabalhos domésticos em que é preponderante a presença feminina;
23.
Salienta a necessidade de garantir às mulheres regras claras para facilitar o seu acesso a cargos de chefia e assinala
que a presença de um maior número de mulheres nos conselhos de administração aumenta a competitividade e a
produtividade; por conseguinte, acolhe favoravelmente a proposta da Comissão Europeia que prevê, até 2020, uma quota
mínima de 40 % de mulheres entre os membros não executivos dos conselhos de administração de empresas europeias
cotadas em Bolsa com 250 ou mais trabalhadores e um volume de negócios global anual superior a 50 milhões de euros;
24.
Apela à Comissão e aos EstadosMembros para que melhorem a deteção e a eliminação das violações dos direitos das
mulheres no mercado de trabalho, bem como a punição efetiva dessas violações, a fim de proporcionar às mulheres que
vivem no estrangeiro por motivos profissionais todas as informações necessárias, incluindo no que respeita ao acesso aos
empregos e à formação profissional, aos direitos sociais e cuidados de saúde, e a fim de lhes proporcionar aconselhamento
gratuito sobre oportunidades de emprego e programas de habitação social;
25.
Insta a Comissão a acompanhar e a informar com regularidade sobre a forma como os fundos da UE destinados à
educação e formação, à mobilidade profissional e educativa, e à participação no mercado de trabalho são recebidos pelas
mulheres e pelos homens; exorta os EstadosMembros e a Comissão a reagirem com rapidez nos casos em que exista um
desequilíbrio na utilização dos referidos fundos;
26.
Insta os EstadosMembros a tomarem medidas com o objetivo de eliminar barreiras que as mulheres enfrentam na
promoção profissional e social nos países que não os seus países de origem e para onde estas transferem as suas vidas.
27.
Recorda que as mulheres, nomeadamente as trabalhadoras migrantes, são frequentemente vítimas do trabalho a
tempo parcial, bem mais do que os homens (em 2011, 32,1 % das mulheres em comparação com 9 % dos homens na
União Europeia trabalhavam a tempo parcial); solicita aos EstadosMembros que adotem as medidas necessárias para
dissuadir a contratação a tempo parcial (obrigação de justificação, supressão de determinados benefícios fiscais…) e
reforcem os direitos das mulheres que não podem evitar o trabalho a tempo parcial (prioridade de contratação, prémio de
precariedade em caso de despedimento…);
28.
Insta os Estados Membros e a Comissão a reforçar a política prosseguida na UE em matéria de combate à
discriminação direta e indireta contra trabalhadores migrantes e em particular as mulheres da UE acolhidos por outro
Estado Membro e à violação dos seus direitos devido ao seu insuficiente conhecimento das línguas e da legislação laboral
aplicável no Estado Membro de acolhimento;
29.
Insta a Comissão e os EstadosMembros a promoverem, com o apoio dos atores locais, parceiros sociais e
estabelecimentos de formação, uma maior sensibilização das mulheres para as oportunidades oferecidas pela mobilidade
profissional, em especial no que se refere ao desenvolvimento pessoal, ao planeamento de carreira e aos seus direitos
quando se deslocam para outro Estado-Membro por motivos profissionais;
30.
Convida os Estados Membros a instituírem pontos de contacto destinados aos trabalhadores móveis que exercem
atividades de prestação de cuidados e de trabalho doméstico e que têm relações de trabalho específicas, de molde a facultar-lhes a possibilidade de criação de uma rede que lhes permita obter informações sobre os seus direitos, e a incentivarem as
organizações não-governamentais com atividade nessa área;
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31.
de:

Encoraja os EstadosMembros a facilitarem os procedimentos a seguir pelas autoridades locais e regionais no sentido

— Conceber e pôr em prática programas específicos que visem integrar as mulheres e os homens nas comunidades locais e
promover os intercâmbios interculturais;
— Proporcionar às mulheres que acompanham o seu cônjuge ou parceiro para outro Estado-Membro serviços adequados,
nomeadamente cursos, a fim de facilitar a sua inserção no novo contexto sociocultural, como por exemplo cursos de
línguas e cursos de formação profissional, com particular atenção às mulheres em situação vulnerável;
— Dedicar uma maior atenção à integração das mulheres no mercado laboral, em particular, à aquisição e atualização das
suas qualificações e à aplicação de programas de formação e educação ao longo da vida;
— Abordar a questão das mulheres em risco sujeitas a uma elevada mobilidade, tais como trabalhadoras domésticas,
prestadoras de cuidados, empregadas de limpeza e mulheres que trabalhem no setor da hotelaria e restauração;
— Apoiar campanhas de sensibilização social levadas a cabo por organizações sem fins lucrativos sobre as mulheres nas
comunidades internacionais, nomeadamente cônjuges e parceiras expatriadas;
— Desenvolver programas de formação para a integração, projetos de aconselhamento psicológico e de integração; salienta
que a adoção de medidas concretas tem uma utilidade prática na compreensão e resolução de problemas;
32.
Frisa o prejuízo que as disparidades salariais entre géneros causam à economia e às pessoas; destaca que as
disparidades salariais entre géneros resultam, em parte, do facto de os setores onde as mulheres estão em maior número
terem frequentemente salários mais baixos;
33.
Insta os EstadosMembros a tornar a evolução dos salários mais transparente, nomeadamente através da promoção
da negociação coletiva, de forma a evitar que se mantenham ou aumentem as diferenças salariais, incluindo as repercussões
sobre a acumulação de pensões no Estado-Membro de origem e no Estado-Membro de acolhimento, e a tomar as medidas
necessárias para reduzir as diferenças salariais; solicita à Comissão que proponha novas medidas para sancionar e reduzir de
forma eficaz a diferença de remuneração entre homens e mulheres e que assegure a boa aplicação e a eficácia da Diretiva
2006/54/CE relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e
mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional (1), bem como que reveja a legislação em vigor relativa
às disparidades salariais entre géneros (Diretiva 2006/54/CE), como requerido pelo Parlamento na sua resolução de
13 de março de 2012; insta com veemência a Comissão e os EstadosMembros a desenvolverem políticas em cooperação
com os parceiros sociais que eliminem as disparidades salariais entre géneros, que centrem a integração das mulheres no
mercado de trabalho e promovam a igualdade de oportunidades de mobilidade;
34.
Acentua que a educação das crianças requer uma partilha de responsabilidades entre homens e mulheres e a
sociedade como um todo, e insta os EstadosMembros a colocarem à disposição dos trabalhadores que se deslocam,
juntamente com o seu cônjuge ou parceiro e/ou filhos, independentemente do seu nível remuneratório e de qualificações,
informações relativas às prestações familiares disponíveis no Estado-Membro de acolhimento, serviços públicos de cuidados
a crianças e outros dependentes, estabelecimentos de ensino pré-escolar, escolas e serviços médicos, bem como o acesso
gratuito aos serviços públicos de emprego, em conformidade com as leis nacionais em vigor, a fim de facilitar a inserção
laboral do cônjuge ou parceiro que se desloca para outro Estado-Membro; reafirma a necessidade de garantir o direito ao
reagrupamento familiar;
35.
Insta os EstadosMembros para que criem medidas infraestruturais que apoiem os trabalhadores móveis com família,
abordando a questão do acesso ao ensino e à assistência às crianças, à segurança social e aos serviços comunitários; exorta
os EstadosMembros de proveniência e os de acolhimento a desenvolverem mecanismos para a integração e a reintegração
de trabalhadores sujeitos a grande mobilidade e com família; salienta que os empregadores devem atribuir um melhor
reconhecimento ao valor das competências interculturais adquiridas pelas mulheres que se deslocam além-fronteiras;

(1)

JO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
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36.
Incentiva os EstadosMembros a combaterem a pobreza e a exclusão social das mulheres de todas as faixas etárias;
exorta a Comissão e os EstadosMembros a tomarem medidas com vista a impedir a feminização da pobreza promovendo o
emprego e o espírito empresarial entre as mulheres, combatendo as disparidades salariais e facilitando a conciliação dos
deveres profissionais e familiares através da criação de estruturas de acolhimento de crianças;

37.
Insta os EstadosMembros e a Comissão a votarem particular atenção ao problema da pobreza entre as mulheres
idosas, problema esse decorrente do facto de aquelas receberem pensões de valor inferior, também como consequência dos
períodos de desemprego a que estão sujeitas para se ocuparem dos filhos e de outros familiares dependentes;

38.
Insta os EstadosMembros a incentivar os empregadores a flexibilizar o trabalho das mulheres, em particular as
mulheres cujos filhos permaneceram no Estado-Membro de origem, permitindo-lhes, deste modo, manter o laço efetivo e
físico com eles;

39.
Insta a Comissão e os EstadosMembros a encorajarem, no seio das empresas e das administrações, a utilização do
trabalho à distância em condições salariais e sociais equitativas, com vista a evitar que as mulheres sejam confrontadas com
interrupções na carreira decorrentes da mobilidade do respetivo parceiro;

40.
Solicita aos EstadosMembros que participem ativamente na eliminação dos obstáculos à mobilidade dos
trabalhadores, oferecendo aos familiares e parceiros serviços, nomeadamente cursos, a fim de facilitar a sua inserção a longo
prazo no novo contexto sociocultural, como por exemplo cursos de línguas e de formação profissional;

41.
Salienta a necessidade de atrair mulheres para o ensino e a formação nas profissões MINT (matemática, informática,
novas tecnologias), a fim de ultrapassar a segregação em matéria de emprego e a discriminação salarial; insta os
EstadosMembros a promoverem entre as mulheres, desde cedo, vocações e profissões que exijam competências científicas,
técnicas matemáticas e de engenharia para promover uma melhor empregabilidade e prestar assistência na transição entre
ensino, formação profissional e emprego; apela, assim, aos EstadosMembros a que forneçam ou desenvolvam serviços de
orientação profissional e vocacional de qualidade que auxiliem as mulheres a este respeito;

42.
Destaca o efeito positivo de atrair mulheres, desde cedo, para profissões em indústrias chave com um elevado
potencial de emprego, nomeadamente na economia ecológica, no setor dos cuidados sociais e de saúde e na economia
digital;

43.
Exorta a Comissão e os EstadosMembros a adotarem medidas que resolvam a segregação entre géneros por setores,
através da motivação dos indivíduos, desde cedo, para escolherem setores pertinentes, e da melhoria das condições que
tornam esses setores menos atrativos para as mulheres ou os homens, como, por um lado, as condições de trabalho
incompatíveis com as responsabilidades familiares e, por outro, a remuneração;

44.
Reitera o seu apelo para que os EstadosMembros promovam a mobilidade no ensino e no emprego: (a) aumentando
a sensibilização e tornando as informações facilmente acessíveis para todos; (b) salientando o valor acrescentado da
mobilidade nas fases mais precoces da educação; (c) assegurando a validação dos resultados da aprendizagem decorrentes
das experiências de mobilidade entre EstadosMembros; (d) reduzindo os encargos administrativos e incentivando a
cooperação entre as autoridades competentes dos EstadosMembros; e (e) reconhecendo a permanência no estrangeiro na
acumulação de direitos a pensão no Estado-Membro de origem;

45.
Insta a Comissão a dar ênfase a todas as dimensões do ensino e da formação profissional, do ensino superior e da
educação de adultos, para melhorar a qualidade da educação e para conseguir, assim, melhores perspetivas de emprego no
futuro;

46.
Regista que, desde a sua criação em 1987, o programa Erasmus, só por si, permitiu a mais de 2,2 milhões de
estudantes circularem na UE e deu um contributo significativo para a mobilidade no ensino superior europeu; espera, por
isso, que as futuras perspetivas financeiras assegurem uma cobertura financeira adequada para todos os programas de apoio
à mobilidade e à educação; insta a Comissão e os EstadosMembros a continuarem a apoiar ativamente os programas
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europeus e internacionais de formação e estudo, e ainda programas como o Grundtvig, Comenius, Leonardo da Vinci, Jean
Monet e Erasmus, a fim de promover a mobilidade educativa e profissional das mulheres na UE e oferecer igualmente aos
professores a possibilidade de passarem um determinado período da sua carreira noutro Estado-Membro, contribuindo para
o desenvolvimento de um sentimento de cidadania e de pertença europeia; realça a importância do novo programa
plurianual de educação, formação profissional, juventude e desporto, construído com base nas experiências positivas de
todos os programas europeus existentes nos domínios da mobilidade e da educação;
47.
Salienta a importância de sistemas de ensino sensíveis às questões de género na medida em que deem às crianças
uma diversidade de escolha no momento de descobrirem os respetivos talentos; frisa que estudos demonstram que os fortes
estereótipos de género no ensino agrava a segregação entre os géneros no mercado de trabalho, tanto em relação aos setores
como às profissões; apela à Comissão e aos EstadosMembros para que combatam estes estereótipos;
48.
Sublinha a necessidade de introduzir garantias de empréstimos para jovens nos EstadosMembros da UE cujo objetivo
consista em melhorar o acesso ao mercado de trabalho dos jovens, portanto, também das mulheres que terminaram os seus
estudos, e em facilitar a transição da escola para o mercado de trabalho; salienta que os padrões de mobilidade profissional
numa fase precoce desempenham um papel crucial na definição de alterações de emprego subsequentes; recorda as suas
duas resoluções de 24 de maio de 2012 sobre a Iniciativa Oportunidades para a Juventude e de 16 de janeiro de 2013 sobre
a garantia à juventude; insta, por conseguinte, a Comissão e os EstadosMembros a executarem rapidamente o Pacote para o
Emprego dos Jovens, nomeadamente no que respeita a «O meu primeiro emprego EURES» e à garantia à juventude, a fim de
promover a mobilidade educativa e profissional precoce das jovens;
49.
Insta igualmente a Comissão a encontrar uma solução para assegurar a compatibilidade entre o nível de educação
adquirido na sequência da mobilidade dos jovens e as ofertas de emprego correspondentes a esse nível, a fim de garantir a
eficácia da mobilidade nas suas duas vertentes, a educativa e a profissional;
50.
Salienta que é necessário não só considerar o aumento da mobilidade de estudantes e trabalhadores, mas também a
dos seus professores, garantindo, assim, a qualidade do ensino, a fim de reforçar o emprego e combater o desemprego de
longa duração;
51.
Sublinha o reforço da dimensão social e a melhoria do acesso a programas de mobilidade educativa para mulheres
pertencentes a grupos sociais desfavorecidos e com salários mais baixos, assim como para mulheres em licença de
maternidade ou mães solteiras;
52.
Insta os EstadosMembros a tornar mais transparentes as possibilidades de apoio financeiro à mobilidade educativa e
profissional das mulheres e a facilitar o acesso a estas informações;
53.
Destaca que devem ser prestadas informações suficientes e apoio adicional às mulheres com deficiência, às mulheres
sem qualificações ou com pouca formação e às mães solteiras para lhes permitir aceder aos programas de formação,
aprendizagem e mobilidade educativa existentes;
54.
Chama a especial atenção para as mulheres com deficiência e sublinha a necessidade de medidas e ações que
combatam a dupla discriminação e promovam a plena igualdade de direitos e oportunidades;
55.
Entende que deve ser dada uma atenção especial ao respeito pela herança cultural e/ou tradições das mulheres
oriundas de comunidades minoritárias;
56.
Apela aos EstadosMembros para que incentivem projetos nacionais, regionais e locais para melhorar a taxa de
participação das mulheres no mercado de trabalho; exorta os EstadosMembros a encorajarem uma maior participação dos
homens e das mulheres em atividades de voluntariado e de solidariedade na comunidade;
57.
Sublinha a necessidade de prestar particular atenção ao apoio à mobilidade das mulheres de idade superior a 45
anos, mais predispostas do que as outras para aceitar condições de trabalho precárias;
58.
Realça a necessidade de aumentar o nível de participação das mulheres que se deslocaram para o estrangeiro nos
programas de aprendizagem ao longo da vida, incluindo os programas relativos ao desenvolvimento de competências,
devendo igualmente ser introduzidos programas para reforçar a inclusão social;
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59.
Destaca o facto de o desemprego e o problema da integração no mundo laboral afetarem uma ampla faixa etária das
mulheres, tendo estas de reagir rapidamente às necessidades do mercado de trabalho, e congratula-se com as medidas
propostas pela Comissão para fazer face aos inaceitáveis níveis de desemprego juvenil e de exclusão social e proporcionar
emprego, educação e formação aos jovens; apoia as iniciativas adotadas pela Comissão, como o mecanismo «WO.M.EN.
Mobility Enhancement», e insta a Comissão a expandir e melhorar o alcance dos projetos destinados a aumentar a
mobilidade profissional das mulheres;
60.
Realça as conclusões do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade Intergeracional, sublinhando a
necessidade de apoio às atividades de voluntariado e ao intercâmbio de conhecimentos e experiências entre mulheres de
diversos grupos etários;
61.
Insta a Comissão a apoiar a redistribuição dos recursos financeiros para programas que promovem o emprego das
mulheres e a qualidade do ensino dos grupos desfavorecidos;
62.
Recomenda a criação de uma Rede Europeia de Serviços de Aconselhamento para ajudar as comunidades locais a
gerirem este problema, facultando, para o efeito, informações, saber-fazer e orientação no que diz respeito à integração das
mulheres; recomenda a promoção e a utilização de instrumentos e redes e a continuação do financiamento das atuais redes
europeias, bem como de instrumentos que facilitam a mobilidade como a EURES, o «Your Europe» e o «Europe Direct», que
também tornam mais fácil às mulheres obterem informações sobre os seus direitos e oportunidades nos diversos
EstadosMembros;
63.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, bem como aos governos
dos EstadosMembros.

P7_TA(2013)0248

Um serviço eletrónico de portagem e um sistema de vinheta para os veículos particulares
ligeiros
Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, sobre uma estratégia para um serviço eletrónico de
portagem e um sistema de vinheta para os veículos particulares ligeiros na Europa (2012/2296(INI))
(2016/C 065/06)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativa à imposição de taxas
nacionais aos veículos particulares ligeiros pela utilização das infraestruturas rodoviárias (COM(2012)0199),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada «Implementação do
serviço eletrónico europeu de portagem» (COM(2012)0474),
— Tendo em conta o Livro Branco intitulado «Roteiro do espaço único europeu dos transportes — Rumo a um sistema de
transportes competitivo e económico em recursos» (COM(2011)0144),
— Tendo em conta o artigo 48.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0142/2013),
A. Considerando que o atual sistema de Serviço Eletrónico Europeu de Portagem (SEEP), introduzido pela Comissão, não
está a funcionar e necessita de ser repensado; considerando que alguns atores do mercado não veem atualmente nenhum
benefício pecuniário na adaptação a um sistema SEEP interoperável comum;
B. Considerando que as futuras receitas dos Estados-Membros provenientes do imposto especial de consumo deverão
provavelmente diminuir em consequência do abandono progressivo dos combustíveis à base de petróleo;
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C. Considerando que o princípio do «utilizador-pagador/poluidor-pagador» deve continuar a ser uma prioridade
fundamental para o setor dos transportes na Europa;
D. Considerando que a tarifação da utilização das infraestruturas rodoviárias vai ser uma realidade em cada vez mais
Estados-Membros a muito curto prazo;
E. Considerando que surgem repetidamente certos problemas em zonas fronteiriças com não-residentes, quando são
instalados novos sistemas eletrónicos de portagem, dando origem a protestos e queixas sobre perdas financeiras e
discriminação;
F. Considerando que incumbe à UE assegurar que esta evolução não tenha um impacto negativo nas viagens
transfronteiriças, nem no quotidiano dos habitantes de regiões fronteiriças, nem no comércio;
G. Considerando que a UE deve promover uma tarifação da utilização das infraestruturas rodoviárias que não seja
discriminatória dos utilizadores rodoviários não-residentes no país portajador;
H. Considerando que no futuro será necessário mais financiamento, sobretudo — além da construção de novas estradas —
para a conservação e manutenção de infraestruturas de transporte existentes;
I. Considerando que deve ser permitido aos Estados-Membros introduzir sistemas de tarifação ou com base na distância
ou com base no tempo, embora seja conveniente tomar medidas para garantir que, sempre que possível, os sistemas
com base na distância sejam privilegiados, uma vez que são mais justos e menos discriminatórios do que os sistemas
com base no tempo;
J. Considerando que já existem as tecnologias necessárias para a interoperabilidade de sistemas de tarifação rodoviária;
K. Considerando que o principal problema que o SEEP enfrenta reside na falta de vontade política para o aplicar, não em
questões técnicas nem em questões relacionadas com o mercado;
Quadro geral
1.
Nota que a Comissão considera que os dois principais interessados são as entidades portajadoras e os fornecedores de
sistemas de SEEP, mas lembra que os utilizadores rodoviários, em especial as empresas transportadoras, são um terceiro
interessado fundamental; chama a atenção para o facto de que os utilizadores de veículos privados são potenciais
utilizadores finais, podendo contribuir para acelerar o desenvolvimento do SEEP;
2.
Exorta a Comissão a ponderar a forma como aqueles interessados podem ser envolvidos com a máxima utilidade nas
fases seguintes do seu trabalho;
3.
Sublinha que, embora a proteção de dados pessoais, e a proteção de dados em geral, sejam da máxima importância, e
todas as novas medidas adotadas devam ser sujeitas à legislação da UE em matéria de proteção de dados, e, em particular, à
Diretiva 95/46/CE, tal não deve constituir um obstáculo à interoperabilidade de sistemas;
4.
Reconhece o direito dos proprietários das infraestruturas rodoviárias de receberem um montante adequado pela sua
utilização e pelos serviços que lhes estão associados;
O SEEP: um fracasso até à data a precisar de uma nova orientação
5.
Concorda com a Comissão que a atual diretiva relativa ao SEEP (2004/52/CE) não conduziu ao desenvolvimento
esperado de um sistema eletrónico de portagem rodoviária europeu interoperável entre os Estados-Membros; considera que
ela redundou num fracasso, e sublinha que é necessário tomar medidas drásticas para a consecução do objetivo supra
mencionado;
6.
Crê que a Comissão deve ponderar o mais depressa possível a adoção de medidas legislativas adequadas no domínio
da interoperabilidade, para obrigar todos os interessados a executar o projeto SEEP;
7.
Considera lamentável que os Estados-Membros manifestem, de maneira geral, pouco interesse no desenvolvimento do
SEEP, e que a Comissão não tome mais medidas para fazer cumprir a legislação da UE; recomenda portanto à Comissão que
conceba e proponha um regime de incentivo para encorajar os operadores e os Estados-Membros a acelerar os prazos de
realização do sistema;
8.
Concorda com a Comissão que existe procura por uma solução interoperável no domínio da cobrança eletrónica de
portagens, mas crê que é necessário adotar medidas legislativas adequadas para que os interessados introduzam esse
sistema, uma vez que a remuneração que decorre exclusivamente de um sistema interoperável não é suficientemente
atrativa para determinados fabricantes de equipamento de cobrança de portagens, ou para determinados operadores
rodoviários;
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9.
Considera que a confiança no funcionamento do mercado, privilegiada pela Comissão, não deu resultado, e que é
portanto necessário agir a nível político para acelerar a concretização do SEEP e torná-lo uma realidade no futuro imediato;
10.
Crê que os planos da Comissão para continuar com a regionalização não são satisfatórios, uma vez que podem levar
a atrasos suplementares, que podem ser negativos para o desenvolvimento do serviço a nível da UE;
11.
Crê, em qualquer caso, que o desenvolvimento a nível da UE do serviço deve continuar a ser o objetivo último da UE;
salienta que a regionalização, a ser concretizada, não deve ser mais do que uma fase transitória;
12.
Considera que é necessário tomar medidas de maior fôlego e recomenda à Comissão, primeiro, que seja firme a
atuar contra os Estados-Membros que não aplicam corretamente a legislação da UE, e, segundo, que elabore sem demora
um relatório sobre todos os estudos disponíveis sobre o assunto, para fornecer uma base clara à formulação de diferentes
opções de estratégia tanto a médio como a longo prazo, nomeadamente a cobrança de portagens através, por exemplo, de
tecnologias de GPS/GNSS, a fim de prevenir e reduzir o congestionamento de trânsito causado por barreiras físicas, e
exorta-a a apresentar esta visão geral até ao final de 2013;
13.
Crê que a Comissão deve empreender um estudo sobre as condições e os aspetos financeiros que tornariam o SEEP
uma realidade operacional;
14.
Crê que a diretiva relativa à interoperabilidade (2004/52/CE) define um quadro regulador adequado à coexistência de
diferentes sistemas de cobrança de portagens, permitindo aos Estados-Membros optar entre diferentes tecnologias segundo
as características da sua rede rodoviária;
15.
Crê que, independentemente do sistema escolhido, a Comissão deve ter um grande cuidado para garantir que os
consumidores sejam sempre informados do custo da portagem que é cobrada através de um dispositivo eletrónico;
16.
Solicita que as necessidades específicas dos profissionais, e de outros condutores, que viajam por numerosos países,
e, em particular, de e para Estados-Membros periféricos, sejam sempre tidas em conta no desenvolvimento do serviço;
17.
Solicita à Comissão que, nos seus programas de trabalho sobre as redes transeuropeias de transportes, preveja a
possibilidade de financiamento de projetos que possam servir para acelerar a concretização do SEEP;
18.
Considera que a confiança no efeito da procura de mercado não logrou alcançar os resultados desejados, e que é
necessário analisar aquilo que faltou e conduziu a esta situação;
19.
Crê que os atores do setor, nomeadamente prestadores de serviços de portagem, concessionários rodoviários e
fabricantes de dispositivos eletrónicos e equipamento conexo, não têm nenhuma vontade de criar um SEEP, e que pode ser
necessário adotar um regulamento para obrigar os atores a juntar-se; considera que a Comissão deve introduzir medidas de
apoio, a fim de fazer com que o utilizador final tenha um sentimento de eficiência sobre a cobrança de portagens, em
particular no contexto de um mais generalizado uso de portagens no futuro;
20.
Solicita à Comissão que, tendo em conta os atuais projetos, avalie de forma pormenorizada a interoperabilidade
técnica e contratual entre Estados-Membros, e que, se adequado, proponha novas medidas com base nas boas práticas;
21.

Concorda com a Comissão que já existe a tecnologia necessária para a interoperabilidade de sistemas;

22.
Chama a atenção para o facto de que vários Estados-Membros tencionam introduzir sistemas de portagem nos
próximos anos, ou prolongar as concessões existentes; insta a Comissão a assegurar que esses sistemas reúnem os requisitos
de interoperabilidade, e a garantir que a introdução de sistemas de portagem nunca seja discriminatória para não-residentes
devido à criação de obstáculos ao princípio da livre circulação;
23.
Apela aos Estados-Membros e aos operadores de vias portajadas para que trabalhem em estreita cooperação com os
países vizinhos, e para que deem todo o apoio necessário à criação de sistemas de tarifação e de estruturas de pagamento e
cobrança, e à informação dos utilizadores sobre preços, termos e condições de uso, etc.;
24.

Solicita que sejam instaurados processos de infração em caso de incumprimento;
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Tarifação da utilização de infraestruturas rodoviárias: vinhetas, portagens, interoperabilidade e proteção de dados
25.
Sublinha que compete aos Estados-Membros decidir se introduzem tarifação rodoviária ou não, e fixar o montante
cobrado pela utilização de infraestruturas rodoviárias, e que os Estados-Membros devem ter a última palavra sobre o destino
das receitas de tarifação rodoviária;
26.
Apela aos Estados-Membros para que continuem a modernizar as suas redes de transportes, de forma a torná-las tão
sustentáveis, eficientes, respeitadoras do ambiente e seguras quanto possível, reservando para estes fins receitas de tarifação
rodoviária;
27.
Reconhece que há Estados-Membros que estão em vias de elaborar planos para aplicar tarifação a novas categorias
de veículos, nomeadamente veículos particulares ligeiros, o que torna mais urgente que a Comissão introduza um sistema
de tarifação interoperável coordenado;
28.
Nota que a aplicação de portagens, com mais igualdade, a todos os tipos de veículos, com base no princípio do
utilizador-pagador representa um passo na direção certa;
29.
Apela aos Estados-Membros para que tenham em conta o caso especial dos habitantes de regiões fronteiriças ao
estabelecerem sistemas nacionais de portagem; sublinha que os sistemas nacionais de portagem não devem traduzir-se em
nenhuma forma de discriminação;
30.
Recomenda à Comissão e aos Estados-Membros que tenham em conta o caso específico das regiões fronteiriças ao
elaborar planos de sistemas de tarifação rodoviária, de forma a minimizar o seu impacto nos habitantes dessas regiões;
31.
Crê que, sem prejuízo do facto de que a cobrança de receita é um poder dos Estados-Membros, a UE deve privilegiar
um sistema de portagem com base na distância a sistemas de vinheta, dado que o primeiro constitui um tipo de sistema
não-discriminatório, muito mais justo, enquanto o segundo causou no passado problemas de eficiência e discriminação,
devendo ser evitado sempre que possível;
32.
Crê que a Comissão deve determinar que é obrigatório que os sistemas com base no tempo ofereçam aos utilizadores
de infraestruturas rodoviárias vinhetas personalizadas, com base em várias estruturas de tarifação proporcional — por
exemplo, opção diária, semanal, mensal e anual –, com a possibilidade de a vinheta ser adquirida até 30 dias antes da
circulação na estrada, e indicando claramente o montante de despesas administrativas que é cobrado, e que a Comissão deve
privilegiar a introdução mais generalizada de sistemas com base na distância em vez dos sistemas com base no tempo
33.
Crê que a introdução de qualquer novo sistema de tarifação, que envolva a partilha de sistemas operativos e de dados
sobre clientes e suas deslocações, deve ser rigorosamente sujeita à regulamentação da UE sobre proteção de dados, e que os
dados devem ser tornados anónimos, de forma a proteger a vida privada; tem uma atitude pragmática no que diz respeito à
questão da proteção de dados, e crê que uma vez introduzidas as salvaguardas necessárias, a preocupação com a proteção
de dados não deve constituir um obstáculo à interoperabilidade;
34.
Recomenda à Comissão que obrigue os Estados-Membros que têm sistemas de vinheta a simplificar de forma
substancial a venda de vinhetas e o acesso à informação, e a assegurar um serviço de pagamento em linha que permita aos
clientes fazer o pré-pagamento das suas taxas através de uma interface acessível a todos, respeitando os princípios de
desenho universal;
35.

Recomenda à Comissão que preveja a possibilidade de pagamento de portagens e vinhetas por telemóvel;

36.
Salienta a necessidade de sinalização prévia, adequada e visível para informar os condutores sobre a importância a
pagar; salienta também que a informação sobre multas e outras penalidades deve ser claramente indicada e facilmente
acessível;
37.
Reconhece as necessidades das transportadoras e das PME, e os benefícios que a existência de um SEEP lhes
proporcionaria no que diz respeito à colocação de produtos no mercado ao preço mais competitivo possível;
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38.
Nota a importância das transportadoras e das PME para o crescimento económico e o emprego na Europa, e,
consequentemente, considera fundamental que não lhes sejam impostos nenhuns encargos suplementares inúteis, aplicando
antes o princípio do utilizador-pagador, com caráter geral, a todas as categorias de veículos;
39.
Recomenda que a Comissão seja firme a atuar contra quem não coopera com a atual diretiva relativa à
interoperabilidade, avaliando ao mesmo tempo a necessidade de publicar uma proposta de nova legislação sobre o SEEP e a
interoperabilidade da tarifação rodoviária;
o
o
40.

o

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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P7_TA(2013)0266

Investimento social a favor do crescimento e da coesão
Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre a Comunicação da Comissão intitulada
«Investimento social a favor do crescimento e da coesão, designadamente através do Fundo Social Europeu, no
período 2014-2020» (2013/2607(RSP))
(2016/C 065/07)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e, nomeadamente, os seus artigos 5.o, 6.o,
9.o, 14.o, 147.o, 148.o, 149.o, 151.o e 153.o, bem como a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, em
particular, os seus artigos 24.o, 25.o, 26.o, 29.o, 33.o, 34.o, 35.o e 36.o,

— Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 20 de fevereiro de 2013, intitulada «Investimento social a favor do
crescimento e da coesão, designadamente através do Fundo Social Europeu, no período 2014-2020» (COM(2013)
0083),

— Tendo em conta a recomendação da Comissão, de 20 de fevereiro de 2013, intitulada «Investir nas crianças para quebrar
o ciclo vicioso da desigualdade» (2013/112/UE) (1),

— Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 20 de fevereiro de 2013, intitulado «Provas
relativas às tendências demográficas e sociais: o contributo das políticas sociais para a inclusão, o emprego e a
economia» (SWD(2013)0038),

— Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 20 de fevereiro de 2013, intitulado
«Acompanhamento da aplicação pelos Estados-Membros da Recomendação da Comissão Europeia, de 2008, sobre a
inclusão ativa das pessoas excluídas do mercado de trabalho — rumo a uma abordagem de investimento social» (SWD
(2013)0039),

— Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 20 de fevereiro de 2013, intitulado «Terceiro
relatório bienal sobre os serviços sociais de interesse geral» (SWD(2013)0040),

— Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 20 de fevereiro de 2013, intitulado «Cuidados
de longa duração em sociedades em envelhecimento — desafios e opções políticas» (SWD(2013)0041),

— Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 20 de fevereiro de 2013, intitulado «Enfrentar o
fenómeno dos sem-abrigo na União Europeia» (SWD(2013)0042),

— Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 20 de fevereiro de 2013, intitulado «Investir na
saúde» (SWD(2013)0043),

— Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 20 de fevereiro de 2013, intitulado
«Investimento social através do Fundo Social Europeu» (SWD(2013)0044),

— Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 28 de novembro de 2012, sobre a Análise Anual do Crescimento
2013 (AAC) (COM(2012)0750), e o Projeto de Relatório Conjunto sobre o Emprego a ela anexado,
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— Tendo em conta a sua resolução, de 7 de fevereiro de 2013, sobre o Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas
Económicas: aspetos sociais e relativos ao emprego na Análise Anual do Crescimento 2013 (1),
— Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Europa 2020: estratégia para um
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» (COM(2010)2020),
— Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 18 de abril de 2012, intitulada «Uma recuperação geradora de
emprego» (COM(2012)0173),
— Tendo em conta a pergunta com pedido de resposta oral à Comissão e a respetiva resolução do Parlamento, de
14 de junho de 2012, intitulada «Uma recuperação geradora de emprego» (2),
— Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 23 de novembro de 2010, intitulada «Agenda para Novas
Competências e Empregos: um contributo europeu para o pleno emprego» (COM(2010)0682),
— Tendo em conta a sua resolução, de 26 de outubro de 2011, sobre a Agenda para Novas Competências e Empregos (3),
— Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 16 de dezembro de 2010, intitulada «Plataforma Europeia contra a
Pobreza e a Exclusão Social: um Quadro Europeu para a Coesão Social e Territorial» (COM(2010)0758), bem como o
parecer do Comité Económico e Social Europeu (4) e a resolução do Parlamento, de 15 de novembro de 2011, sobre o
mesmo tema (5),
— Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 20 de dezembro de 2011, intitulada «Iniciativa Oportunidades para a
Juventude» (COM(2011)0933),
— Tendo em conta a pergunta com pedido de resposta oral à Comissão e a respetiva resolução do Parlamento, de
24 de maio de 2012, sobre a Iniciativa Oportunidades para a Juventude (6),
— Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 5 de dezembro de 2012, intitulada «Ajudar à transição dos jovens para
o emprego» (COM(2012)0727),
— Tendo em conta a sua resolução, de 7 de setembro de 2010, sobre o desenvolvimento do potencial de emprego de uma
nova economia sustentável (7),
— Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade de Género (2011-2020), adotado pelo Conselho em 7 de março
de 2011,
— Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 3 de outubro de 2008, relativa a uma recomendação da Comissão
sobre a inclusão ativa das pessoas excluídas do mercado de trabalho (COM(2008)0639) e a sua resolução sobre este
tema, de 6 de maio de 2009 (8),
— Tendo em conta a sua resolução, de 14 de março de 2013, sobre a integração dos migrantes, os seus efeitos no mercado
de trabalho e a dimensão externa da coordenação da segurança social (9),
— Tendo em conta a sua resolução, de 5 de julho de 2011, sobre o futuro dos serviços sociais de interesse geral (10),
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— Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2 de julho de 2008, intitulada «Agenda Social Renovada:
Oportunidades, Acesso e Solidariedade na Europa do século XXI» (COM(2008)0412) e a sua resolução, de 6 de maio
de 2009, sobre este tema (1),
— Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Sustentabilidade das Finanças Públicas a longo prazo para a
Recuperação da Economia» (COM(2009)0545) e a sua resolução, de 20 de maio de 2010, sobre este tema (2),
— Tendo em conta a proposta da Comissão de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo
Social Europeu e que revoga o Regulamento (CE) n.o 1081/2006 do Conselho (COM(2011)0607/2 — 2011/0268
(COD)), de 14 de março de 2012, e o seu projeto de resolução legislativa, de 20 de agosto de 2012, sobre este tema (3),
— Tendo em conta a sua resolução, de 20 de novembro de 2012, sobre a «Iniciativa de empreendedorismo social —
construir um ecossistema para promover as empresas sociais no centro da economia e da inovação sociais» (4),
— Tendo em conta a sua resolução, de 6 de fevereiro de 2013, sobre a «Responsabilidade social das empresas: promoção
dos interesses da sociedade e via para uma retoma sustentável e inclusiva» (5),
— Tendo em conta a sua resolução, de 20 de novembro de 2012, sobre o Pacto de Investimento Social como uma resposta
à crise (6),
— Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 16 de fevereiro de 2012, intitulada «Uma agenda para pensões
adequadas, seguras e sustentáveis» (COM(2012)0055),
— Tendo em conta a Convenção n.o 117 da OIT sobre política social (objetivos e normas de base),
— Tendo em conta a Recomendação n.o 202 da OIT sobre níveis de proteção social,
— Tendo em conta a pergunta com pedido de resposta oral à Comissão sobre a sua comunicação intitulada «Investimento
social a favor do crescimento e da coesão, designadamente através do Fundo Social Europeu, no período 2014-2020»
(O-000057/2013] — B7-0207/2013),
— Tendo em conta o artigo 115.o, n.o 5, e o artigo 110.o, n.o 2, do seu Regimento,
A.

Considerando que em muitos Estados-Membros as medidas de consolidação orçamental conduziram ao favorecimento
de objetivos de despesa a curto prazo à custa do investimento no crescimento sustentável, no emprego, na coesão
social e na competitividade para atingir os objetivos da estratégia Europa 2020;

B.

Considerando que a crise da dívida soberana que atingiu a Europa, nomeadamente os países da Zona Euro, conduziu a
uma desaceleração económica acentuada com consequências sociais negativas na maior parte dos Estados-Membros
através do aumento do desemprego, dos níveis de pobreza e da exclusão social;

C.

Considerando que a crise evidenciou a interdependência económica dos Estados-Membros e as diferenças significativas
existentes na capacidade dos vários Estados-Membros de dar resposta ao mercado de trabalho e aos desafios sociais;

D.

Considerando que a crise, combinada com a evolução demográfica, torna urgente que os Estados-Membros aumentem
a eficácia dos gastos sociais e concebam as reformas potenciais dos respetivos sistemas de proteção social em
conformidade com este objetivo;

E.

Considerando que os parceiros sociais a nível nacional podem desempenhar um papel importante no financiamento e
na gestão dos sistemas de segurança social;

F.

Considerando que os investimentos sociais bem direcionados e eficazes ajudam a estabilizar a economia, promovem o
emprego e melhoram as qualificações da mão-de-obra, promovendo assim a competitividade da UE;
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G.

Considerando que a exigência crescente de especialização dos postos de trabalho disponíveis e as qualificações
necessárias para os futuros setores geradores de emprego, adaptados a uma economia sustentável e à sociedade,
requerem um investimento adequado nos programas educativos e de formação;

H.

Considerando que os rendimentos médios dos agregados familiares na UE estão a diminuir e que o desemprego de
longa duração, bem como a pobreza e a exclusão social, incluindo a pobreza dos trabalhadores e a polarização social,
estão a aumentar em muitos Estados-Membros;

I.

Considerando que 10,5 % da população ativa está desempregada;

J.

Considerando que numa declaração do Conselho Europeu, de 30 de janeiro de 2012, pode ler-se: «Só haverá uma
retoma do crescimento e do emprego se seguirmos uma abordagem coerente e assente numa base alargada,
conjugando uma consolidação orçamental inteligente, que preserve o investimento no crescimento futuro, com
políticas macroeconómicas sólidas e uma estratégia ativa em prol do emprego, preservando a coesão social»;

K.

Considerando que os efeitos da estagnação económica e da persistente crise da dívida pública, conjugados com a
evolução demográfica, desafiam os sistemas de proteção social e uma segurança social digna, incluindo os regimes de
segurança social estatutários e voluntários;

L.

Considerando que 22,8 % dos jovens na UE estão atualmente desempregados e que o desemprego juvenil se situa
acima dos 50 % em alguns Estados-Membros;

M.

Considerando que 8,3 milhões de europeus com idade inferior a 25 anos não estão empregados, não estudam e não
seguem qualquer formação (SEEF); considerando que estes valores continuam a aumentar, acarretando o risco de uma
geração perdida;

N.

Considerando que os jovens oriundos da imigração também são mais suscetíveis de abandonar o sistema de ensino e
de formação sem obter um diploma do ensino secundário superior;

O.

Considerando que 27 % das crianças estão ameaçadas pela pobreza ou pela exclusão social, em comparação com uma
média de 24 % da população da UE no seu conjunto (1);

P.

Considerando que 8 % dos cidadãos da UE vivem em condições de grave privação material e não podem prover a uma
série de necessidades consideradas essenciais para viver uma vida digna na Europa;

Q.

Considerando que 15 % das crianças abandonam a escola sem concluir o ensino secundário e que 10 % dos cidadãos
da UE vivem em agregados familiares sem emprego;

R.

Considerando que o Comité da Proteção Social (CPS) chamou a atenção para o facto de estes números continuarem a
aumentar em muitos Estados-Membros, em parte devido ao impacto das medidas de consolidação orçamental;

S.

Considerando que as populações mais vulneráveis, como as pessoas idosas e as portadoras de deficiência, foram as
mais afetadas pela crise financeira, económica e social;

T.

Considerando que as políticas sociais são, em primeiro lugar, da competência dos Estados-Membros, e que cabe à UE
prestar apoio e assistência e complementar as atividades dos Estados-Membros;

U.

Considerando que ter um emprego digno é uma verdadeira proteção contra a pobreza;

V.

Considerando que as políticas ativas do mercado de trabalho e as estratégias de ativação são essenciais para ajudar os
desempregados a encontrar um emprego digno;

W. Considerando que uma orientação individualizada adequada para os que procuram um emprego digno pode aumentar
as suas possibilidades de sucesso;
X.

(1)

Considerando que não se deve permitir que as medidas de austeridade, incluindo os cortes orçamentais nos serviços
públicos e nos orçamentos de assistência social, agravem a situação das pessoas mais desfavorecidas ou constituam,
desnecessariamente, uma ameaça de desemprego;
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Y.

Considerando que não se deve permitir que as medidas de austeridade coloquem em risco a disponibilidade, a
acessibilidade e a razoabilidade dos serviços de cuidados de saúde e de cuidados continuados ou agravem as
desigualdades em matéria de saúde;

Z.

Considerando que a crise económica irá possivelmente afetar mais as mulheres do que os homens; que existe o risco
de a atual recessão atrasar os avanços, ou mesmo de causar retrocessos, com consequências a longo prazo para os
sistemas de proteção social, a inclusão social e a demografia;

AA. Considerando que qualquer política orçamental de rigor deve ser inteligente, permitir um investimento contracíclico
nas principais prioridades políticas e estar em conformidade com o desempenho económico e a produtividade;
AB. Considerando que comunidades marginalizadas vivem em condições socioeconómicas deploráveis e são
frequentemente alvo de graves discriminações e de segregação em todos os domínios da vida;
AC. Considerando que os primeiros sinais de abandono escolar são sinais importantes da reprodução cíclica da pobreza;
AD. Considerando que a situação dos sem-abrigo é um problema que continua a afetar todos os Estados-Membros e é uma
das mais extremas formas de pobreza e de privação corroendo a dignidade humana e comprometendo o direito
humano fundamental do acesso à habitação;
AE. Considerando que garantir o acesso a habitação digna é uma obrigação internacional que cabe a todos os Estados-Membros, ao abrigo da qual a oferta de habitação social ocorre paralelamente à oferta presente no mercado;
AF. Considerando que as pessoas sem-abrigo necessitam de medidas específicas para as integrar na sociedade e evitar a
exclusão social;
AG. Considerando que a pobreza e a exclusão social continuam a ser um fator social determinante do estado de saúde e das
condições de vida, nomeadamente atendendo ao impacto da pobreza infantil na saúde e no bem-estar das crianças;
AH. Considerando que as discriminações no trabalho com base no género, as desigualdades salariais entre géneros e as
consequentes disparidades nas pensões de reforma continuam a persistir na UE;
AI. Considerando que, na UE, apenas 63 % das mulheres exercem uma atividade profissional, em comparação com 76 %
dos homens, em parte devido à falta de estruturas de acolhimento para crianças e de medidas concretas para ajudar a
conciliar, de forma saudável, a vida profissional e a vida privada;
AJ. Considerando que a dimensão de género é essencial para a consecução dos grandes objetivos da estratégia Europa
2020, dado que as mulheres constituem a maior reserva de mão-de-obra ainda não utilizada; considerando que, por
isso, têm de ser desenvolvidas, no âmbito do Semestre Europeu, medidas concretas e políticas específicas relativas à
igualdade de género;
AK. Considerando que, maioritariamente, as mulheres são os chefes de família, encabeçam as famílias monoparentais e são
as prestadoras de cuidados, e que políticas de inclusão ativa exigem um conjunto abrangente de medidas que permita
às mulheres aumentar a sua participação no mercado de trabalho;
1.
Congratula-se com o Pacote de Investimento Social da Comissão, que estabelece as ligações necessárias entre as
políticas sociais nacionais, o processo das reformas do Semestre Europeu e os fundos de coesão relevantes da UE;
2.
Observa que, para além da função original de proteção social de sistemas de previdência social, a comunicação da
Comissão acrescenta as funções de investimento social e estabilização da economia; salienta que a atual crise económica e
social acentua a necessidade de estas três funções serem complementares e não se encontrarem em posições opostas;
3.
Reitera a necessidade de se melhorar a coordenação das políticas sociais e económicas a nível da UE, de forma a evitar
discrepâncias, criar sinergias entre elas e permitir que reforcem os objetivos de cada uma;
4.

Realça que a ferramenta mais eficaz para lutar contra o desemprego a longo prazo é o crescimento económico;
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5.
Lamenta que a comunicação seja acompanhada de uma recomendação que se refere a um só domínio, uma vez que as
medidas de austeridade têm um grande impacto em diversas áreas da política social;
6.
Está convicto de que as reformas da política social devem ser orientadas, nomeadamente, pelos princípios de inclusão
ativa e de ativação — permitindo que os desempregados e as pessoas mais desfavorecidas entrem e participem no mercado
de trabalho;
7.
Relembra que os investimentos sociais geram retorno económico e social ao prevenir e fazer face a riscos sociais;
acentua que o investimento social se centra em políticas públicas e em estratégias de investimento no capital humano que
facilitam a transição para mercados de trabalho em permanente mutação e permitem a aquisição de novas qualificações
para futuros setores geradores de emprego, adaptados a uma economia sustentável e à sociedade;
8.
Realça que o investimento social deve ser encarado como um investimento por parte dos Estados-Membros, o que
poderá dar origem a um duplo dividendo com retornos a longo prazo e efeitos contracíclicos, reduzindo assim o risco de
danos; exorta a Comissão a analisar que parte das despesas públicas sociais pode ser considerada um investimento
produtivo;
9.
Considera, neste contexto, que os investimentos sociais direcionados devem ser uma parte importante das políticas
económicas e de emprego dos Estados-Membros, bem como ser incluídos no processo do Semestre Europeu, com vista a
alcançar os objetivos de emprego, sociais e de educação da estratégia Europa 2020;
10.
Congratula-se, por isso, pelo apelo da Comissão aos Estados-Membros para que incluam os investimentos sociais nas
suas metas orçamentais a médio e longo prazo, bem como nos seus programas nacionais de reforma;
11.

Reitera que os recursos para as políticas sociais não são fornecidos exclusivamente pelo setor público;

12.
Salienta, por conseguinte, que os Estados-Membros devem recorrer mais a abordagens de financiamento inovadoras,
incluindo a participação do setor privado e a utilização de instrumentos de engenharia financeira, como as obrigações de
impacto social, as parcerias público-privadas, o microfinanciamento, o «passaporte de investimento social» e as garantias de
apoio às políticas;
13.
Exorta, por conseguinte, os Estados-Membros a envolver igualmente as empresas sociais, uma vez que estas podem
complementar os esforços do setor público;
14.
Exorta a Comissão, neste contexto, a ponderar a hipótese de desenvolver um painel de avaliação de indicadores
comuns de investimento social, que constituiria um mecanismo de alerta para o acompanhamento dos progressos nos
Estados-Membros;
15.
Congratula-se pela insistência da Comissão em atribuir pelo menos 25 % do financiamento da política de coesão ao
desenvolvimento de capital humano e ao investimento social, através do Fundo Social Europeu;
16.
Insta os Estados-Membros a assegurar um acompanhamento eficaz das despesas das políticas sociais, de modo a
canalizar os recursos para medidas direcionadas e eficazes, evitando encargos administrativos desnecessários;
Sustentabilidade
17.
Insta os Estados-Membros a modernizar e, se necessário, a realizar sem demora reformas estruturais das suas
políticas de investimento social para oferecer os melhores serviços possíveis aos cidadãos;
18.
Realça que os Estados-Membros devem tornar as suas políticas de investimento social sustentáveis e prepará-las para
o futuro mediante o aumento da eficiência e da eficácia do sistema e dos recursos disponíveis;
19.
Realça que, quando estiverem dispostos a melhorar a sustentabilidade das políticas de investimento social, os
Estados-Membros não devem necessariamente «gastar mais», mas «gastar de forma mais eficiente e eficaz»;
20.
Insta, por conseguinte, os Estados-Membros a assegurar que as suas políticas de investimento social sejam orientadas
para objetivos e a acompanhar frequentemente os seus progressos;
Combate à pobreza e à exclusão social
21.
Reitera o seu apelo à Comissão para que enfrente as questões da pobreza dos trabalhadores, da pobreza das pessoas
com pouca ou nenhuma ligação ao mercado de trabalho e da pobreza da terceira idade nas suas próximas recomendações
para cada país; solicita ao Conselho Europeu que apoie as orientações acima referidas com caráter prioritário;

C 65/74

PT

Jornal Oficial da União Europeia

19.2.2016

Quarta-feira 12 de junho de 2013

22.
Realça as componentes importantes da estratégia europeia de inclusão ativa das pessoas excluídas do mercado de
trabalho, nomeadamente apoios suficientes ao rendimento, mercados de trabalho inclusivos e o acesso a serviços de
qualidade; lamenta que as estratégias nacionais de inclusão ativa sejam, frequentemente, reduzidas à ativação do emprego,
excluindo as pessoas de facto que se encontram fora do mercado de trabalho e para quem o regresso ao mesmo não é uma
opção, devido, por exemplo, à sua idade ou a limitações funcionais;
23.

Relembra os Estados-Membros de que políticas de inclusão ativa devem:

— ser coerentes com uma abordagem baseada no ciclo de vida às políticas de ensino, aprendizagem ao longo da vida,
social e de emprego;
— ser feitas por medida, com destinatários definidos e orientadas para as necessidades, com base no acesso universal e na
não-discriminação;
— ser fundamentadas numa abordagem integrada e ter uma natureza participativa;
— respeitar requisitos prévios que são essenciais para permitir uma participação sem imposição de condições que ponham
em perigo um rendimento mínimo de subsistência; e
— seguir, dada a importância das circunstâncias locais e regionais, a direção dos esforços envidados no quadro da política
de coesão para concretizar a coesão económica, social e territorial;
24.
Insta os Estados-Membros a avaliar sistematicamente o impacto das medidas de austeridade nas populações
vulneráveis, no âmbito das políticas de inclusão ativa;
25.
Exorta os Estados-Membros a garantir a qualidade dos serviços sociais às pessoas que a eles têm direito, incluindo a
disponibilidade, acessibilidade e razoabilidade dos preços desses serviços, sobretudo no domínio da saúde, dos cuidados
continuados, da educação, da habitação social, da energia, da água, dos transportes e das comunicações;
26.
Realça a necessidade de aumentar a produtividade da prestação de cuidados, reduzindo a ocorrência de debilidades e
de incapacidades e permitindo que os idosos continuem a viver de forma independente, mesmo com limitações funcionais;
27.
Insta os Estados-Membros a considerar a introdução de tarifas sociais predefinidas para as populações vulneráveis
em domínios como a energia, a água e os transportes públicos;
28.
Apela ao envolvimento ativo das organizações que representam as comunidades marginalizadas na elaboração e na
execução das estratégias de integração dessas comunidades, como as estratégias nacionais de integração dos ciganos, até
2020;
29.
Lamenta que em muitos Estados-Membros não sejam envidados os esforços suficientes para integrar os migrantes;
realça a necessidade de investir em programas e serviços adequados, bem como em sistemas de informação eficazes
relativos ao acesso a estes programas, no sentido de facilitar a integração dos imigrantes e reduzir o risco de exclusão social;
30.
Exorta a Comissão a elaborar um roteiro concreto e detalhado para a aplicação de estratégias de inclusão ativa; realça
que este roteiro deve especificar prazos e metas realistas, com base em indicadores específicos e no diálogo detalhado entre
as partes interessadas, e ser objeto de estreito seguimento através do Método Aberto de Coordenação, prevendo
instrumentos e procedimentos relevantes em caso de incumprimento;
Luta contra a pobreza infantil
31.
Acolhe com agrado a recomendação da Comissão sobre a pobreza infantil, tal como anunciada na sua comunicação
intitulada «Plataforma contra a Pobreza e a Exclusão Social: um Quadro Europeu para a Coesão Social e Territorial»;
relembra, ainda, que os direitos da criança estão consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia;
32.
Congratula-se com a abordagem abrangente promovida na recomendação, que é fundamentada em três pilares, que
são o acesso a recursos adequados, o acesso a serviços de alta qualidade e a participação na sociedade e no processo de
decisão, e que reconhece as crianças como titulares de direitos;
33.
Reitera que as crianças e os jovens têm direito à educação ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos da Criança, incluindo as crianças e os jovens que não têm um título de residência nos países onde residem;
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34.
Realça que a luta contra a pobreza das crianças deve centrar-se mais na prevenção e na intervenção antecipada do
que na reação e deve basear-se no princípio orientador da igualdade de acesso a serviços educativos e de acolhimento da
primeira infância de alta qualidade;
35.
Incentiva, neste contexto, medidas no sentido da criação de mais instalações para crianças, tais como centros de
atividades abertos em período escolar e de férias, bem como atividades extracurriculares, culturais e desportivas, que
assegurem a alimentação das crianças;
36.
Destaca a necessidade de existirem recursos financeiros adequados para estes serviços, em particular para políticas de
apoio às famílias pobres e mais vulneráveis, nomeadamente as famílias com crianças com deficiência, as famílias
monoparentais e famílias numerosas;
37.
Salienta a importância das relações pais/filhos e dos apoios necessários dados aos pais para assumirem as suas
responsabilidades parentais, evitando assim que as crianças sejam separadas dos pais e colocadas em instituições devido à
sua situação de extrema pobreza;
Enfrentar o fenómeno dos sem-abrigo
38.
Acolhe favoravelmente o documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre a forma de enfrentar o fenómeno
dos sem-abrigo;
39.
Relembra o pedido do Parlamento para a criação de um roteiro concreto e detalhado para a aplicação da estratégia
da UE para os sem-abrigo;
40.
Realça que o investimento em habitação social, para além do papel crucial que desempenha na mitigação das
consequências da pobreza, deve ser considerado um investimento social, que conduz à criação de empregos dignos e ao
crescimento sustentável a longo prazo;
41.
Insta os Estados-Membros a eliminar encargos administrativos desnecessários nas candidaturas à habitação social,
bem como qualquer discriminação das minorias ou das populações vulneráveis, no sentido de garantir a todos um acesso
equitativo;
42.
Relembra que os custos energéticos representam tipicamente uma grande parte das despesas do agregado familiar e,
por isso, exorta os Estados-Membros a reforçar as suas políticas de ajuda à eficiência energética nas habitações;
43.
Insta os Estados-Membros a preparar programas específicos para os sem-abrigo, com base na avaliação da realidade
local, e que deem especial destaque à habitação e à assistência a longo prazo a pessoas vulneráveis e a comunidades
marginalizadas, em vez de se limitarem a fornecer somente alojamento temporário;
Emprego juvenil
44.
Realça que o investimento no emprego juvenil deve ser uma componente essencial das estratégias nacionais de
investimento social;
45.
Exorta os Estados-Membros a tomar medidas firmes para lutar contra o desemprego juvenil, nomeadamente através
da prevenção do abandono escolar ou de sistemas de formação e aprendizagem (p. ex. a criação de um sistema educativo
duplo ou quadros igualmente eficazes), e a desenvolver estratégias abrangentes para os jovens que não estão empregados,
não estudam e não frequentam ações de formação (SEEF);
46.
Realça que o investimento social nos SEEF reduziria a atual perda económica resultante do afastamento dos jovens
do mercado de trabalho, cuja estimativa apresentada pela Eurofound ascende a 153 mil milhões de euros ou 1,2 % do PIB
europeu;
47.
Lamenta que a atual política de investimento social não realce o suficiente a necessidade de centrar os recursos
prioritariamente nos desempregados de longa duração, nos jovens desempregados, e nos trabalhadores mais velhos em
risco de se tornarem desempregados de longa duração;
48.
Nota que o investimento social nos jovens pode ser feito de várias formas, incluindo: o desenvolvimento de parcerias
entre escolas, centros de formação e empresas locais ou regionais; a disponibilização de formação de qualidade direcionada
e de programas de estágio de alta qualidade para os jovens; modalidades de formação profissional em cooperação com as
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empresas; esquemas de incentivo da cooptação de funcionários titularizados destinados ao recrutamento e à formação de
jovens no emprego ou à garantia de uma melhor transição do mundo da educação para o mundo do trabalho; o incentivo à
participação dos jovens na sociedade; e a promoção da mobilidade regional, europeia e internacional através do aumento
dos progressos em matéria de reconhecimento mútuo de qualificações e competências; realça ainda que o investimento
social pode andar a par com incentivos eficientes, como subsídios de emprego ou contribuições de seguros para jovens, que
garantam condições de trabalho e de vida decentes, para encorajar os empregadores públicos e privados a contratar jovens,
investir tanto na criação de empregos de qualidade para jovens como na formação contínua e atualização das suas
competências durante o emprego, e apoiar o empreendedorismo entre os jovens;
49.
Destaca a necessidade de melhorar a coordenação dos sistemas nacionais de segurança social, em particular no que
se refere a sistemas de pensões, para incentivar a mobilidade;
50.
Salienta a necessidade da existência de dados estatísticos comparáveis entre os vários Estados-Membros sobre o
desemprego juvenil e as despesas do mercado de trabalho relativas aos jovens;

Criação de empregos e mercados de trabalho
51.
Chama a atenção para o facto de as medidas de austeridade poderem comprometer a qualidade do emprego, a
proteção social e as normas de saúde e segurança, e acentua que devem por isso ser acompanhadas de medidas destinadas a
manter normas adequadas;
52.
Realça a importância da aprendizagem ao longo da vida no sentido de reforçar as capacidades das pessoas de
participar na sociedade e no mercado de trabalho até à idade legal da reforma e, se pretenderem, durante mais tempo;
53.
Relembra o seu apelo aos Estados-Membros para que tomem medidas favoráveis à criação de emprego, como parte
dos seus programas de investimento social, tais como reformas da tributação do trabalho que incentivem o emprego,
promovam e apoiem o trabalho por conta própria e empresas em fase de arranque, melhorem o enquadramento dos
negócios e facilitem o acesso ao financiamento para as PME, transformem o trabalho informal ou não declarado em
emprego regular, criem incentivos para aumentar as taxas de emprego dos grupos sociais mais vulneráveis, reformem os
mercados de trabalho para os tornar mais dinâmicos e não-discriminatórios, integrem a flexigurança e modernizem os
sistemas de fixação de salários, a fim de alinhar os salários com a evolução da produtividade;
54.
Salienta a necessidade de explorar o potencial de criação de emprego de setores inovadores no âmbito do programa
Horizonte 2020, tais como a economia sustentável não dependente do carbono, os cuidados de saúde, a assistência social e
os setores digital, cultural e criativo, que devem ser apoiados através de um investimento adequado em novas competências
e instrumentos de investimento social, utilizando o conceito de especialização inteligente com vista a harmonizar as
capacidades de investigação e inovação com a evolução do mercado;
55.
Salienta que o respeito dos princípios da flexigurança permite uma proteção social adequada para os trabalhadores e
o acesso a formação e ao desenvolvimento da carreira, possibilitando a aquisição de novas competências;

Empreendedorismo social
56.
Congratula-se com o destaque dado ao empreendedorismo social e ao acesso ao microcrédito por parte, por
exemplo, dos grupos vulneráveis; salienta que estes são elementos fundamentais no contexto do investimento social, uma
vez que não só permitem a criação de novos empregos sustentáveis e o desenvolvimento da economia social e solidária
como também permitem que as empresas sociais gerem lucros e os reinvistam;
57.
Realça a necessidade de garantir um envelhecimento ativo e saudável numa perspetiva ao longo da vida e de destacar
a prevenção e a reabilitação para reduzir a incidência de doenças, adiar o respetivo aparecimento e reverter e mitigar a
ocorrência de debilidades, limitações funcionais e incapacidades;
58.
Lamenta que a comunicação não destaque o papel importante que o programa Grundtvig desempenha na prevenção
da pobreza e da exclusão social e na promoção do investimento social; exorta a Comissão a criar uma maior sensibilização
relativamente às oportunidades do programa de aprendizagem ao longo da vida e à educação e formação profissionais, e
insta os Estados-Membros a melhorar a sua qualidade e acessibilidade;
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59.
Salienta o papel importante que os instrumentos financeiros da UE e os Fundos Europeus de Empreendedorismo
Social desempenham na melhoria do acesso das empresas sociais aos mercados financeiros;
60.
Exorta a Comissão a considerar a introdução de um quadro europeu comum em matéria de publicação de dados,
que garantirá informações transparentes sobre os investimentos em empresas sociais nos Estados-Membros e incentivará a
pressão interpares;
61.
Realça que a CSR se deve centrar em normas ambientais e sociais com vista a garantir uma atitude responsável por
parte das empresas;

Dimensão do género
62.
Congratula-se pelo facto de a dimensão do género estar incluída na comunicação da Comissão sobre estratégias de
investimento social;
63.
Realça que a existência de centros de acolhimento de crianças e outros centros de assistência de qualidade assume
um papel fundamental, uma vez que permite que as mulheres entrem no mercado de trabalho e trabalhem a tempo inteiro;
insta os Estados-Membros a criar centros de acolhimento de crianças e outros centros de assistência em número suficiente
para permitir a participação de ambos os pais no mercado de trabalho, tanto mais que a disponibilidade dos locais de
acolhimento de crianças é atualmente bastante desigual entre os Estados-Membros;
64.
Junta-se à Comissão no seu apelo aos Estados-Membros para que invistam em serviços — como centros de
acolhimento infantil de alta qualidade, a tempo inteiro e com preços abordáveis, escolas onde as crianças possam ficar o dia
todo e centros de assistência a idosos e apoio a prestadores de cuidados informais — que ajudem a promover a igualdade de
género, promovam uma melhor conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal de homens e mulheres (incluindo a
licença de paternidade para os homens) e criem um quadro que torne possível a integração ou reintegração no mercado de
trabalho, garantindo ao mesmo tempo igualdade de remuneração para trabalho igual entre homens e mulheres;
65.
Reitera a importância dos sistemas de ensino sensíveis às questões de género, que apresentam às crianças diversas
possibilidades na escolha dos seus talentos, evitando assim a segregação entre os géneros no mercado de trabalho a longo
prazo;
66.
Insta os Estados-Membros a respeitar e a promover a igualdade de género como parte integrante das suas políticas
nacionais e dos programas nacionais de reforma (PNR);

Fundos da UE
67.
Salienta o papel crucial desempenhado pela política de coesão e os fundos estruturais na promoção dos
investimentos sociais; realça, neste contexto, o importante contributo do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização
(FEG) para a prevenção da pobreza entre os trabalhadores atingidos pela crise e do Instrumento Europeu de
Microfinanciamento Progress no apoio ao empreendedorismo, através de medidas de formação e reconversão da mão-de-obra, com vista a permitir que as pessoas regressem ao trabalho;
68.
Salienta que os fundos estruturais devem centrar-se em domínios prioritários com um claro impacto no crescimento
e no emprego, e que têm um propósito de focar a política de coesão;
69.
Salienta que o Fundo Social Europeu deve orientar-se de forma mais clara para medidas ativas, que podem,
verdadeiramente, colmatar as necessidades dos empregadores;
70.
Congratula-se com o destaque dado pela Comissão ao Fundo Social Europeu, enquanto instrumento principal na
promoção do investimento social; apoia fortemente, neste contexto, o facto de pelo menos 25 % do financiamento da
política de coesão ser atribuído ao FSE e de 20 % do FSE em cada Estado-Membro ser disponibilizado para a promoção da
inclusão social e para a luta contra a pobreza;
71.
Insta os Estados-Membros a garantir que o Quadro Financeiro Plurianual para o período 2014-2020 contenha
recursos financeiros adequados para estimular e apoiar os investimentos sociais na UE;
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72.
Apela, com caráter de urgência, ao adiantamento dos 6 mil milhões de euros destinados à nova Iniciativa para o
Emprego dos Jovens nos primeiros anos do Quadro Financeiro Plurianual para enfrentar o desemprego juvenil e criar
garantias para os jovens; salienta que a estimativa da OIT para os custos da criação de garantias para os jovens em toda a
Zona Euro ascende a 21 mil milhões de euros; apela, por isso, à revisão em alta do montante a atribuir, no âmbito de uma
revisão do Quadro Financeiro Plurianual; congratula-se com o alargamento do grupo elegível para a Garantia da Juventude
abaixo dos 30 anos;
73.
Congratula-se com a intenção da Comissão de explorar o uso de novos instrumentos financeiros para aumentar o
efeito dos investimentos sociais públicos; insta a Comissão a apresentar propostas mais detalhadas sobre esta matéria;

Dimensão social da UEM
74.
Considera que a disciplina orçamental na Zona Euro deveria não só ser supervisionada através de indicadores de
referência orçamentais e macroeconómicos, mas também ser complementada, em pé de igualdade, com indicadores de
emprego e sociais, bem como com relatórios do progresso das reformas estruturais, para assegurar um nível adequado e
eficaz de investimento social e, por conseguinte, a sustentabilidade de uma União Europeia social numa perspetiva de longo
prazo;
75.
Exorta a Comissão, durante a sua reflexão sobre a forma de reforçar a dimensão social de uma verdadeira união
económica e monetária, a abordar as necessidades de investimento público dos Estados-Membros, nomeadamente as
relativas às metas sociais e educativas no âmbito da estratégia Europa 2020;
76.

Reitera que o Pacote Social para a Europa deveria promover o seguinte:

— a garantia de que a criação de uma governação económica europeia seja complementada com uma governação social
melhorada, respeitando totalmente a autonomia dos parceiros sociais e a importância do diálogo social tripartido;
— a definição de instrumentos para a rápida introdução da Garantia Europeia da Juventude; um quadro de qualidade para
estágios e aprendizagem; serviços públicos dignos e acessíveis; salários que permitam viver dignamente, com
rendimentos mínimos nacionais que evitem a pobreza no trabalho; proteção social e transferibilidade dos direitos de
pensão; acesso a habitação social a preços acessíveis e adequada; um limite mínimo de proteção social para garantir a
igualdade de acesso a serviços de saúde essenciais, independentemente do rendimento; a aplicação de um protocolo
social de proteção dos direitos sociais e laborais fundamentais; igualdade de remuneração entre homens e mulheres por
trabalho igual ou de valor igual; e uma estratégia renovada em matéria de saúde e segurança;
— uma nova iniciativa legislativa relativa ao direito que os parlamentos nacionais têm de exigir uma iniciativa legislativa da
Comissão, como uma «carta verde», com base no artigo 352.o do TFUE;
— novos direitos que permitam aos parlamentos nacionais exigir uma iniciativa legislativa da Comissão, como uma «carta
verde», através de uma alteração dos Tratados;
— a garantia de recursos apropriados para o investimento social, incluindo a afetação de 25 % do financiamento da política
de coesão ao FSE.
77.
Solicita aos Estados-Membros que, nos casos em que minorias de bloqueio injustificadas impeçam a realização dos
progressos necessários, alarguem o princípio de cooperação reforçada às políticas sociais e de emprego;
o
o
78.

o

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho.
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P7_TA(2013)0267

A política regional como parte dos regimes de auxílios estatais mais alargados
Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre a política regional como parte dos regimes de
auxílios estatais mais alargados (2013/2104(INI))
(2016/C 065/08)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta os artigos 174.o e seguintes do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), que
estabelecem o objetivo da coesão económica, social e territorial e definem os instrumentos financeiros estruturais para
alcançar este objetivo,
— Tendo em conta o artigo 107.o, n.o 3, alíneas a) e c), do TFUE, que prevê a elegibilidade para auxílios estatais com
finalidade regional para promover o desenvolvimento económico de determinadas zonas desfavorecidas da União
Europeia,
— Tendo em conta a proposta da Comissão, de 6 de outubro de 2011, de um regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo
Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu para
os Assuntos Marítimos e as Pescas, incluídos no Quadro Estratégico Comum, em que se estabelecem disposições gerais
relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e que revoga
o Regulamento (CE) n.o 1083/2006 (COM(2012)0496) do Conselho, na sua versão alterada (COM(2013)0146),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de janeiro de 2013, sobre a modernização dos auxílios estatais (1),
— Tendo em conta o parecer n.o 2232/2012 do Comité das Regiões, de 1 de fevereiro de 2013, sobre as orientações
relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para o período 2014-2020,
— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu INT/653, de 26 de março de 2013, sobre o mercado
interno e os auxílios estatais com finalidade regional,
— Tendo em conta as Orientações da Comissão relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para o período 2007-2013 (2),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de maio de 2012, intitulada «Modernização da política da UE no
domínio dos auxílios estatais» (COM(2012)0209),
— Tendo em conta a decisão da Comissão, C(2012)7542 relativa ao assunto SA 33243 Jornal da Madeira,
— Tendo em conta o documento dos serviços da DG Concorrência da Comissão contendo um projeto de orientações
relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para 2014-2020 (3),
— Tendo em conta o ponto 57 das conclusões do Conselho Europeu sobre o Quadro Financeiro Plurianual de 7/
/8 de fevereiro de 2013 — auxílios com finalidade regional (4),
— Tendo em conta a Comunicação de 1998 da Comissão aos EstadosMembros sobre a política regional e a política de
concorrência — reforçar a respetiva concentração e coerência (COM(1998)0673),
— Tendo em conta o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia nos processos apensos T-443/08 e T-455/08,
Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig/Halle/Comissão,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Think Small First — Um 'Small Business Act' para a Europa» (COM
(2008)0394),

(1)
(2)
(3)
(4)

Textos Aprovados, P7_TA(2013)0026.
JO C 54 de 4.3.2006, p. 13.
Bruxelas, 2012 (sem data).
EUCO 37/13 de 8.2.2013, p. 22.
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— Tendo em conta o artigo 48.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres da Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários e da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-0204/2013),
A. Considerando que a Comissão está a levar a cabo o processo de modernização dos auxílios estatais, cujos objetivos
consistem em promover o crescimento e concentrar-se nos casos mais importantes, assim como em simplificar,
racionalizar e acelerar a aplicação das normas relevantes;
B. Considerando que a base jurídica das novas propostas, conforme previsto no artigo 109.o do TFUE, apenas prevê a
consulta do Parlamento e não o processo legislativo ordinário; que o Parlamento não tem qualquer palavra a dizer sobre
as Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para 2014-2020;
C. Considerando que o processo legislativo ordinário sobre o pacote legislativo da política de coesão relativo aos fundos
estruturais e de investimento europeus para o período 2014-2020 ainda não foi concluído;
D. Considerando que os regimes de auxílio estatais mais comuns revestem a forma de subvenções e subsídios, deduções
fiscais, derrogações, medidas de incentivo, empréstimos com taxa reduzida, garantias, taxas devedoras preferenciais e a
participação no capital outorgada pelos governos nacionais, regionais e locais, bem como por entidades publicamente
controladas e através de um número crescente de formas de parcerias público-privadas;
E. Considerando que as várias normas e orientações relativas aos auxílios estatais se aplicam a nível regional, setorial ou
horizontal, ao passo que a decisão relativa ao tipo de auxílio que se pretende solicitar é deixada, em certa medida, ao
critério dos EstadosMembros;
F. Considerando que, segundo a Comissão, o objetivo das suas Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade
regional é promover um mercado único competitivo e coerente e, simultaneamente, garantir que os efeitos de distorção
causados pelos auxílios sejam limitados ao mínimo;
G. Considerando que os auxílios estatais devem ser equilibrados em relação aos objetivos de outras políticas da UE, em
especial da política de coesão;
H. Considerando que a aplicação e interpretação das normas relativas aos auxílios estatais depende, em grande medida, da
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia;
I. Considerando que a existência de um mecanismo que assegure uma implementação e aplicação eficazes dos auxílios
estatais da UE é uma das condições gerais ex ante prevista na proposta de conjunto de regulamentos relativos à política
de coesão para o período 2014-2020;
J. Considerando que o impacto ex post dos auxílios estatais e do controlo dos auxílios estatais sobre os EstadosMembros,
as regiões e as autoridades locais, bem como as empresas, os mercados e a economia em geral, não é suficientemente
avaliado, conforme observado pelo Tribunal de Contas no seu relatório intitulado «Os procedimentos da Comissão
asseguram uma gestão eficaz do controlo dos auxílios estatais?» (1);
K. Considerando que o receio em relação aos encargos administrativos é o principal motivo de preocupação dos
beneficiários quando têm de lidar com as normas relativas aos auxílios estatais ou à política de coesão;
Coordenação entre as normas relativas aos auxílios estatais e a política de coesão
1.
Congratula-se com o projeto de orientações relativas aos auxílios com finalidade regional (RAG) para o período 2014-2020, da Comissão, como parte integrante do programa de modernização da política da UE no domínio dos auxílios
estatais (MAE); reitera o seu apoio a uma abordagem em que as regras de compatibilidade para avaliar os auxílios estatais
estejam enraizadas em princípios comuns e sejam coerentes em todo o Regulamento geral de isenção por categoria (2)
(RGIC) e nas diversas orientações; manifesta-se favorável à adoção de regras de controlo e de execução dos auxílios estatais
mais simples, previsíveis e eficazes, fundamentadas numa sólida análise económica;

(1)
(2)

Relatório Especial n.o 15/2011 do Tribunal de Contas: Os procedimentos da Comissão asseguram uma gestão eficaz do controlo
dos auxílios estatais?
Regulamento (CE) n.o 800/2008 da Comissão, de 6 de agosto de 2008, que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o
mercado comum, em aplicação dos artigos 87.o e 88.o do Tratado (Regulamento geral de isenção por categoria), JO L 214 de
9.8.2008, p. 3.
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2.
Considera que a aplicação, tanto da política de coesão como das normas relativas aos regimes de auxílio estatal
destinados a reforçar os investimentos a nível local e regional, se reveste de importância fundamental para a promoção da
coesão económica, social e territorial, do desenvolvimento regional e local, assim como do crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo e da criação de postos de trabalho; no entanto, manifesta a sua preocupação relativamente à
coerência das normas respeitantes aos auxílios estatais com a execução dos fundos estruturais e de investimento europeus;
exorta, por isso, a Comissão a providenciar pela coerência do MAE com os regulamentos relativos à política de coesão para
o período 2014-2020, por forma a que não sejam assinaláveis as diferenças de tratamento entre as zonas pertencentes à
mesma categoria de região no âmbito da política de coesão;

3.
Lamenta que o artigo 109. o do TFUE — a base do Tratado para o regulamento de habilitação e, indiretamente, o RGIC
— preveja apenas a consulta do Parlamento, e não a codecisão; considera que este défice democrático não pode ser
tolerado; propõe que esse défice seja superado no mais breve trecho mediante acordos interinstitucionais em matéria de
política de concorrência, e corrigido na próxima alteração do Tratado; salienta que o projeto da Comissão para uma União
Económica e Monetária mais profunda prevê a apresentação de propostas de alteração ao Tratado até 2014; considera que
tal proposta deveria incluir, nomeadamente, uma proposta específica de alteração do artigo 109.o do TFUE, para que os
regulamentos referidos nesse artigo possam ser adotados de acordo com o processo legislativo ordinário;

4.
Incita a Comissão a continuar a divulgar orientações não vinculativas no domínio da política de concorrência,
nomeadamente em matéria de auxílios estatais, tendo em devida conta a jurisprudência do TJE existente, a fim de assegurar
alguma certeza jurídica às partes interessadas;

5.
Sublinha que o papel primordial do controlo dos auxílios estatais é garantir a existência de condições de concorrência
equitativas no mercado interno; apoia inteiramente o objetivo geral do MAE de adaptação das orientações relativas aos
auxílios estatais à necessidade de promoção do crescimento económico na UE; verifica que é especialmente pertinente a
promoção do crescimento económico nas regiões mais desfavorecidas da UE, reduzindo ao mínimo os efeitos de distorção
no mercado interno;

6.
Realça que as normas relativas aos auxílios estatais, tal como os objetivos da política de coesão, devem conduzir a
uma melhoria da situação das regiões menos desenvolvidas e das zonas mais desfavorecidas, e que o processo de
modernização dos auxílios estatais deve refletir os objetivos da coesão em todo o território da UE, ou seja, contribuir para o
desenvolvimento sustentável das regiões e a melhoria do bem-estar; considera que a modernização das normas aplicáveis à
concorrência se deve basear na plena compreensão do impacto dessas normas a nível subnacional;

7.
Exorta a Comissão a assegurar que a promoção de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo através de
auxílios estatais seja aplicada de uma forma que garanta a sua coerência global com estratégias credíveis de consolidação
orçamental a longo prazo; propõe à Comissão que, ao apresentar Recomendações específicas por país, tome em maior
consideração os vínculos existentes entre as políticas em matéria de auxílios estatais e a supervisão orçamental, e exorta os
EstadosMembros a terem em conta esses vínculos ao elaborarem os respetivos Programas de Estabilidade e Convergência e
programas nacionais de reforma; destaca a necessidade de simplificação das regras e da redução, mas de melhor orientação,
dos auxílios estatais, tendo presente que os auxílios estatais devem constituir a exceção, e não a regra; salienta a necessidade
de evitar as corridas às subvenções entre os EstadosMembros, sobretudo numa altura de severas restrições orçamentais em
todo o território da UE;

8.
Considera que os auxílios com finalidade regional só podem ser eficazes, se utilizados de forma moderada e
proporcional e se concentrados nas regiões da UE mais desfavorecidas, onde são mais necessários; destaca o contributo
estrutural dos auxílios para o desenvolvimento regional, em particular no atual contexto de profunda crise económica;
exorta a Comissão a reconhecer que o critério da crise de «perturbação grave da economia de um Estado-Membro» ainda é
aplicável na economia real bem como no setor financeiro, e a clarificar e a normalizar os critérios para proceder a essa
avaliação;

9.
Observa que existe uma margem de sobreposição entre os fundos estruturais da política de coesão e os auxílios
estatais a empresas; sublinha que uma parte significativa da despesa a realizar ao abrigo da política de coesão da UE durante
o período de 2014-2020 se insere no RGIC e que, neste contexto, são pertinentes não apenas as Orientações relativas aos
auxílios estatais com finalidade regional, mas também outras orientações horizontais ou setoriais; observa que todos estes
instrumentos de auxílio estatal têm de ser coerentes entre si e com os objetivos da política de coesão, e que todas estas
normas devem assegurar, em última instância, a utilização eficaz dos dinheiros públicos e a promoção do crescimento;
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10.
Observa a importância do RGIC em todo o processo de modernização dos auxílios estatais, na medida em que a
isenção por categoria da obrigação de notificação para determinadas categorias de auxílios possibilitaria a significativa
redução do ónus administrativo para os EstadosMembros e permitiria que a Comissão concentrasse os seus recursos nos
casos em que há mais distorções, e definisse melhor a prioridade a atribuir às suas atividades de execução; considera, por
conseguinte, que o novo projeto de RGIC e o seu conjunto de princípios comuns deviam ter sido divulgados pela Comissão
antes de quaisquer orientações específicas;
11.
Congratula-se com o objetivo da Comissão de, no âmbito do processo de modernização dos auxílios estatais, tornar
os princípios mais claros, mais diretos e mais fáceis; considera que estes princípios devem, por um lado, ser devidamente
coordenados com outras políticas da UE e, por outro, ser suficientemente claros, previsíveis e flexíveis, de molde a poderem
responder às necessidades de certos EstadosMembros e das suas regiões, que se defrontam com uma situação de crise e de
grave dificuldade económica; reitera o seu reconhecimento em relação ao papel desempenhado pelos auxílios estatais e pelo
investimento público na consecução dos objetivos do crescimento e do emprego; considera, a esta respeito, que cabe à
Comissão garantir que as intensidades dos auxílios previstas nas futuras Orientações relativas aos auxílios estatais com
finalidade regional não se apliquem aos subsídios públicos oriundos dos Fundos Estruturais e de Investimento Europeus;
manifesta a sua preocupação com o facto de a proposta, conforme foi publicada para consulta, não se basear
suficientemente em provas e contrariar o objetivo de simplificação;

Cobertura territorial dos auxílios estatais com finalidade regional para o período 2014-2020
12.
Observa que, contrariamente a outros tipos de auxílios estatais que podem ser concedidos em toda a UE, os auxílios
com finalidade regional devem, por definição, ter um âmbito de aplicação geográfico e uma cobertura demográfica
limitados;
13.
Considera que a classificação por zonas geográficas das novas Orientações relativas aos auxílios estatais com
finalidade regional para o período 2014-2020 (OAEFR) deve ser preservada e superar o atual nível de 45 %, e que convém
guardar a intensidade dos auxílios ao nível atual, à luz da situação política, económica e social nos EstadosMembros, assim
como das desvantagens naturais, geográficas e demográficas de certas regiões; sublinha que, no contexto global, as
economias da UE e dos EUA poderiam encontrar-se em desvantagem em relação a países terceiros que beneficiam de
regimes de emprego menos rigorosos ou de estruturas de custos mais baixos, prejudicando assim a atratividade daquelas
economias; sublinha que, nas zonas desfavorecidas da UE, o necessário processo de ajustamento das contas no setor
privado, os cortes ditados pela austeridade e a incerteza económica estão a pôr em causa o investimento e o acesso ao
financiamento, aumentando assim as disparidades entre as regiões;
14.
Entende que as novas OAEFR não devem exercer um impacto restritivo no investimento e no crescimento das
regiões, que passem da categoria menos desenvolvida para a categoria mais desenvolvida; está ciente de que algumas regiões
elegíveis para auxílio estatal ao abrigo do regime em vigor deixarão de cumprir os critérios de classificação por zona das
Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional no próximo período, e que poderão ser excluídas do
sistema de classificação por zona; entende que essas regiões deveriam contar com um regime especial de segurança,
semelhante ao previsto para as regiões em transição no âmbito da política de coesão, que lhes permita alcançar maior
coerência entre os regulamentos relativos à política de coesão para o período 2014-2020 e as normas aplicáveis à
concorrência, e que lhes permita fazer face à nova situação; considera, a este propósito, que as zonas «a» no período
compreendido entre 2007 e 2013 devem beneficiar do estatuto pré-definido de zonas «c» ao longo de todo o período 2014-2020; exorta a Comissão a assegurar a possibilidade de aumentar a intensidade máxima dos auxílios nas antigas zonas «a»,
nomeadamente as regiões afetadas pelo efeito estatístico, e nas zonas «c»;
15.
Destaca o papel dos auxílios estatais para as economias que foram particularmente afetadas pela crise, para as quais
os financiamentos públicos ao abrigo da política de coesão podem constituir a única fonte de investimento; propõe, neste
contexto, que se tome em consideração derrogações regionais específicas, exteriores ao mapa regional de ajuda, a fim de
permitir que os EstadosMembros deem resposta aos efeitos da crise; destaca que o período 2008-2010, no que diz respeito
ao desenvolvimento económico, e o período 2009-2011, no que diz respeito ao desemprego, devem ser utilizados pela
Comissão como base para avaliar a elegibilidade para auxílios estatais, pese embora o facto de que esses anos não
constituam um termo de referência para avaliar o impacto territorial das perturbações causadas pela crise e por catástrofes
nacionais; solicita à Comissão que aja com base em dados mais recentes e específicos; sugere que, a fim de evitar uma
lacuna, a Comissão prorrogue a validade das Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional e dos mapas
regionais por pelo menos 6 meses, uma vez que os novos mapas não poderão ser aprovados a tempo; congratula-se com a
intenção da Comissão de proceder a uma revisão intercalar dos mapas regionais das zonas «c» em 2017;
16.
Insta a Comissão a ponderar as repercussões económicas das suas decisões em matéria de auxílios com finalidade
regional num contexto geográfico mais vasto, dado que as regiões fronteiriças podem concorrer com o território do EEE no
que respeita à localização da atividade económica; recomenda à Comissão que tenha este aspeto em conta na sua política de
vizinhança da UE e aquando das negociações com os países candidatos;
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17.
Recorda a posição do Conselho Europeu, que encarregou a Comissão de assegurar que a situação específica das
regiões que confinam com regiões de convergência seja contemplada; destaca, portanto, a importância de uma abordagem
equilibrada relativamente à atribuição de fundos às chamadas zonas «a» e «c», com vista a minimizar as disparidades na
intensidade de auxílio entre as regiões dos diferentes EstadosMembros que partilham uma mesma fronteira; apela à
Comissão a que garanta que as regiões de fronteira com zonas «a» de outro país que não sejam elegíveis para efeitos de
auxílio estatal beneficiem de uma dotação específica em termos de cobertura de tipo «c»; considera que essa dotação deve,
em derrogação ao limite máximo global de cobertura, ser afetada aos EstadosMembros a par com a dotação atribuída às
zonas «c» predefinidas e não predefinidas; insiste em que a diferença na intensidade dos auxílios entre regiões de todas as
categorias e empresas de todas as dimensões deve ser limitada a um máximo de 15 %;

18.
Chama a atenção da Comissão para a situação das regiões ultraperiféricas e escassamente povoadas e para as regiões
insulares; propõe que os auxílios estatais sirvam de compensação adequada pela sua insularidade, afastamento, pequena
superfície, relevo, clima e limitação das dimensões do mercado; solicita o alinhamento do pacote legislativo em matéria de
coesão pelo auxílio ao funcionamento dos requisitos em matéria de política de concorrência em relação a estes territórios;
insta a Comissão a que reafirme claramente, nas novas orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional, os
princípios da não-degressividade e da não-limitação temporal dos auxílios estatais nestas regiões; apela a que a Comissão
clarifique a sua definição de auxílios estatais concedidos às regiões ultraperiféricas, fazendo especial referência aos custos de
transportes adicionais;

19.
Exorta a Comissão a incluir todas as regiões do nível NUTS 2 constituídas unicamente por uma ou várias ilhas na
lista das zonas «c» predefinidas, nos termos do artigo 107.o, n.o 3, alínea c), do TFUE;

20.
Sugere que os EstadosMembros sejam autorizados a utilizar uma gama mais ampla de parâmetros para definir as
desvantagens regionais, de modo a que, além da baixa densidade demográfica, outros critérios, como as desvantagens
geográficas ou demográficas ou a probabilidade de catástrofe natural, sejam também tidos em conta no momento de decidir
quanto à eligibilidade das regiões aos auxílios estatais; considera que os auxílios estatais representam uma compensação
legítima em relação às desvantagens da insularidade, afastamento e pequena superfície, e que tal condição deve ser
considerada um critério independente para efeitos de cobertura territorial dos auxílios estatais com finalidade regional 2014
— 2020, a fim de que as regiões insulares possam superar os seus condicionalismos estruturais e assegurar as condições
necessárias ao crescimento económico, social e territorial;

Restrições administrativas das normas relativas aos auxílios estatais no contexto da política de coesão

21.
Considera que se pode melhorar a aplicação das normas relativas aos auxílios estatais ao abrigo da política de
coesão, colocando a tónica nos auxílios de grande envergadura e na melhor orientação dos auxílios, simplificando as
normas, incluindo as regras de notificação, alargando as categorias horizontais no Regulamento de habilitação e o âmbito
de aplicação das normas de isenção por categoria no Regulamento (1) geral de isenção por categoria; recomenda que se
aumente os limiares de minimis; realça que um aumento do limiar dos auxílios de minimis no caso das regiões
ultraperiféricas e insulares, com especial referência aos setores da agricultura, da pesca e dos transportes, poderia contribuir
para equiparar a sua competitividade à dos territórios continentais;

22.
Reitera o seu apelo para que a Comissão proponha rapidamente orientações claras para avaliar o que é ou não
abrangido pela definição de auxílios estatais nos termos do artigo 107.o, n.o 3, do TFUE, bem como critérios
circunstanciados que permitam distinguir os casos de auxílio estatal mais importantes dos menos importantes, conforme
anunciado no roteiro de modernização dos auxílios estatais;

23.
Considera que, no que diz respeito ao acórdão do Tribunal de Justiça nos processos apensos Mitteldeutsche
Flughafen e Flughafen Leipzig/Halle/Comissão, é importante garantir uma aplicação correta das normas relativas aos
auxílios estatais no âmbito dos programas da política de coesão nos projetos de infraestruturas utilizadas para atividades
económicas, de modo a assegurar que as autoridades locais e regionais e/ou as suas entidades públicas não sejam
sobrecarregadas com um ónus administrativo adicional; salienta que a execução desses projetos não deve ficar
comprometida, nomeadamente devido às exigentes normas de gestão financeira, em especial as disposições relativas à
anulação de autorizações aplicáveis à política de coesão e o tratamento de queixas no quadro de procedimentos relativos a
auxílios estatais;

(1)

Regulamento (CE) n.o 994/98 do Conselho, de 7 de maio de 1998 (JO L 142 de 14.5.1998, p. 1.).
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24.
A fim de assegurar uma abordagem simplificada, mas consistente, reitera o seu pedido de esclarecimento da
avaliação dos auxílios estatais concedidos pelos EstadosMembros ao abrigo dos regulamentos de isenção por categoria,
dado que irá trazer dificuldades particulares não só às PME, como às autoridades locais e regionais e respetivos organismos,
no quadro da programação da política de coesão para o período 2014-2020; acentua que a simplificação não deve ser
obtida em detrimento da execução;
25.
Salienta que a condicionalidade ex ante geral aplicável aos auxílios estatais no quadro da política de coesão requer
que a Comissão adote uma abordagem mais pró-ativa dos casos de auxílio estatal, nomeadamente quando se trata de
aumentar o volume e o âmbito de aplicação dos auxílios isentos de notificação; subscreve o ponto de vista do Tribunal de
Contas de que a Comissão deve sensibilizar os EstadosMembros para a sua obrigação de notificar os auxílios estatais,
promover as melhores práticas, fornecer informações concretas sobre os vários tipos de notificação, prever a publicação de
uma secção dedicada às perguntas mais frequentes, a ser atualizada com regularidade, no sítio Web da Comissão
consagrado à concorrência, e a criação de um «help desk» em que se responda às perguntas sobre a interpretação das
orientações;
26.
Considera que os EstadosMembros e as regiões devem coordenar melhor as suas atividades com a Comissão, em
termos de qualidade e atualidade das informações a apresentar e das notificações a preparar; insta os EstadosMembros a
assegurarem uma aplicação adequada da condicionalidade ex ante aplicável aos auxílios estatais no âmbito da política de
coesão e a zelarem por uma melhor observância das normas relativas aos auxílios estatais a nível nacional;
27.
Exorta a Comissão e os EstadosMembros a orientarem as suas campanhas de informação sobre as normas relativas
aos auxílios estatais especificamente para os organismos regionais e locais, muitos dos quais concedem auxílios estatais
apenas ocasionalmente, pelo que têm um conhecimento limitado das normas que se lhes aplicam; insta a Comissão a ter
este aspeto em consideração aquando da avaliação da condicionalidade ex ante aplicável aos auxílios estatais nos
EstadosMembros;
28.
Exorta a Comissão a providenciar por que as obrigações administrativas, jurídicas e de transparência de aplicação das
regras relativas à modernização dos auxílios estatais se mantenham o mais claras possível; considera que algumas das novas
normas propostas no projeto de OAEFR para o período 2014-2020 — como, por exemplo, cenários contrafactuais, provas
claras de que o auxílio tem um impacto sobre a escolha do investimento, ou a condição de que não se pode começar a
trabalhar no projeto antes de as autoridades públicas terem tomado uma decisão quanto à concessão de auxílio — que a
Comissão gostaria de aplicar no próximo período — tanto às empresas que solicitam incentivos como aos EstadosMembros
e às suas estruturas administrativas subnacionais — devem andar a par com o princípio da simplificação e da
desburocratização, conforme defendido na política de coesão e em outras políticas nacionais e da UE; reitera que essas
regras podem implicar que certos projetos venham a ser excluídos dos auxílios ao investimento ou nunca tenham a
oportunidade de ser iniciados; considera que a necessidade de uma avaliação periódica sobre a conveniência de auxílios
estatais nas regiões ultraperiféricas poderia colocar em risco a segurança e previsibilidade requeridas pelos investidores e
empresas na procura de oportunidades de negócio nessas regiões;

Atratividade das regiões através das normas relativas aos auxílios estatais
29.
Salienta a importância de se providenciar por regras claras e diretas no que diz respeito aos auxílios estatais com
finalidade regional e setoriais, para atrair investimentos diretos estrangeiros para a UE e as suas regiões e para garantir a sua
competitividade global, contribuindo assim para a coesão económica, social e territorial;
30.
Acolhe favoravelmente as novas normas propostas em matéria de transparência (pontos 127 e 128 do projeto de
orientações); incentiva os EstadosMembros a respeitarem essas normas e a divulgarem num sítio Web central informações
completas e precisas sobre os auxílios concedidos;
31.
Insta a Comissão a tornar mais simples e claro o acesso das PME das regiões mais desfavorecidas aos auxílios estatais,
reconhecendo a importância dessas entidades para o desenvolvimento regional; solicita, simultaneamente, à Comissão que
intensifique os esforços para assegurar a aplicação da lei nos casos suscetíveis de provocar mais e maiores distorções;
32.
Reconhece os problemas relativos aos auxílios ao investimento às grandes empresas assinalados pela Comissão, dado
haver elementos que comprovam a falta de efeito do incentivo; considera que, embora os auxílios estatais devam ser
principalmente prestados às PME, não se justifica excluir das normas relativas aos auxílios estatais nos domínios abrangidos
pelo artigo 107.o, n.o 3, alínea c), do TFUE as grandes empresas, uma categoria que abrange também empresas familiares
que superam a definição de PME ou as empresas de capitalização média, devido ao seu contributo para o emprego, às
cadeias de fornecimento criadas pelas mesmas com as PME, à sua participação comum na inovação, investigação e no
desenvolvimento, assim como devido ao papel que desempenham no contexto da crise económica; considera que a
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presença de grandes empresas se reveste, amiúde, de importância fundamental para o êxito das PME, que beneficiam dos
aglomerados dirigidos por grandes empresas e das suas atividades de subcontratação; recorda que a própria Comissão
reconheceu o contributo do investimento das grandes empresas para a criação de efeitos indiretos e para o acesso da UE aos
mercados mundiais; salienta que a decisão de excluir as grandes empresas nas zonas «c» poderia conduzir a perdas de postos
de trabalho e à redução da atividade económica nessas regiões, ao decréscimo da competitividade regional e da atratividade
para o investimento estrangeiro, bem como à deslocalização de empresas para outras regiões, tanto no interior como no
exterior da UE; considera, por isso, que essas empresas devem continuar a ser elegíveis para efeitos de auxílio estatal nas
zonas «c», na condição de se submeterem a um controlo especial após notificação individual e de satisfazerem critérios de
compatibilidade adicionais no que respeita ao efeito de incentivo e à sua contribuição para o desenvolvimento regional
através de grandes empresas e de subcontratação;

33.
Considera que a elegibilidade de empresas de grandes dimensões para efeitos de auxílio estatal deve ser determinada
não só em função do tamanho da empresa ou do setor em que opera, mas também em função do número de postos de
trabalho que poderiam ser criados e salvaguardados ao abrigo do auxílio, da qualidade e sustentabilidade desses postos de
trabalho ou da sustentabilidade do projeto no seu conjunto, incluindo os efeitos a longo prazo para o desenvolvimento da
região em causa, incluindo aspetos sociais; realça que, em conformidade com o princípio da subsidiariedade, as decisões
relativas à identificação dos projetos concretos com o maior potencial para alcançar os objetivos das políticas da UE devem
ser da competência dos EstadosMembros, das regiões em questão e dos governos locais;

34.
Concorda com a Comissão quanto à necessidade de evitar que os auxílios estatais conduzam à deslocalização de uma
atividade de um local para outro dentro do EEE; manifesta dúvidas, porém, quanto aos pontos 24-25 e 122-124 propostos
no projeto, considerando que não complementam suficientemente a política de coesão e contrariam o objetivo de
simplificação; observa, nomeadamente, que a indicação de dois anos é necessariamente arbitrária, e que fazer aplicar esta
norma poderá ser inviável, dado que será difícil provar uma relação causal e a existência de um plano nos dois anos
anteriores; exprime a sua apreensão pelo facto de esta norma poder favorecer as empresas não europeias em detrimento das
europeias, e de tal poder conduzir à deslocalização para fora do EEE, quando a atividade poderia, de outro modo, ser atraída
para as zonas assistidas com recurso aos auxílios com finalidade regional;

35.
Toma nota dos riscos de deslocalização das empresas que beneficiaram de auxílios estatais, tanto dentro como fora
da União Europeia, riscos esses que são muito concretos para as regiões; observa que a cláusula de salvaguarda proposta
pela Comissão Europeia, obrigaria as empresas a manter os investimentos e os postos de trabalho criados no território onde
os auxílios foram pagos ou, em alternativa, a reembolsar os auxílios pagos; chama a atenção da Comissão para a negociação
em curso sobre os regulamentos da política de coesão para o período 2014-2020 e solicita que sejam harmonizados os
períodos respetivos previstos no quadro da política de coesão e da política de concorrência para a manutenção dos
investimentos e dos postos de trabalho pelas empresas às quais tenham sido concedidos auxílios da UE;

36.
Manifesta igualmente dúvidas quanto à inelegibilidade para efeitos de auxílio com finalidade regional de «empresas
em dificuldade, na aceção das orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação
concedidos a empresas em dificuldade» (ponto 11 do projeto de orientações); considera que as empresas em vias de
reestruturação não devem ser sujeitas a medidas mais rigorosas, sobretudo quando as avaliações a priori negativas dos
pedidos de auxílio dessas empresas possam conduzir à sua deslocalização para fora da UE; assinala que, no atual ambiente
empresarial de incerteza e de constante mudança, uma reestruturação empresarial responsável é a principal medida que, a
longo prazo, possibilitará a sustentabilidade do investimento, do emprego e do crescimento; observa que essa norma, tal
como está redigida, não só é inconsistente com a ajuda a empresas afetadas pela crise económica em regiões assistidas, mas
também é impossível de aplicar, dado que essas orientações não contêm explicitamente uma definição exata das empresas
em dificuldade; recorda a sua Resolução de 15 de janeiro de 2013 que contém recomendações para a Comissão em matéria
de informação e consulta dos trabalhadores, antecipação e gestão da reestruturação (1), na qual se requeria um ato jurídico
sobre estas questões, e apela a que a Comissão intervenha sem demora;

37.
Está convicto de que é essencial deixar alguma margem de flexibilidade para a revisão das orientações, como referido
no ponto 177 do projeto, por forma a permitir adaptações que venham a ser necessárias, dado que estas orientações se
destinam a abranger um período de 7 anos;

(1)

Textos Aprovados, P7_TA(2013)0005.
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o
o
38.

o

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.

P7_TA(2013)0268

Relatório Anual sobre a Política da Concorrência
Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre o Relatório Anual sobre a Política de
Concorrência da UE (2012/2306(INI))
(2016/C 065/09)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), nomeadamente os artigos 101.o, 102 e
107.o,
— Tendo em conta o relatório da Comissão sobre a Política de Concorrência 2011 (COM(2012)0253) e o documento de
trabalho dos serviços da Comissão que o acompanha (SWD(2012)0141),
— Tendo em conta o Regulamento (CE) do Conselho n.o 1/2003, de 16 de dezembro de 2002, relativo à execução das
regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81.o e 82.o do Tratado (1),
— Tendo em conta o Regulamento (CE) no 139/2004 do Conselho, de 20 de janeiro de 2004, relativo ao controlo das
concentrações de empresas (Regulamento das concentrações comunitárias) (2),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 13 de outubro de 2008, sobre a aplicação das regras em matéria de
auxílios estatais às medidas tomadas em relação com as instituições financeiras no contexto da crise financeira
mundial (3) (Comunicação relativa aos bancos),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de dezembro de 2008, intitulada «A recapitalização das instituições
financeiras na atual crise financeira: limitação do auxílio ao mínimo necessário e salvaguardas contra distorções
indevidas da concorrência» (4) (Comunicação relativa à recapitalização),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de fevereiro de 2009, relativa ao tratamento dos ativos depreciados
no setor bancário da Comunidade (5) (Comunicação relativa aos ativos depreciados),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de julho de 2009, sobre o regresso à viabilidade e a avaliação, em
conformidade com as regras em matéria de auxílios estatais, das medidas de reestruturação tomadas no setor financeiro
no contexto da atual crise (6) (Comunicação relativa à reestruturação),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 17 de dezembro de 2008, sobre um quadro comunitário temporário
relativo às medidas de auxílio estatal destinadas a apoiar o acesso ao financiamento durante a atual crise financeira e
económica (7) (quadro temporário original),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 1 de dezembro de 2010, sobre um quadro comunitário temporário
relativo às medidas de auxílio estatal destinadas a apoiar o acesso ao financiamento durante a atual crise financeira e
económica (8) (o novo quadro temporário), que se concluiu a 31 de dezembro de 2010,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L 1 de 4.1.2003, p. 1.
L 24 de 29.1.2004, p. 1.
C 270 de 25.10.2008, p. 8.
C 10 de 15.1.2009, p. 2.
C 72 de 26.3.2009, p. 1.
C 195 de 19.8.2009, p. 9.
C 16 de 22.1.2009, p. 1.
C 6 de 11.1.2011, p. 5.
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— Tendo em conta o relatório final, de 2 de outubro de 2012, do grupo de peritos de alto nível sobre a reforma estrutural
no setor bancário da UE (1),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa à aplicação das regras em matéria de auxílios estatais da União
Europeia à compensação concedida pela prestação de serviços de interesse económico geral (2),
— Tendo em conta a Decisão da Comissão de 20 de dezembro de 2011 relativa à aplicação do artigo 106.o, n.o 2, do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, aos auxílios estatais sob a forma de compensação de serviço
público concedidos a certas empresas encarregadas da gestão de serviços de interesse económico geral (3),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Enquadramento da União Europeia aplicável aos auxílios
estatais sob a forma de compensações de serviço público (2011)» (4),
— Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 360/2012 da Comissão de 25 de abril de 2012, relativo à aplicação dos
artigos 107.o e 108.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos auxílios de minimis concedidos a
empresas que prestam serviços de interesse geral (5),
— Tendo em conta o estudo, de junho de 2011, intitulado «Auxílios estatais — regras de crise para o setor financeiro e a
economia real», encomendado pelo Parlamento (6),
— Tendo em conta o estudo, de junho de 2012, intitulado «Recurso coletivo em matéria antitrust», encomendado pelo
Parlamento (7),
— Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado «Consulta Pública: Rumo a uma
abordagem europeia coerente sobre a ação coletiva» (SEC(2011)0173),
— Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Modernização da política da UE no domínio dos auxílios
estatais», (COM(2012)0209),
— Tendo em conta o Relatório Especial n.o 15/2011 do Tribunal de Contas Europeu, intitulado «Os procedimentos da
Comissão asseguram uma gestão eficaz do controlo dos auxílios estatais?»,
— Tendo em conta as Orientações da Comissão relativas a determinadas medidas de auxílio estatais no âmbito do regime
de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa após 2012 (adiante designado por «Orientações
RCLE») (8),
— Tendo em conta o Acordo-Quadro de 20 de novembro de 2010 sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a
Comissão Europeia (9) (adiante designado «Acordo-quadro»), nomeadamente os seus pontos 12 (10) e 16 (11),
— Tendo em conta a Declaração da Cimeira da Zona Euro, de 29 de junho de 2012 (12),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf
JO C 8 de 11.1.2012, p. 4.
JO L 7 de 11.1.2012, p. 3.
JO C 8 de 11.1.2012, p. 15.
JO L 114 de 26.4.2012, p. 8.
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
JO C 158 de 5.6.2012, p. 4.
JO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
«Cada comissário assegura que as informações circulem regular e diretamente entre esse comissário e o presidente da comissão
parlamentar competente.»
«No prazo de três meses após a aprovação de uma resolução parlamentar, a Comissão informará por escrito o Parlamento sobre as
medidas tomadas em resposta aos pedidos específicos que lhe tenham sido dirigidos em resoluções do Parlamento, inclusivamente
nos casos em que não tenha sido possível acatar os pontos de vista do Parlamento.»
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
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— Tendo em conta as suas resoluções de 22 de fevereiro de 2005 sobre o «XXXIII Relatório sobre a Política de
Concorrência — 2003» (1), de 4 de abril de 2006 sobre o relatório da Comissão sobre a política de concorrência
2004 (2), de 19 de junho de 2007 sobre o relatório sobre a política de concorrência 2005 (3), de 10 de março de 2009
sobre os relatórios sobre a Política de Concorrência 2006 e 2007 (4), de 9 de março de 2010 sobre o relatório sobre a
Política de Concorrência 2008 (5), de 20 de janeiro de 2011 sobre o relatório sobre a Política de Concorrência 2009 (6)
e de 2 de fevereiro de 2012 sobre Relatório Anual sobre a Política de Concorrência da UE (7),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de novembro de 2011, sobre a reforma das regras da UE em matéria de auxílios
estatais aplicáveis aos serviços de interesse económico geral (8),
— Tendo em conta o artigo 48.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os pareceres da Comissão do
Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e da Comissão dos
Transportes e do Turismo (A7-0143/2013),
A. Considerando que a política de concorrência baseada nos princípios dos mercados abertos e na equidade em todos os
setores faz parte do código genético da UE e é uma pedra angular do da economia social de mercado europeia, bem
como um instrumento ao serviço dos consumidores europeus para tornar o mercado interno socioeconomicamente
saudável, lutando contra as práticas abusivas de certos operadores económicos, e um fator crucial para assegurar o
correto funcionamento do mercado interno;
B. Considerando que a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capital tem sido essencial para o crescimento europeu;
C. Considerando a crise económica, financeira e da dívida soberana começou no outono de 2008 e agravou-se em 2011,
conduzindo a uma recessão na economia da UE;
D. Considerando que a Comissão respondeu à crise, entre outras medidas, com a adoção de normas especiais em matéria
de auxílios estatais e utilizou a política de concorrência como ferramenta de gestão da crise; considerando que este
regime era, e ainda é, considerado temporário,
E. Considerando que a política de concorrência é fundamental para responder à crise e apoiar a estratégia Europa 2020 e o
mercado único, bem como para progredir rumo a uma união bancária, a uma união económica e monetária verdadeira
e a uma integração e convergência mais profundas;
F. Considerando que o protecionismo iria aprofundar e prolongar a crise e que a rigorosa aplicação das regras de
concorrência é fundamental para a retoma económica europeia;
G. Considerando que o Relatório Anual sobre a Política de Concorrência deve ser um instrumento de consolidação da
competitividade global da União, alargando a concorrência e permitindo a entrada de novos intervenientes, ampliando e
aprofundando assim o mercado interno, e não deve, por isso, limitar-se exclusivamente à aplicação prática da política de
concorrência por parte da Comissão;
H. Considerando que a concorrência não funciona de modo igualmente satisfatório em todos os EstadosMembros;
I. Considerando que os setores cujo nível de concorrência é inferior são, com frequência, os mesmos que apresentam um
desempenho fraco em termos de atividade económica;
Observações gerais
1.
Regista o Relatório da Comissão sobre a política de concorrência 2011 e saúda o facto de a nova estrutura temática
abordar os assuntos assinalados pelo Parlamento e permitir a identificação clara das prioridades, dos objetivos e das ações
empreendidas;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

JO C 304 E de 1.12.2005, p. 114.
JO C 293 E de 2.12.2006, p. 143.
JO C 146 E de 12.6.2008, p. 105.
JO C 87 E de 1.4.2010, p. 43.
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JO C 136 E de 11.5.2012, p. 60.
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2.
Salienta que a política de concorrência constitui uma pedra angular da economia social de mercado europeia; frisa a
importância de reforçar as medidas em matéria de antitrust, auxílios estatais e controlo das concentrações, a fim de
assegurar a eficiência económica, o bom funcionamento do mercado e o progresso social; realça igualmente que um melhor
acesso das PME e do setor terciário e a participação conexa no mercado interno exige uma política de concorrência ativa
que elimine os obstáculos existentes;
3.
Apela à coerência entre a política de concorrência da UE e todas as restantes políticas da UE, incluindo a
regulamentação setorial, a fim de garantir que o mercado internos de bens e serviços funcione bem para cidadãos, ambiente
e empresas;
4.
Insta a Comissão a efetuar, em cooperação com as autoridades nacionais da concorrência, um exame minucioso das
distorções no funcionamento da concorrência e o seu impacto económico; solicita à Comissão que identifique eventuais
desequilíbrios entre os EstadosMembros neste domínio, bem como as suas causas;
5.
Realça que a implementação de uma política de concorrência no seu sentido mais lato não deve visar o reforço de
empresas ou prestadores de bens e serviços estabelecidos, mas deve, pelo contrário, ter como objetivo primordial facilitar a
entrada de novos intervenientes e o aparecimento de novas ideias e técnicas, maximizando deste modo os benefícios para os
cidadãos da União;
6.
Salienta que o prolongamento do regime extraordinário de auxílio estatal à crise foi uma decisão imposta pelas
circunstâncias e contribuiu para impedir uma maior instabilidade financeira e económica, evitar o protecionismo e
proporcionar um mecanismo de reestruturação bancária e resolução da crise, sendo todos estes elementos particularmente
úteis nos países abrangidos pelo programa que enfrentam problemas graves;
7.
Manifesta apreensão, contudo, pelo facto de, embora criado com um caráter temporário, o regime de auxílio estatal à
crise não aparentar continuar a sê-lo; sublinha que, no seu terceiro relatório anual consecutivo sobre a política de
concorrência, o Parlamento frisou a necessidade de revogar estas medidas temporárias logo que possível; lamenta, ainda,
que em alguns casos a abordagem esteja a falhar e insiste na necessidade de retirar lições das intervenções anteriores e de
adotar práticas em conformidade;
8.
Insiste em que os bancos que beneficiam de auxílio estatal devem centrar os seus modelos de negócio nas partes
viáveis das suas atividades, melhorar o acesso ao crédito por parte das famílias e empresas, fixar limites às remunerações e
minimizar o impacto sobre os seus concorrentes que não receberam auxílio e sobre os contribuintes da UE; observa, a este
respeito, que é necessário analisar as propostas do grupo de peritos de alto nível sobre a reforma estrutural no setor
bancário da UE;
9.
Salienta que a consolidação em curso do setor bancário permitiu, na realidade, um aumento da quota de mercado por
parte de algumas das principais instituições financeiras e, por conseguinte, insta a Comissão a manter uma estreita
vigilância do setor, a fim de reforçar a concorrência nos mercados bancários europeus;
10.
Recorda a Declaração da Cimeira da Zona Euro, de 29 de junho de 2012; concorda que é imperativo quebrar o ciclo
vicioso persistente entre bancos e entidades soberanas e realizar progressos, com caráter de urgência, em relação aos seus
compromissos;
11.
Pede à Comissão que aplique estritamente as normas em matéria de antitrust e controlo das concentrações, a fim de
alcançar mercados financeiros melhor regulamentados, transparentes, abertos e justos; aprecia as suas averiguações no
mercado de derivados de balcão (OTC), em particular em relação a serviços e dados do comércio de swaps de risco de
incumprimento (CDS), a serviços de pagamento e à distribuição de informação financeira aos mercados;
12.
Apela às autoridades europeias da concorrência para que trabalhem em cooperação com outras jurisdições e
controlem o comportamento e o impacto sobre o mercado dos grandes intervenientes financeiros e oligopólios, tais como
as agências de notação de crédito (ANC), assim como episódios de volatilidade de preços em relação aos mercados
financeiros, e para que atribuam máxima prioridade à alegada manipulação das taxas LIBOR, EURIBOR e TIBOR;
13.
Considera que as questões acima referidas devem ser cabalmente investigadas, inclusive para determinar se foram
utilizados todos os instrumentos da UE que visam impedir estas ocorrências; insta, ainda, a Comissão a averiguar o impacto
das referidas distorções na evolução dos preços em setores como o crédito hipotecário;
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Apoiar o crescimento sustentável, a criação de emprego e a competitividade
14.
Reconhece que a política de concorrência é uma ferramenta essencial para o maior desenvolvimento e para a
preservação do mercado único e é um motor crucial da produtividade, da eficiência e da competitividade mundial,
desempenhando um papel fundamental no apoio a mercados justos e abertos, a finanças públicas saudáveis e aos objetivos
da estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo;
15.
Realça que o aprofundamento do mercado único, a retoma do crescimento económico, a atratividade do mercado
europeu a nível mundial, o cumprimento da Agenda Digital e o incentivo à investigação e inovação requerem uma
concorrência forte, uma pluralidade saudável de entidades económicas e uma política industrial proativa; refere que todos
os instrumentos antitrust, de auxílio estatal e de controlo das concentrações são essenciais para melhorar a regulação do
mercado, incentivar a transparência e reconstruir a economia;
16.
Espera que a Comissão aplique, de forma eficaz, a política de concorrência e promova as tecnologias e os recursos
respeitadores do ambiente; entende que as novas Orientações RCLE devem contribuir para a prevenção das fugas de
carbono, a preservação dos sinais dos preços e a minimização das distorções; considera que o atual baixo valor do RCLE
tem pouco impacto na promoção das tecnologias respeitadoras do clima e está a atrasar a transição para uma economia
com baixas emissões de carbono;
17.
Defende que as medidas públicas adotadas para prestar apoio às vítimas de fraude alargada e de práticas financeiras
ilegais com o objetivo único de evitar danos maiores e restituir os seus direitos, não devem ser consideradas auxílios estatais;

Serviços de interesse económico geral (SIEG)
18.
Observa que os cidadãos europeus desejam a prestação de serviços públicos necessários e importantes de alta
qualidade, em zonas alargadas e a preços acessíveis, em simultâneo com uma maior concorrência e a promoção de
condições mais equitativas entre os prestadores destes serviços, sejam eles públicos e privados; sublinha que, para tal, é
crucial salvaguardar a concorrência entre diferentes prestadores; salienta que o recente pacote SIEG pode conduzir a um
quadro mais simples, claro e flexível a este respeito; frisa a competência da Comissão, nos termos das normas em matéria
de concorrência previstas no TFUE, para assegurar a compatibilidade da compensação concedida aos SIEG com as normas
da UE em matéria de auxílios estatais, a fim de evitar a imposição ao público de serviços de baixa qualidade mas
dispendiosos; expressa apreensão a respeito da isenção de um número excessivo de serviços relativamente ao controlo das
autoridades de concorrência;
19.
Apela às autoridades europeias da concorrência para que monitorizem os mercados de serviços farmacêuticos, de
saúde e de seguros (em particular, os mercados de medicamentos genéricos e inovadores), identificando as potenciais
violações de direitos de patente e os comportamentos discriminatórios; observa que apesar da organização do setor dos
cuidados de saúde e da proteção social ser principalmente da competência dos EstadosMembros, estes serviços devem ser
submetidos a controlo, de modo a preservar as finanças públicas e a defender a legislação em matéria de concorrência e os
direitos dos cidadãos da UE;

Melhorar o bem-estar dos consumidores: desenvolvimentos setoriais
20.
Manifesta preocupação pelo facto de os preços da alimentação terem aumentado significativamente desde meados de
2007, com uma alta volatilidade nos preços à produção, e recorda que os preços dos alimentos para os consumidores
contribuírem significativamente para a inflação geral; salienta que o novo quadro para a negociação coletiva na cadeia de
valores deve ser acompanhado por um funcionamento pró-concorrencial das organizações de produtores e por uma
plataforma para a monitorização dos preços dos produtos alimentares; insta a Comissão, em cooperação com as
autoridades nacionais de concorrência, a analisar de forma criteriosa a concorrência no setor agroindustrial, em matéria de
apoio, transparência e evolução dos preços no consumidor, em todos os níveis da cadeia de valor; relembra que os
benefícios para os consumidores que podem ser alcançados no setor alimentar podem ser multiplicados se forem realizadas
reformas competitivas semelhantes em todos os demais setores da economia;
21.
Sublinha que tanto os serviços de interesse económico geral como os serviços de interesse social geral (SISG)
representam uma percentagem significativa da prestação total de serviços nos EstadosMembros, e que, por inerência, os
ganhos significativos podem ser acrescidos se os SIEG e os SISG forem mais eficientes; destaca que, nesta perspetiva, é
essencial assegurar que as normas que regem os SIEG e os SISG deem prioridade à proteção dos consumidores;
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22.
Frisa o importante papel desempenhado pela especulação nos mercados de produtos alimentares enquanto causa da
volatilidade dos preços; insta a Comissão a analisar esta questão no Relatório sobre a Política da Concorrência 2012 e a
tomar medidas que visem travar a especulação nos mercados de produtos alimentares;
23.
Insta a Comissão a debruçar-se com maior atenção sobre o papel benéfico das organizações e cooperativas de
produtores no reforço do bem-estar dos pequenos agricultores e na capacidade negocial em relação à indústria a montante;
24.
Aguarda com expectativa a publicação do relatório da Rede Europeia da Concorrência (ECN) sobre este assunto;
regista o facto de os cereais e laticínios serem os setores mais investigados nos processos antitrust e incentiva as autoridades
nacionais da concorrência (ANC) a intensificarem as suas iniciativas neste domínio; insta a Comissão a examinar o setor
europeu do açúcar, no qual se verificou uma inflação particularmente elevada em 2011 e 2012;
25.
Exorta, uma vez mais, a Comissão a prosseguir a plena aplicação do pacote relativo ao mercado interno da energia;
encoraja a Comissão, na medida em que um mercado único aberto e competitivo da energia não tenha sido ainda
plenamente realizado, a monitorizar ativamente a concorrência nos mercados da energia, nomeadamente sempre que a
privatização de um serviço público tenha origem num sistema de mercados monopolísticos e oligopolísticos;
26.
Apela à Comissão que examine atentamente a evolução do mercado do transporte aéreo de mercadorias e dos
serviços expresso na UE; regista que o mercado de serviços de entregas expresso nos Estados Unidos funciona em forma de
duopólio e que, na prática, vedaram o mercado aos concorrentes europeus nos últimos 10 anos; conclui que novas fusões
no setor deixariam apenas uma grande empresa europeia de entregas expresso e de logística em condições de ser
concorrencial e que a concorrência de preços no mercado interno poderia sofrer um impacto significativo em detrimento
dos consumidores;
27.
Sublinha a inexistência de condições equitativas para as empresas europeias no mercado da aviação norte-americano
e constata ainda hoje o óbvio desequilíbrio entre o mercado da aviação norte-americano e o da UE, uma vez que as
companhias aéreas de transporte de mercadorias europeias veem recusado o seu acesso ao mercado interno dos EUA e
debatem-se para concorrer em condições desfavoráveis; realça que este acesso desigual ao mercado distorce a concorrência
e acaba por prejudicar a indústria logística europeia e os seus consumidores;

Promover a legitimidade e a eficácia da política de concorrência
28.
Apoia um papel ativo para o Parlamento na conceção da política de concorrência, incluindo poderes de colegislador;
considera que a Comissão deve ser plenamente responsável e seguir as resoluções do Parlamento; tenciona reforçar o
diálogo estruturado em curso;
29.
Apela à Comissão para que continue a agir imparcial e objetivamente e que esteja aberta a melhorias nos
procedimentos em matéria de concorrência; defende os direitos processuais, incluindo o direito de as empresas acederem ao
ficheiro da Comissão antes de serem ouvidas;
30.
Incentiva a Comissão a reforçar a promoção de uma cultura de concorrência equitativa, identificando os princípios
gerais e apoiando as iniciativas das empresas neste domínio, nomeadamente, demonstrando um maior interesse e uma
atitude mais positiva com vista à conformidade, dado que estas medidas terão um efeito preventivo decisivo que é do
interesse público;
31.
Insta a Comissão a ponderar a utilização da resolução alternativa de litígios e a apresentar a proposta há muito
aguardada, ao abrigo do processo legislativo ordinário, para facilitar os recursos individuais ou coletivos privados por danos
sofridos por empresas e consumidores em consequência de infrações ao direito da concorrência da UE; considera que tal
proposta deverá promover a concorrência mas sem incentivar litígios sem fundamento, aplicar-se a indemnizações por
prejuízos menores e vagos, assegurar o cabal cumprimento das regras de UE em matéria de transparência, devendo
quaisquer exceções no contexto de procedimentos de redução de coimas ser justificadas adequada e especificamente, com a
aplicação pública da legislação a assegurar a coerência plena;
32.
Menciona, uma vez mais, as anteriores resoluções de 2 de fevereiro de 2012 relativas ao «Relatório Anual sobre a
Política de Concorrência da UE» e à ideia de uma eventual proposta da Comissão sobre ação coletiva;
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33.
É favorável à cooperação no quadro da Rede Europeia da Concorrência (ECN) e com os tribunais nacionais, com
vista a garantir a eficácia e coerência, a nível da UE, das políticas de concorrência; apoia uma partilha de responsabilidades
eficaz entre os membros da ECN, considerando que alguns mercados têm dimensões mais nacionais do que outros, devido à
existência de diferentes condições jurídicas, económicas e culturais; convida a Comissão a promover a convergência e
acordos de cooperação com outras jurisdições, incluindo, nas condições adequadas, disposições relativas ao intercâmbio de
informações durante as investigações;
34.
Está consciente do elevado e crescente volume de trabalho da Comissão no domínio da aplicação das regras de
concorrência e reitera, por conseguinte, que a Comissão necessita de mais recursos, sobretudo através da afetação dos
recursos existentes, de modo a ser proativa e mais eficaz nesse contexto;
35.

Convida a Comissão a fomentar uma cultura de concorrência tanto na UE como a nível internacional;

Política de coimas
36.
Recomenda que se recorra ao procedimento de resolução de litígios e, quando necessário, a multas dissuasivas e
proporcionais, ao mesmo tempo que se evitam as consequências económicas e sociais adversas do afastamento do mercado
de empresas sob pressão;
37.
Observa que as multas não devem impedir que as empresas responsabilizem os seus executivos e pessoal, a nível
interno, nem, quando necessário, impedir que os EstadosMembros lidem com questões de responsabilidade criminal;
solicita à Comissão que analise estes aspetos e elabore um relatório;
38.
Expressa a sua preocupação pelo facto de que o recurso a multas como único instrumento poder ser demasiado
limitado, sobretudo tendo em conta a possível perda de empregos em consequência da incapacidade de pagar, e solicita o
desenvolvimento de um amplo espetro de instrumentos mais sofisticados que abranjam aspetos como a responsabilidade
individual, a transparência e responsabilidade das empresas, procedimentos mais breves, o direito a defender-se e a
processos justos, mecanismos que garantam a efetiva tramitação dos pedidos de redução de coimas (com vista, em
particular, a superar os efeitos dos processos de revelações nos Estados Unidos da América), programas para garantir o
cumprimento pelas empresas e o desenvolvimento de normas europeias; manifesta-se favorável a uma abordagem de
«prémio e castigo», com sanções que sirvam de medida dissuasora eficaz, fomentando simultaneamente o cumprimento;
39.
Observa que o método de fixação de coimas está incluído num instrumento não legislativo — as orientações em
matéria de coimas de 2006 — e exorta, uma vez mais, a Comissão a integrar uma base detalhada de cálculo das coimas, que
assente no princípio da legalidade, no Regulamento (CE) n.o 1/2003, juntamente com novos princípios nesta matéria;
40.
Reitera o seu apelo no sentido de uma revisão geral das orientações da Comissão em matéria de coimas, tendo em
conta seis anos de experiência prática; entende que esta revisão deve analisar o papel dos programas de cumprimento,
especificar as condições em que as empresas-mãe que exercem influência decisiva sobre uma subsidiária devam ser conjunta
e estritamente responsáveis por violações antitrust por parte das suas filiais, e ter em conta as questões de redução de
coimas, de reincidência, de um limiar para o volume de negócios e da interação entre responsabilidade pública e privada;
41.
Reitera que o número de pedidos de redução de coimas por motivo de incapacidade de pagamento aumentou,
especialmente da parte de empresas «mono-produto» e PME; considera, uma vez mais, que um sistema de pagamentos
diferidos e/ou fracionados pode ser considerado como alternativa à redução da coima, para evitar o encerramento de
empresas;
42.
Congratula-se, contudo, com o facto de a Comissão ter tomado em consideração as necessidades específicas das
empresas «mono-produto», na sua decisão (COMP/39452 de 28 de março de 2012);

Considerações específicas por setor
43.
Solicita à Comissão e aos EstadosMembros que continuem a efetuar progressos na via da conclusão do mercado
único dos transportes, garantindo simultaneamente uma concorrência aberta e leal nos setores dos transportes, dos serviços
postais e do turismo, e respeitando outros objetivos da política da União, tais como o funcionamento adequado dos
serviços de transportes e mobilidade, os objetivos das políticas nos domínios dos serviços públicos, das normas sociais, da
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segurança e proteção do ambiente, bem como os objetivos da UE em matéria de redução das emissões de CO2 e da
dependência do petróleo; congratula-se com o anúncio de um Ato para o Mercado Único II, que visa estabelecer finalmente
o Céu Único Europeu, prosseguir a abertura do mercado ferroviário e a criação de um espaço ferroviário único;
44.
Considera que a Comissão deve continuar a reforçar os laços entre a política da concorrência e a política dos
transportes, de forma a melhorar a competitividade do setor europeu dos transportes;
45.
Insta a Comissão a mostrar mais dinamismo no que respeita à promoção da convergência das regras de concorrência
nas negociações internacionais, de forma a garantir que a UE e os países terceiros beneficiem de condições equitativas no
setor dos transportes;
46.
Salienta a importância do desenvolvimento uniforme de um Espaço Europeu dos Transportes e da eliminação das
disparidades de desenvolvimento entre as infraestruturas e os sistemas de transporte dos EstadosMembros, a fim de realizar
verdadeiramente o mercado único europeu e assegurar uma concorrência leal no domínio dos transportes;
47.
Realça os efeitos das diferenças de tributação sobre a concorrência entre os diversos modos de transporte e sobre o
transporte intermodal, e insta a Comissão a fornecer uma panorâmica dos impostos e dos vários sistemas de IVA
correspondentes aos diferentes modos de transporte;
48.
Realça que uma concorrência livre e leal a nível europeu exige a eliminação dos obstáculos físicos, técnicos e
regulamentares entre os EstadosMembros, nomeadamente através do desenvolvimento de redes transeuropeias
interoperáveis e eficazes;
49.
Aprova, em princípio, a comunicação da Comissão relativa aos direitos dos passageiros em todos os modos de
transporte, mas realça que cada modo de transporte é intrinsecamente diferente e que qualquer proposta da Comissão, além
de garantir os direitos em vigor dos passageiros, deve também assegurar uma abordagem proporcional e flexível que
reconheça as diferenças entre os modos;
50.
Insta as autoridades competentes, à luz do Acordo de Transporte Aéreo UE-EUA, a intensificar a sua cooperação
para o desenvolvimento de abordagens compatíveis de regulação sobre as questões de concorrência associadas às alianças
das companhias aéreas e procurar ativamente formas de levar as grandes alianças a concorrer mais vigorosamente no
âmbito do mercado transatlântico;
51.
Exorta a Comissão e os EstadosMembros a acelerarem a execução da legislação relativa ao Céu Único Europeu, com
vista a reforçar a transparência dos preços dos serviços, facilitando assim o controlo da observância das regras de
concorrência e maximizando a competitividade e a segurança das plataformas europeias, bem como a prosseguirem os
esforços no sentido de fomentar a competitividade dos aeroportos europeus em benefício da economia e dos passageiros;
52.
Convida a Comissão a facultar uma panorâmica, baseada em dados concretos, dos casos em que as transportadoras
aéreas são beneficiadas face a outros prestadores de serviços através de condições especiais ou, alegadamente, abusam da
sua posição dominante em certos aeroportos, nomeadamente através da imposição da norma do transporte de «apenas um
volume» e de outras restrições à bagagem de cabina;
53.
Considera que as atividades comerciais constituem uma importante fonte de rendimento para os aeroportos e que
tais práticas agressivas podem constituir um abuso da posição dominante de um transportador;
54.
Insta a Comissão a reforçar o acompanhamento da comercialização, utilização e atribuição de faixas horárias nos
aeroportos europeus, de modo a assegurar concorrência leal, bem como a proteção da conectividade regional na Europa;
55.
Exorta a Comissão a controlar as medidas aplicadas aos operadores aéreos de baixo custo, de modo a assegurar que
as referidas medidas não sejam instrumentos da concorrência desleal;
56.
Exorta a Comissão, aquando da revisão das orientações europeias relativas aos auxílios estatais no setor aéreo e
aeroportuário, a assegurar que não ocorram distorções da concorrência e que seja garantida a igualdade de condições entre
todos os participantes no mercado;
57.
Salienta que a liberalização do setor ferroviário continua a ser limitada na Europa, situação que prejudica o setor
ferroviário em relação aos outros modos de transporte, nomeadamente no que se refere às questões relacionadas com a
competitividade do setor na Europa;
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58.
Insta a Comissão a concluir a implementação do Espaço Ferroviário Único Europeu, assegurando a existência das
condições necessárias para abrir o setor à concorrência livre e justa, incluindo medidas que permitam o funcionamento sem
restrições de empresas ferroviárias eficientes e inovadoras, uma separação clara entre a propriedade das infraestruturas e os
operadores de transporte ferroviário, reguladores nacionais fortes e a harmonização dos estatutos do pessoal; exorta a
Comissão — aquando da preparação da abertura dos mercados nacionais de transporte ferroviário de passageiros — a ter
em consideração os diferentes modelos de gestão das empresas ferroviárias nacionais e a apresentar propostas concretas
com vista a eliminar as restrições indiretas à concorrência decorrentes de disposições divergentes em matéria de segurança,
interoperabilidade e autorização;
59.
Exorta a Comissão e os EstadosMembros a garantir a abertura do setor ferroviário de transporte à concorrência leal,
bem como uma melhor qualidade dos serviços, sem comprometer o serviço público;
60.
Salienta que a maior abertura do mercado dos transportes rodoviários de mercadorias da UE pode ser aceitável
somente se for garantida a igualdade de condições entre as empresas do setor dos transportes, bem como a proteção da
legislação social, e se as condições de trabalho dos trabalhadores móveis forem salvaguardadas em todos os
EstadosMembros;
61.
Realça a necessidade de evitar a concorrência desleal no setor liberalizado dos transportes rodoviários, assegurando a
devida aplicação das normas sociais, ambientais e de segurança, prestando especial atenção à abertura deste mercado à
cabotagem e às práticas de dumping;
62.
Exorta a Comissão a apresentar, em conjunto com os EstadosMembros, propostas concretas com vista a eliminar as
diferenças consideráveis entre os EstadosMembros em matéria de sanções em caso de violações graves da legislação
comunitária em matéria de transporte rodoviário, para desta forma eliminar essas distorções da concorrência;
63.
Apela aos EstadosMembros no sentido de implementarem a Terceira Diretiva Postal; incentiva a Comissão a
examinar de perto e a apresentar um relatório sobre as consequências sociais da liberalização do mercado postal e a
obrigação de serviço universal neste domínio, incluindo o financiamento do serviço universal;
64.
Exorta a Comissão — tendo em conta o Tratado de Lisboa, as novas competências consolidadas e o potencial
económico do turismo para a UE — a facilitar uma cooperação proativa entre as empresas de turismo e a tomar as medidas
necessárias para assegurar a competitividade a nível mundial dos destinos turísticos de excelência da UE; insta a Comissão a
acelerar os procedimentos da proposta legislativa relativa às viagens organizadas, com vista a assegurar a devida
concorrência e a garantir um mercado livre e bem definido no setor europeu do turismo;
65.
Considera que a aplicação da regulamentação relativa aos auxílios estatais deve visar o cumprimento dos objetivos
referidos na Estratégia UE 2020, nomeadamente permitindo investimentos na economia real e favorecendo uma maior
concentração de recursos na investigação, na inovação e no desenvolvimento sustentável;
66.
Observa que o mercado europeu de pagamentos eletrónicos ainda se encontra fragmentado tanto a nível europeu
como a nível nacional; encoraja as medidas e a aplicação necessárias para garantir um mercado único dos pagamentos mais
aberto, transparente, inovador e competitivo, capaz de trazer mais vantagens e escolha a todos os consumidores em matéria
de opções de pagamento por cartão, internet e telemóvel e de porta-moedas móveis, interoperabilidade, custos e
portabilidade; solicita, portanto, à Comissão que avalie as formas possíveis de trazer novos operadores para o mercado
europeu de pagamentos por cartão, pela internet e por telemóvel, protegendo simultaneamente as futuras inovações
tecnológicas neste setor; considera necessário o reforço da vigilância sobre as comissões interbancárias multilaterais e
acolhe favoravelmente as propostas previstas no Ato para o Mercado Único II que visam a revisão da diretiva relativa aos
serviços de pagamento e uma iniciativa legislativa sobre as comissões bancárias multilaterais;
67.
Aprova a intenção da Comissão de prestar uma atenção reforçada à transparência dos mercados financeiros, mas
defende a necessidade de um esforço acrescido para assegurar o fornecimento de informações atempadas, fiáveis e de alta
qualidade, em particular, relativamente aos mercados de derivados;
68.
Sustenta que a concorrência entre empresas deve decorrer num quadro que assegure um respeito efetivo pelos
direitos dos consumidores e que, para este fim, os mecanismos coletivos de recurso e de resolução alternativa de litígios são
instrumentos indispensáveis;
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69.
Salienta que a prática da Comissão consiste em avaliar apenas a utilização indevida pelas empresas da sua posição no
mercado; entende que em alguns mercados esta prática é insuficiente para evitar o risco de acordos de cartel; exorta a
Comissão a analisar a forma de avaliar a maneira de minimizar o risco de cartel e maximizar a concorrência; exorta a
Comissão a apresentar orientações claras e transparentes para a política de concorrência que tomem em consideração esses
princípios;
70.
Exorta a Comissão a prosseguir a plena aplicação do pacote relativo ao mercado interno da energia, uma vez que
ainda não se realizou completamente um mercado único aberto e competitivo no setor da energia; encoraja a Comissão a
monitorizar ativamente a concorrência nos mercados da energia, nomeadamente sempre que a privatização de um serviço
público tenha origem em mercados monopolísticos e oligopolísticos;
71.
Verifica que a inexistência de disposições jurídicas eficazes em matéria de indemnização por danos causados pela
violação das normas de concorrência prejudica os consumidores e que as multas por violação destas normas beneficiam
apenas os orçamentos dos EstadosMembros;
72.
Solicita à Comissão que garanta um poder de negociação equilibrado entre fabricantes e distribuidores, ao mesmo
tempo que salienta:
— a importância do combate às práticas discriminatórias no setor da distribuição em linha regido pelo Regulamento de
Isenção por Categoria aplicável aos acordos verticais (Regulamento (UE) n.o 330/2010 da Comissão), a fim de
salvaguardar a possibilidade de os distribuidores utilizarem métodos de distribuição inovadores, como as plataformas
em linha, e de chegarem a um maior número e uma maior diversidade de clientes;
— a importância dos distribuidores nos mercados de venda de veículos a motor novos após o termo do Regulamento (CE)
no 1400/2002 da Comissão, em 31 de maio de 2013; solicita à Comissão que insista na necessidade de desenvolver
princípios de boa conduta entre fabricantes e distribuidores no que se refere a acordos verticais no setor dos veículos a
motor, em particular no que diz respeito à proteção dos investimentos após o termo de um contrato e à possibilidade de
transferência da atividade para outro membro da mesma rede da marca, de modo a promover a transparência nas
relações comerciais e contratuais entre as partes;
73.
Saúda, neste contexto, os esforços empreendidos pelas partes interessadas na cadeia de abastecimento alimentar para
chegarem a acordo relativamente aos princípios de boas práticas nas relações entre empresas e às medidas de execução, de
acordo com a concorrência livre e justa; exorta a Comissão a manter o compromisso de acompanhar a aplicação desses
princípios, como fará o Parlamento no âmbito da Mesa Redonda sobre o Mercado Retalhista, realizada anualmente;
74.
Reconhece que a franquia é uma boa fórmula que possibilita a sobrevivência dos retalhistas independentes num
ambiente altamente competitivo; apela à Comissão para que supervisione a evolução das relações entre as empresas
franqueadoras e as empresas franqueadas, garanta um equilíbrio justo do poder de negociação entre elas e, se adequado,
apresente propostas legislativas;
75.
Considera que, a par da relação com o Parlamento e com o Comité Económico e Social Europeu, a Comissão deve
também assegurar uma organização melhor da sua cooperação com as organizações de consumidores e que a referida
relação deve ser considerada um elemento importante no acompanhamento da regulamentação em matéria de
concorrência; por este motivo, o diálogo entre a DG Concorrência da Comissão e essas organizações deve ser encorajado e
intensificado;
76.
Saúda a política de auxílios estatais que permitiu contribuir para a estabilidade do sistema financeiro nos casos em
que foi aplicada aos bancos; solicita à Comissão que inclua os bancos estatais de investimento a longo prazo, incluindo o
Banco Europeu de Investimento, no âmbito da avaliação sobre o bom funcionamento do mercado interno;
77.
Considera que a propriedade e a gestão dos meios de comunicação social devem ser transparentes e não
concentradas; exorta a Comissão a avaliar o modo como as regras de concorrência em vigor se relacionam com o aumento
da concentração dos meios de comunicação social de natureza comercial nos EstadosMembros; exorta igualmente a
Comissão a aplicar as regras da concorrência e a intervir nos casos em que exista uma concentração excessiva dos meios de
comunicação social e em que o seu pluralismo esteja em risco; apela ao estabelecimento de regras para assegurar que os
conflitos de interesses sejam enfrentados e solucionados de forma adequada;
78.
Solicita à Comissão que melhore a integração da política da concorrência no que diz respeito aos objetivos da
Estratégia Europa 2020 em matéria de emprego, permitindo um melhor apoio às PME, que são as principais criadoras de
emprego;
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79.
Insta a Comissão a referir especificamente o impacto da política da concorrência no emprego e nos assuntos sociais
em futuros relatórios anuais;
80.
Assinala que a competitividade na UE será alcançada através da inovação e do contributo de trabalhadores altamente
qualificados, sem reduzir o nível dos salários e/ou das pensões, incentivando normas sociais elevadas em todos os
EstadosMembros e o reforço da procura interna; exorta, por conseguinte, os EstadosMembros a investirem mais em
educação, formação profissional, investigação e desenvolvimento;
81.
Insta os EstadosMembros a que prossigam uma política de mercado de trabalho ativa e integradora, a fim de reforçar
a competitividade das economias da União e proporcionar às pessoas que procuram trabalho empregos seguros e de
qualidade sustentável;
82.
Congratula-se com a abordagem da Comissão em matéria de definição de SIEG, ao introduzir medidas que visam a
integração/reintegração dos trabalhadores no mercado de trabalho a título dos serviços de particular interesse para os
cidadãos;
83.
Solicita à Comissão que, numa fase prévia, dispense atenção à avaliação dos desenvolvimentos futuros relativamente
aos trabalhadores das empresas em fase de reestruturação e de privatização, recordando que durante os processos de
privatização, a vertente do emprego tem de continuar a constituir uma preocupação fundamental para os governos
nacionais, bem como para a Comissão;
84.
Solicita à Comissão que continue a controlar a aplicação das regras em matéria de auxílios estatais, dado persistirem
os efeitos colaterais da crise e salienta a necessidade de preservar os serviços de interesse geral nos EstadosMembros;
85.
Convida a Comissão a fornecer, numa base anual, novas informações ao Parlamento sobre a evolução e os efeitos da
aplicação da política da concorrência.
o
o

o

86.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e às autoridades nacionais da
concorrência (ANC).

P7_TA(2013)0269

Preparativos para a reunião do Conselho Europeu (27 e 28 de junho de 2013) — Processo
democrático de tomada de decisões na futura UEM
Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre reforçar a democracia europeia na futura UEM
(2013/2672(RSP))
(2016/C 065/10)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o n.o 2 do artigo 110.o do seu Regimento,
A. Considerando que, na sua Resolução, de 23 de maio de 2013, sobre as futuras propostas legislativas sobre a UEM:
resposta à Comunicação da Comissão (1), o Parlamento considerou que a coordenação formal ex ante das reformas da
política económica a nível da UE deveria ser: (i) reforçada com base no método comunitário, (ii) alinhada com os
instrumentos do Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas e (iii) concebida em articulação com
novos instrumentos de solidariedade e baseados em incentivos;
B. Considerando que os mecanismos estabelecidos para a coordenação ex ante devem ser aplicados a todos os Estados-Membros da área do euro e abertos a todos os Estados-Membros da União;

(1)

Textos aprovados, P7_TA(2013)0222.
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C. Considerando que, segundo a sua anteriormente referida Resolução de 23 de maio de 2013, o Parlamento entende que
qualquer novo Instrumento de Convergência e Competitividade (ICC) proposto deverá ser adotado de acordo com o
processo legislativo ordinário, com base no método comunitário e prevendo o controlo adequado pelo Parlamento;
considerando que este último salientou que tal mecanismo deverá ser financiado através de uma nova facilidade
disponibilizada e regida de acordo com o método comunitário, enquanto parte integrante do orçamento da UE, mas à
parte dos limites máximos do Quadro Financeiro Plurianual (QFP), de forma a que o Parlamento seja plenamente
associado ao processo; considerando que concorda com a Comissão no sentido de que os ICC constituem os primeiros
alicerces de uma verdadeira capacidade orçamental que apoia a solidariedade e a implementação de reformas estruturais
sustentáveis de reforço do crescimento;
D. Considerando que, de acordo com o processo legislativo ordinário, a Comissão apresentou imediatamente propostas
para transpor para a legislação derivada os compromissos assumidos pelos Chefes de Estado e de Governo, em
28 de junho de 2012, relativos a um «pacto para o crescimento e o emprego»;
E. Considerando que, na sua anteriormente referida Resolução de 23 de maio de 2013, o Parlamento salientou a
necessidade de adotar, no âmbito do Semestre Europeu, um código de convergência baseado na Estratégia Europa 2020
e que inclua um pilar social;
1.
Considera a esmagadora falta de ambição em geral demonstrada pelo Conselho na sua resposta à crise como motivo
de muito grande preocupação; manifesta-se preocupado, além disso, como a influência negativa que ciclos eleitorais
nacionais estão a ter sobre a capacidade da União para tomar decisões autónomas; lamenta, o adiamento adicional de todas
as decisões sobre a futura arquitetura da UEM; lamenta, de igual modo, o fato de o Conselho Europeu ter atrasado duas
vezes as suas decisões previstas sobre o futuro da UEM e que possa voltar a fazê-lo, uma vez mais, na próxima cimeira;
2.
Manifesta-se profundamente preocupado com o fato de a questão da responsabilidade democrática na UEM (o quarto
alicerce) ainda não ter sido convenientemente tratada nas deliberações do Conselho; considera tal situação completamente
lamentável;
3.
Reitera, uma vez mais, que qualquer nova iniciativa para uma profunda e verdadeira UEM, baseada na estabilidade, no
crescimento sustentável, na solidariedade e na democracia deve imperativamente ser estabelecida com base no método
comunitário; salienta que a s instituições europeias são obrigadas a praticar uma cooperação mútua sincera; recorda que o
Conselho Europeu não dispõe de qualquer prerrogativa de iniciativa baseada no Tratado e deve cessar de dar instruções à
Comissão sobre a forma e/ou conteúdo de qualquer futura iniciativa legislativa e ultrapassando as funções de coordenação,
executiva e de gestão que lhe são conferidas pelo Tratado;
4.
Alerta o Conselho Europeu para que, neste sentido, não interfira indevidamente no processo do Semestre Europeu e
assegure que sejam seguidos os procedimentos acordados;
5.
Reitera que não pode aceitar quaisquer novos elementos intergovernamentais em relação à UEM e que tomará todas as
medidas necessárias e adequadas ao alcance das suas prerrogativas se tais alertas não forem tidos em conta; recorda que o
«pacto orçamental» deve ser integrado no direito da UE no prazo de cinco anos, o mais tardar, com base na avaliação da
experiência com a sua implementação, como estipulado no artigo 16.o do Tratado sobre a Estabilidade, a Coordenação e a
Governação na UEM;
6.
Recorda a sua posição fundamental de que uma UEM reforçada não deve dividir a UE, mas, pelo contrário, criar maior
integração e estabelecer uma governação mais forte, que deve ser aberta facultativamente a todos os Estados-Membros não
pertencentes à área do euro;
7.
Recorda à Comissão que tem o direito exclusivo de iniciativa legislativa; está, portanto perplexo quanto às razões por
que a Comissão ainda não apresentou textos legislativos baseados nas propostas incluídas na sua Comunicação para uma
União Económica e Monetária efetiva e aprofundada (COM(2012)0777) e na sua declaração anexa aos Regulamentos «two-pack»; considera que, se a Comissão não tomar tal iniciativa urgentemente, isso equivale a negligenciar as responsabilidades
políticas que o Tratado lhe atribui;
8.
Solicita à Comissão que apresente uma proposta para adotar um código de convergência no âmbito do Semestre
Europeu, baseado na Estratégia UE 2020 e estabelecendo um pilar social forte; insiste em que os programas nacionais de
implementação devem assegurar que o código de convergência seja implementado por todos os Estados-Membros, com o
apoio de um mecanismo baseado em incentivos;
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9.
Recorda que é uma prioridade para o Parlamento Europeu assegurar que qualquer novo instrumento financeiro ligado
ao Instrumento de Convergência e Cooperação (ICC) constitua parte integrante do orçamento da UE e seja plenamente
sujeito ao processo legislativo ordinário;
10.
Sublinha o facto que a moeda da União é o euro, que o seu parlamento é o Parlamento Europeu e que a futura
arquitetura da UEM deve reconhecer que o Parlamento é a sede da responsabilidade a nível da União; considerando que,
sempre que novas competências sejam criadas ou transferidas para a União, ou sejam criadas novas instituições da União,
importa assegurar a correspondente legitimidade, controlo democrático pelo Parlamento e a responsabilização perante este
último;
11.
Reitera os seus repetidos pedidos de que o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) seja integrado no acervo
comunitário, de forma a poder ser gerido de acordo com o método comunitário e a ser responsabilizado perante o
Parlamento; solicita à Comissão que apresente uma proposta para este efeito; recorda ao Eurogrupo que o Parlamento
recebeu garantias por escrito de que o MEE será sujeito ao controlo parlamentar;
12.
Recorda que a participação da UE no sistema da «troika» deve ser sujeita a controlo democrático pelo Parlamento e
responder perante este último;
13.
Manifesta-se profundamente preocupado com os atrasos no estabelecimento da União Bancária e as modalidades de
recapitalização bancária direta pelo MEE; manifesta-se em particular, preocupado com a fragmentação em curso do sistema
bancário da UE; salienta que a existência de uma União Bancária robusta e ambiciosa constitui uma componente
fundamental de uma verdadeira UEM aprofundada e uma política essencial sobre a qual o Parlamento vem insistindo desde
há mais de três anos e, em particular, desde a adoção das suas posições sobre o Regulamento relativo à Autoridade Bancária
Europeia;
14.
Insiste em que, no Conselho Europeu da Primavera, o Presidente do Parlamento, apresente o ponto de vista deste
último sobre a Análise Anual do Crescimento; considera que deverá ser negociado um Acordo Interinstitucional que associe
o Parlamento Europeu à elaboração e aprovação da Análise Anual do Crescimento e das Orientações para a Política
Económica e o Emprego;
15.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho Europeu e à Comissão.

P7_TA(2013)0270

Preparativos para a reunião do Conselho Europeu (27 e 28 de junho de 2013) — Ação
europeia de combate ao desemprego juvenil
Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre a preparação do Conselho Europeu (27—
28 de junho de 2013) — ação europeia de combate ao desemprego juvenil (2013/2673(RSP))
(2016/C 065/11)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de dezembro de 2011, intitulada «Iniciativa Oportunidades para a
Juventude» (COM(2011)0933),
— Tendo em conta a pergunta com pedido de resposta oral à Comissão e a respetiva resolução do Parlamento, de
24 de maio de 2012, sobre a Iniciativa Oportunidades para a Juventude (1),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de dezembro de 2012, intitulada «Ajudar à transição dos jovens para
o emprego» (COM(2012)0727),
— Tendo em conta a sua resolução, de 16 de janeiro de 2013, sobre a garantia à juventude (2),

(1)
(2)

Textos aprovados, P7_TA(2012)0224.
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— Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 7 e 8 de fevereiro de 2013,
— Tendo em conta a recomendação do Conselho, de 28 de fevereiro de 2013, relativa ao estabelecimento de uma Garantia
para a Juventude,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de março de 2013, intitulada «Iniciativa para o Emprego dos
Jovens» (COM(2013)0144),
— Tendo em conta a sua resolução, de 14 de março de 2013, sobre a integração de migrantes, o impacto sobre o mercado
do trabalho e a dimensão externa da UE em matéria de coordenação da segurança social (1),
— Tendo em conta o artigo 110.o, n.os 2 e 4, do seu Regimento,
A. Considerando que, em abril de 2013, 23,5 % dos jovens da UE se encontravam desempregados, variando as taxas de
desemprego juvenil entre 7,5 % na Alemanha e 8 % na Áustria, por um lado, e 62,5 % na Grécia e 56,4 % em Espanha,
por outro, o que revela diferenças geográficas significativas;
B. Considerando que 8,3 milhões de europeus com idade inferior a 25 anos são jovens que não trabalham, não estudam
nem seguem uma formação (NEET); que estes valores continuam a aumentar, acarretando o risco de uma geração
perdida;
C. Considerando que o risco de abandonar o sistema de ensino e de formação sem obter um diploma do ensino secundário
é maior para os jovens oriundos de meios particularmente vulneráveis;
D. Considerando que 15 % das crianças abandonam a escola sem concluir o ensino secundário e que 10 % dos cidadãos da
UE vivem em agregados familiares sem emprego;
E. Considerando que os primeiros sinais de abandono escolar são sinais importantes da reprodução cíclica da pobreza;
F. Considerando que, em 2011, a estimativa de perda económica resultante do afastamento dos jovens do mercado de
trabalho ascendia a 153 mil milhões de euros, o que corresponde a 1,2 % do PIB da UE; que esta perda representa um
grave encargo social e económico;
G. Considerando que as políticas de ensino e formação podem desempenhar um papel crucial no combate ao elevado nível
de emprego juvenil e apoiar de forma essencial a integração e a participação; que é necessário maior investimento no
ensino e na formação profissionais, na integração em estruturas de aprendizagem, no ensino superior e na investigação;
que a requalificação é essencial para preparar os indivíduos para empregos de qualidade nos setores em que se regista
um crescimento do emprego, como os dos «empregos verdes», das TIC e da prestação de cuidados;
H. Considerando que, apesar dos elevados níveis globais de desemprego juvenil, certos setores, como o das TIC e o da
saúde, se deparam com dificuldades cada vez maiores para preencher vagas com pessoal qualificado;
I. Considerando que, atualmente, muitas das políticas que afetam os jovens são desenvolvidas sem o envolvimento destes
últimos nem de outras partes interessadas;
J. Considerando que, devido à ênfase que colocam em competências práticas, o sistema dual de formação profissional e os
cursos que combinam uma vertente académica com uma vertente profissional existentes nalguns EstadosMembros
demonstraram a sua eficácia, em particular, durante a crise, dado que contribuem para aumentar a empregabilidade dos
jovens e, deste modo, manter a um nível mais baixo as taxas de desemprego juvenil;
1.
Congratula-se com o facto de o Conselho Europeu ter reconhecido a importância do emprego juvenil para a
prosperidade da Europa; insta o Conselho Europeu e a Comissão a intensificarem os seus esforços tendentes a combater o
desemprego juvenil no contexto mais vasto das iniciativas que visam promover os direitos sociais e corrigir os
desequilíbrios sociais na União Europeia; salienta que o Parlamento Europeu acompanhará de perto os progressos efetuados
e verificará se as medidas prometidas são aplicadas, em particular a Garantia para a Juventude;

(1)
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2.
Insta a Comissão e os EstadosMembros a adotarem uma abordagem em matéria de juventude e emprego assente nos
direitos; salienta que, particularmente em tempos de crise profunda, a qualidade do trabalho dos jovens não deve ser posta
em causa e que as normas laborais fundamentais, bem como outras normas relacionadas com a qualidade de trabalho,
devem ser um elemento central;

3.
Salienta que estão a aumentar os desequilíbrios internos entre EstadosMembros, especialmente no que se refere aos
indicadores de emprego e sociais relacionados com os jovens; apela a uma ação imediata da UE para corrigir estes
desequilíbrios no âmbito do Semestre Europeu;

4.
Solicita, neste contexto, à Comissão que desenvolva indicadores comuns de investimento social, especialmente no que
toca ao desemprego juvenil;

5.
Insiste em que a solução para o problema premente do desemprego juvenil consiste na melhoria da conjuntura
económica global, nomeadamente o reforço do mercado único dos serviços e da economia digital, a intensificação do
comércio através de acordos de livre comércio e a promoção dos interesses das PME e das microempresas, defendendo
simultaneamente os direitos sociais fundamentais; salienta que o crescimento económico sustentável é a ferramenta mais
eficaz para lutar contra o desemprego a longo prazo; entende que medidas especialmente direcionadas para os jovens são
importantes, mas continua a ser essencial garantir que a UE tenha uma economia forte, competitiva e moderna; congratula-se com os investimentos de curto e médio prazo, tais como a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, mas chama a atenção
para a falta de medidas estruturais de longo prazo e para a ausência das reformas necessárias para que os sistemas de ensino
em determinados EstadosMembros permitam superar os desafios do futuro e garantir a empregabilidade;

6.
Salienta a importância de reforçar a mobilidade voluntária dos jovens, eliminando os obstáculos aos contratos de
aprendizagem, aos estágios e às formações a nível transfronteiriço, a fim de assegurar uma maior convergência entre oferta
e procura de oportunidades de formação dos jovens em situação de trabalho, em particular nas regiões fronteiriças, e
aumentando a portabilidade das pensões e dos direitos dos trabalhadores e de proteção social em toda a UE, sem deixar de
ter em conta o risco de fuga de cérebros; exorta igualmente a Comissão e os EstadosMembros a tomarem todas as medidas
necessárias para evitar o fenómeno da fuga de cérebros, adotando medidas sustentáveis que garantam que uma boa
proporção de pessoas altamente qualificadas no mercado de trabalho permaneça nas suas próprias comunidades ou
regresse aos seus EstadosMembros de origem, para permitir a recuperação económica e o crescimento viável desses
EstadosMembros;

7.
Insta a Comissão a elaborar recomendações sobre a viabilidade de definir um nível comum de subsídio de desemprego
na UE em função dos anteriores salários da pessoa desempregada;

Garantia para a Juventude

8.
Acolhe com agrado a recomendação do Conselho, de 28 de fevereiro de 2013, relativa ao estabelecimento de uma
Garantia para a Juventude; apela à rápida aplicação dos instrumentos da Garantia para a Juventude em todos os
EstadosMembros; sublinha que a Garantia para a Juventude não constitui uma garantia de emprego, mas um instrumento
que permite assegurar que todos os cidadãos e residentes legais da UE até aos 25 anos, que se encontrem desempregados,
bem como os jovens recentemente diplomados com idade inferior a 30 anos, recebam uma oferta de emprego, educação
contínua ou oportunidades de aprendizagem nos quatro meses subsequentes à perda de emprego ou ao fim da educação
formal; salienta, em particular, que os instrumentos da Garantia para a Juventude devem melhorar a situação dos jovens que
não estão empregados, não estudam nem participam em ações de formação (NEET);

9.
Exorta a Comissão e os EstadosMembros a definirem objetivos e indicadores claros para o instrumento Garantia para
a Juventude, para que seja possível medir e avaliar com eficácia o impacto desta iniciativa; salienta que tenciona
acompanhar de perto as atividades de todos os EstadosMembros para tornar a Garantia para a Juventude uma realidade e
convida as organizações juvenis a manterem o Parlamento Europeu informado sobre a análise que fazem das ações dos
EstadosMembros;

10.
Assinala que os instrumentos da Garantia para a Juventude devem ser acompanhados de um quadro de qualidade, a
fim de garantir que as ofertas de formação e emprego incluam condições salariais, de trabalho e de saúde e segurança
adequadas;
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Financiamento da UE
11.
Congratula-se com o facto de ter sido atribuído um montante de 6 mil milhões de euros à nova Iniciativa para o
Emprego dos Jovens nos primeiros anos do Quadro Financeiro Plurianual para combater o desemprego juvenil e criar com
urgência garantias para os jovens; salienta que a estimativa da Organização Mundial do Trabalho para os custos da criação
de garantias para os jovens em toda a zona euro ascende a 21 mil milhões de euros e, por isso, apela para que esta
estimativa seja revista em alta no âmbito de uma revisão do Quadro Financeiro Plurianual; acolhe com agrado o facto de o
grupo suscetível de beneficiar da Garantia para Juventude ter sido alargado às pessoas com idade inferior a 30 anos;
12.
Congratula-se com o dispositivo proposto para suceder ao Instrumento de Microfinanciamento Progress incluído no
Programa para a Mudança e a Inovação Social para o período 2014-2020, enquanto instrumento valioso inclusive para os
jovens, que visa a criação de novos postos de trabalho, sustentáveis e de qualidade;
13.
Salienta que os fundos da UE destinados à luta contra o desemprego juvenil estarão disponíveis antes de 2014, em
particular através da reprogramação dos fundos estruturais disponíveis e da utilização plena dos 60 mil milhões de euros do
Banco Europeu de Investimento, como previsto no Pacto para o Crescimento e o Emprego; congratula-se com a reafetação e
rápida utilização do montante de 16 mil milhões de euros a título dos fundos estruturais destinado a apoiar oportunidades
de emprego para os jovens e a ajudar as PME a obterem financiamento;
14.
Exorta a Comissão a requerer ativamente apoio, iniciativas e outras formas de cooperação com o setor privado na
luta contra o desemprego dos jovens; incentiva o Banco Europeu de Investimento a contribuir para a execução da Garantia
para a Juventude, por exemplo, associando os empréstimos à criação de emprego e de postos de formação ou apoiando o
desenvolvimento dos sistemas de ensino dual; salienta, contudo, que os empréstimos do BEI devem ser encarados como um
complemento e não como um substituto do financiamento da UE sob a forma de subvenções;

Combate ao desemprego juvenil a nível nacional
15.
Realça que o investimento no emprego juvenil deve ser uma componente essencial das estratégias nacionais de
investimento social;
16.
Apela à adoção de uma abordagem política de conjunto ambiciosa, que contemple de uma forma integrada as
iniciativas de ensino, formação, emprego e autoemprego para todos os jovens e a todos os níveis; salienta que é essencial
visar a transição entre os diferentes percursos de educação e formação e reconhecer as qualificações baseadas na
aprendizagem não formal e informal; salienta que a segurança do rendimento e a confiança nas perspetivas do mercado
laboral são condições prévias essenciais para a escolha de um curso superior e que os jovens em maior risco de exclusão são
demasiado afetados por este facto;
17.
Manifesta-se vivamente preocupado com os cortes orçamentais efetuados pelos EstadosMembros nos domínios da
educação, formação e juventude, pelo que frisa a necessidade de reformar os sistemas de ensino dos EstadosMembros com
recursos nacionais e da UE, tendo em vista uma educação mais rentável e competitiva dos jovens;
18.
Exorta os EstadosMembros a tomarem medidas firmes de luta contra o desemprego juvenil, nomeadamente através
da prevenção do abandono escolar ou de sistemas de formação e aprendizagem (por exemplo, a criação de um sistema
educativo dual ou outros enquadramentos igualmente eficazes), e a desenvolver estratégias abrangentes para os jovens que
não estão empregados, não estudam nem frequentam ações de formação (NEET);
19.
Nota que o investimento social nos jovens pode ser feito de várias formas, incluindo: o desenvolvimento de parcerias
entre escolas, centros de formação e empresas locais ou regionais; a disponibilização de formação de qualidade direcionada
e de programas de estágio de alta qualidade para os jovens; modalidades de formação profissional em cooperação com as
empresas; regimes de acompanhamento por funcionários efetivos destinados ao recrutamento e à formação de jovens no
local de trabalho ou que visam garantir uma melhor transição do mundo da educação para o mundo do trabalho; o
incentivo à participação dos jovens na sociedade e a promoção da mobilidade regional, europeia e internacional através de
novos progressos em matéria de reconhecimento mútuo de qualificações e competências; realça ainda que o investimento
social pode ser acompanhado de incentivos eficazes, como subsídios de emprego ou contribuições de seguro para jovens
que garantam condições de trabalho e de vida decentes, a fim de encorajar os empregadores públicos e privados a contratar
jovens, investir tanto na criação de empregos de qualidade para jovens como na formação contínua e na atualização das
suas competências durante o emprego e apoiar o empreendedorismo entre os jovens;
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20.
Exorta os EstadosMembros a ponderarem o recurso a boas práticas comprovadas, especialmente as de
EstadosMembros que apresentem baixas taxas de desemprego, e a analisarem se sistemas como o ensino dual e o
ensino técnico profissional ou os mecanismos de garantia para jovens já em vigor poderiam ser compatíveis com os
respetivos sistemas nacionais; frisa que o sistema de formação profissional dual e os estudos em duas vertentes, com a
ênfase na experiência prática, têm resistido particularmente bem ao teste da crise económica, contribuindo para reduzir o
desemprego entre os jovens ao conferir mais empregabilidade às pessoas, e exorta, por conseguinte, os Estados-Membros
atingidos pela crise a estudarem a possibilidade de reformarem os seus sistemas de formação com base nestes factos;
21.
Salienta que os países atingidos pela crise apresentam hoje taxas extremamente alarmantes de desemprego entre os
jovens;
22.
Exorta os EstadosMembros a melhorarem a cooperação entre as empresas e o setor da educação a todos os níveis,
com vista a melhorar a forma como os currículos são associados às exigências do mercado de trabalho, por exemplo,
alargando as «Alianças de Competências Setoriais» e as «Alianças de Conhecimentos»; frisa serem necessários currículos
mais flexíveis que permitam uma melhor adaptação à evolução futura do mercado de trabalho;
23.
Insta os EstadosMembros a melhorarem o apoio ao autoemprego entre os jovens, evitando simultaneamente a
insolvência e o falso trabalho por conta própria;
o
o

24.

o

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho Europeu e ao Conselho.

P7_TA(2013)0271

Impasse na revisão do Regulamento (CE) n.o 1049/2001
Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre o impasse na revisão do Regulamento (CE) n.
o
1049/2001 (2013/2637(RSP))
(2016/C 065/12)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2001,
relativo ao acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão,
— Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao acesso do público aos
documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão (COM(2008)0229),
— Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.
o
1049/2001 relativo ao acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão (COM
(2011)0137),
— Tendo em conta o artigo 15.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta a sua posição de 15 de dezembro de 2011 sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho, relativo ao acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão (1),

(1)
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— Tendo em conta a sua resolução, de 12 de dezembro de 2012, sobre a situação dos direitos fundamentais na União
Europeia (2010-2011) (1),
— Tendo em conta as perguntas ao Conselho e à Comissão sobre o impasse na revisão do Regulamento (CE) n.o 1049/
/2001 relativo ao acesso aos documentos (O-00049/2013 , O-00050/2013, O-00051/2013, O-00052/2013, O-00053/2013, O-00054/2013, O-00058/2013 e O-00059/2013),
— Tendo em conta a declaração da Comissão, de 21 de maio de 2013, sobre o impasse na revisão do Regulamento (CE) n.
o
1049/2001,
— Tendo em conta o artigo 110.o, n.os 2 e 4, do seu Regimento,
A. Considerando que a transparência é um instrumento essencial para permitir aos cidadãos participar no processo
decisório da União Europeia, bem como para garantir a responsabilidade das instituições europeias perante os cidadãos
e, deste modo, reforçar o empenho e a confiança destes últimos;
B. Considerando que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa acentuou as obrigações da União Europeia em matéria de
transparência e consagrou o acesso aos documentos como um direito fundamental;
C. Considerando que, em diversas ocasiões, o Parlamento apelou ao reforço da transparência no processo legislativo,
nomeadamente a nível dos grupos de trabalho do Conselho e dos trílogos, bem como no que se refere à publicação dos
pareceres jurídicos relativos aos processos legislativos;
D. Considerando que o Parlamento também lamentou a falta de transparência nas agências da UE, nas negociações
internacionais e no diálogo da Comissão com os Estados-Membros, nomeadamente quando os direitos fundamentais ou
os interesses dos cidadãos europeus estão em jogo (2);
E. Considerando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e as decisões do Provedor de Justiça
Europeu influenciaram consideravelmente a compreensão do Regulamento (CE) n.o 1049/2001; considerando que a
jurisprudência e decisões em questão, em particular no que se refere à alegação de razões para o não reconhecimento,
nomeadamente nos processos Turco e Access Info, devem refletir-se na legislação;
F. Considerando que os cidadãos e a opinião pública da UE consideram o Regulamento (CE) n.o 1049/2001 um ato
legislativo essencial, na medida em que fornece meios para uma observação adequada das ações da UE; considerando
que a aplicação do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 necessita de ser melhorada, tal como ficou patente em diversos
processos apreciados pelo Provedor de Justiça;
G. Considerando que, em 2008, a Comissão propôs uma reformulação do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 e não retirou
essa proposta na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa; considerando que o Parlamento informou
oportunamente a Comissão sobre a inadequação do recurso ao processo de reformulação;
H. Considerando que, em 2011, a Comissão apresentou uma proposta complementar que se limitava a alargar
implicitamente o âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 a todas as instituições, organismos, serviços
e agências da União; considerando que o Parlamento fundiu os processos de 2008 e 2011 num único processo;
I. Considerando que o Parlamento adotou a sua posição em primeira leitura, em 15 de dezembro de 2011, e que os
trílogos tiveram início durante a Presidência dinamarquesa, no primeiro semestre de 2012; considerando que a
Comissão não concordou com os possíveis compromissos propostos, principal razão que conduziu ao impasse que
durou mais de um ano;
J. Considerando que as Presidências cipriota e irlandesa não conseguiram desbloquear a questão no Conselho e iniciar
novas negociações devido à resistência da Comissão, facto que desencadeia o requisito de unanimidade no Conselho
relativamente a determinados aspetos;
K. Considerando que, perante as obrigações em matéria de reforço da transparência consagradas nos Tratados na sequência
da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, toda e qualquer revisão do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 deve manter,
pelo menos, o mesmo nível de transparência;

(1)
(2)

Textos Aprovados, P7_TA(2012)0500.
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L. Considerando que o facto de não se alcançar um acordo sobre uma nova versão do Regulamento (CE) n.o 1049/2001
emitiria um sinal negativo aos cidadãos da UE sobre a natureza da União, e que este malogro prejudicaria a legitimidade
do processo de decisão da UE, em particular na perspetiva das eleições europeias que se aproximam a passos largos;
1.
Reitera veementemente a importância do direito fundamental de acesso à informação e aos documentos, da
transparência e da abertura das instituições e dos respetivos processos decisórios, que são pilares da democracia e poderão
aproximar os cidadãos da UE;
2.
Insta todas as instituições, organismos, serviços e agências da União a aplicarem plenamente o Regulamento (CE) n.
1049/2001;

o

3.
Considera que a alteração do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 deve constituir uma prioridade para todas as
instituições da União Europeia e deplora o impasse criado neste contexto; solicita a todas as instituições da União que
cooperem na obtenção de uma solução o mais rapidamente possível;
4.
Reitera o seu empenho na revisão do Regulamento (CE) n.o 1049/2001, que deverá, de uma forma global, possibilitar
aos cidadãos da UE um maior e melhor acesso aos documentos da União;
5.
Insta a Comissão a comprometer-se plenamente, aos níveis político e técnico, a alterar e adaptar o Regulamento (CE)
n.o 1049/2001 às disposições do Tratado de Lisboa, ou a tomar medidas adequadas para sair do impasse;
6.
Insta o Conselho a reiniciar quanto antes os debates sobre Regulamento (CE) n.o 1049/2001, a adotar a sua posição
em primeira leitura e a prosseguir as negociações;
7.
Reitera a sua posição em primeira leitura, acima referida e aprovada em 15 de dezembro de 2011 (1), como ponto de
partida das negociações, e insiste em que um texto alterado, como condição mínima e em conformidade com os requisitos
do Tratado, deverá: alargar explicitamente o âmbito de aplicação a todas as instituições, organismos, serviços e agências da
União Europeia; reforçar a transparência legislativa, incluindo o acesso aos pareceres jurídicos em matéria legislativa, de
molde a que o recurso a exceções no processo legislativo constitua uma derrogação ao princípio geral da transparência
legislativa; clarificar a relação entre a transparência e a proteção dos dados; incluir a Convenção de Aarhus; considerar a
atual definição de documento no sentido lato como base mínima para novos desenvolvimentos; garantir o acesso adequado
a documentos e a transparência no âmbito de negociações e acordos internacionais; assegurar a transparência financeira dos
fundos da UE; não introduzir isenções por categoria;
8.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e aos governos e parlamentos
dos EstadosMembros.

(1)
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A liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social no mundo
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre a liberdade de imprensa e dos meios de
comunicação social no mundo (2011/2081(INI))
(2016/C 065/13)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o artigo 19.o da Declaração Universal dos Direitos do Homem (DUDH), o artigo 19.o do Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e a Convenção da UNESCO sobre a proteção e promoção da
diversidade das expressões culturais,
— Tendo em conta o artigo 13.o da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança, que reconhece o direito das
crianças à liberdade de expressão,
— Tendo em conta a Resolução (7/36) do Conselho de Direitos Humanos da ONU, de 28 de março de 2008, que
estabelece o mandato do relator especial sobre a promoção e proteção para a liberdade de opinião e de expressão (1),
— Tendo em conta os relatórios do Relator Especial da ONU sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de
opinião e de expressão, Frank La Rue (2), nos quais também foi sublinhada a aplicabilidade das normas e padrões
internacionais em matéria de direitos humanos ao direito à liberdade de opinião e expressão na Internet enquanto meio
de comunicação social,
— Tendo em conta a Resolução do Conselho dos Direitos do Homem da ONU, de 5 de julho de 2012, intitulada
«Promoção, proteção e exercício dos direitos humanos na Internet» (3), na qual é reconhecida a importância da proteção
dos direitos humanos e da livre circulação de informação em linha,
— Tendo em conta o Relatório do Representante Especial da ONU, John Ruggie, de 21 de março de 2011, sobre a questão
direitos humanos e das sociedades transnacionais e de outros tipos de empresas, intitulado «Princípios orientadores
sobre empresas e direitos humanos: implementação do quadro de referência das Nações Unidas: “proteger, respeitar e
reparar”» (4),
— Tendo em conta a Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas S/RES/1738, de 23 de dezembro de 2006
sobre as agressões a jornalistas, profissionais dos meios de comunicação social e pessoal associado em conflitos
armados (5),
— Tendo em conta a Convenção de Genebra, de 12 de agosto de 1949 (6), em particular o artigo 79.o do seu Protocolo
Adicional I, relativo à proteção de jornalistas envolvidos em missões profissionais perigosas em zonas de conflito
armado,
— Tendo em conta o Plano de Ação da ONU relativo à segurança dos jornalistas e à questão da impunidade, aprovado em
12 de abril de 2012 pelo Conselho dos diretores executivos dos organismos das Nações Unidas (7),
— Tendo em conta a Resolução 1920(2013) da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa sobre a liberdade dos
meios de comunicação social na Europa, aprovada em 24 de janeiro de 2013,
— Tendo em conta o trabalho realizado pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) em matéria de
liberdade dos meios de comunicação social e, em particular, os relatórios do seu Representante para a Liberdade dos
Meios de Comunicação Social,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_36.pdf
Nomeadamente, os de 16 de maio de 2011 (A/HRC/17/27), 10 de agosto de 2011 (A/66/290), 4 de junho de 2012 (A/HRC/20/17)
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— Tendo em conta os relatórios de ONG sobre os meios de comunicação social, como os dos Repórteres sem Fronteiras
(Índice da Liberdade de Imprensa), da organização Freedom House (relatórios sobre a liberdade de imprensa) e do
Instituto Internacional da Imprensa (Death Watch e Relatório Anual do IPI sobre a Liberdade de Imprensa no Mundo),
— Tendo em conta a sua resolução de 6 de fevereiro de 2013 sobre «Responsabilidade social das empresas: promoção dos
interesses da sociedade e via para uma retoma sustentável e inclusiva» (1),
— Tendo em conta a sua resolução de 6 de fevereiro de 2013 sobre «A responsabilidade social das empresas:
comportamento responsável e transparente das empresas e crescimento sustentável» (2),
— Tendo em conta a sua resolução de 13 de dezembro de 2012 sobre o relatório anual sobre os direitos humanos no
mundo e a política da União Europeia nesta matéria (3),
— Tendo em conta a sua resolução de 22 de novembro de 2012 sobre a Conferência Mundial das Telecomunicações
Internacionais (WCIT-12) da União Internacional das Telecomunicações e a eventual ampliação do âmbito do
Regulamento das Telecomunicações Internacionais (4),
— Tendo em conta a sua resolução de 11 de dezembro de 2012 sobre uma «Estratégia para a Liberdade Digital na Política
Externa da UE» (5),
— Tendo em conta o Quadro estratégico e o Plano de Ação para os direitos humanos e a democracia (11855/2012),
adotados pelo Conselho em 25 de junho de 2012,
— Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, de 13 de junho de 2012, relativa ao representante especial da UE
para os direitos humanos (6),
— Tendo em conta as declarações proferidas pela Alta Representante, Catherine Ashton, em nome da União Europeia, por
ocasião do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa (7),
— Tendo em conta a comunicação conjunta da Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a
Política de Segurança e da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 12 de dezembro de 2011,
intitulada «Os direitos humanos e a democracia no centro da ação externa da UE — rumo a uma abordagem mais
eficaz» (COM(2011)0886),
— Tendo em conta a comunicação, de 12 de dezembro de 2011, do Comissário para a Agenda Digital, sobre a «Estratégia
No Disconnect» (8),
— Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social
Europeu e ao Comité das Regiões, de 25 de outubro de 2011, intitulada «Responsabilidade social das empresas: uma
nova estratégia da UE para o período de 2011-2014» (COM(2011)0681),
— Tendo em conta a sua resolução, de 7 de julho de 2011, sobre as políticas externas da UE a favor da democratização (9),
— Tendo em conta a comunicação conjunta da Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a
Política de Segurança e da Comissão, de 25 de maio de 2011, intitulada «Uma nova estratégia para uma vizinhança em
mutação» (COM(2011)0303),
— Tendo em conta a sua resolução, de 16 de dezembro de 2008, sobre literacia mediática no mundo digital (10),
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— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1889/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro
de 2006, que institui um instrumento financeiro para a promoção da democracia e dos direitos humanos a nível
mundial (IEDDH) (1), e todos os outros instrumentos financeiros externos da UE,
— Tendo em conta a sua resolução, de 14 de fevereiro de 2006, sobre a cláusula relativa aos direitos humanos e à
democracia nos acordos da União Europeia (2),
— Tendo em conta as suas resoluções sobre casos urgentes de violações de direitos humanos, da democracia e do Estado de
direito, incluindo as suas resoluções específicas dos países que concitam preocupações relacionadas com a liberdade de
imprensa e dos meios de comunicação social, nomeadamente a detenção de jornalistas e bloggers,
— Tendo em conta o artigo 11.o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, em particular, a disposição
segundo a qual «são respeitados a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social»,
— Tendo em conta os artigos 3.o e 21.o do Tratado da União Europeia e o artigo 207.o do Tratado sobre o Funcionamento
da União Europeia,
— Tendo em conta as orientações da União Europeia em matéria de direitos humanos,
— Tendo em conta a Convenção Europeia dos Direitos do Homem do Conselho da Europa e as negociações em curso
sobre a adesão da UE à convenção,
— Tendo em conta o artigo 48.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0176/2013),
Princípios e papel da imprensa e dos meios de comunicação social
A. Considerando que o direito à liberdade de expressão é um direito humano universal, que está na base da democracia e
que é essencial para o exercício de outros direitos que os cidadãos em todo o mundo procuram obter, nomeadamente ao
desenvolvimento, à dignidade e à realização de todo o ser humano;
B. Considerando que as restrições à liberdade de expressão têm sérias consequências, devem ser muito limitadas e só
podem ser justificadas sob reserva de condições estritas e rigorosas, previstas por leis consideradas legítimas à luz do
direito internacional; considerando que a liberdade de expressão é um direito fundamental, estreitamente associado à
liberdade e ao pluralismo da imprensa e dos meios de comunicação; considerando que os Estados que assinaram o Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) são
obrigados a garantir uma imprensa e meios de comunicação social independentes, livres e pluralistas;
C. Considerando que as plataformas de comunicação social são essenciais para o exercício do direito de liberdade de
expressão; considerando que a imprensa independente, enquanto manifestação coletiva do direito de expressão, é um
dos principais agentes da paisagem mediática, atuando como guardiã da democracia;
D. Considerando que a liberdade de imprensa, a comunicação social, o domínio digital e o jornalismo são considerados
bens públicos;
E. Considerando que as plataformas (digitais) de comunicação social assumem cada vez mais uma natureza global, bem
como um número crescente de utilizadores;
F. Considerando que a Internet e os meios de comunicação social são instrumentos utilizados pelos defensores dos direitos
humanos;
G. Considerando que a neutralidade da rede é um princípio essencial para a Internet aberta, fomentando a comunicação ao
assegurar a concorrência e a transparência, e sendo igualmente benéfica para as oportunidades de negócio e um
estímulo à inovação, à criação de emprego e ao crescimento;
H. Considerando que a liberdade de expressão, a liberdade dos meios de comunicação social e a liberdade dos jornalistas
estão sob ameaça em todo o mundo, e que os jornalistas são também muitas vezes defensores dos direitos humanos, da
liberdade de associação, opinião, religião e crença; considerando, porém, que os jornalistas são frequentemente
perseguidos e aprisionados;
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I. Considerando que as novas plataformas de comunicação social digitais e em linha contribuíram para um aumento da
diversidade e do pluralismo;
J. Considerando que os esforços e os programas da UE destinados a fomentar e a proteger a imprensa e a liberdade dos
meios de comunicação social em todo o mundo têm de ser otimizados, com base no valioso trabalho da sociedade civil
e das organizações de jornalistas;
K. Considerando que a UE só será credível na cena mundial se a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social
for salvaguardada e respeitada na própria União;

Desenvolvimentos recentes
1.
Reconhece que os governos são os principais responsáveis pela garantia e proteção da liberdade de imprensa e dos
meios de comunicação social; salienta que os governos são também os principais responsáveis pelos entraves colocados à
liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social e, nos piores casos, recorrem cada vez mais à pressão jurídica
com vista a restringir essa liberdade, por exemplo através de uma utilização abusiva de legislação antiterrorista ou
antiextremista e de leis em matéria de segurança nacional, traição ou subversão; observa que se deve atingir um equilíbrio
entre as questões da segurança nacional e a liberdade de informação a fim de evitar abusos e garantir a independência da
imprensa e dos meios de comunicação social; reconhece que os grandes grupos da comunicação social na posse de políticos
são, por vezes, encarregados de efetuar campanhas de desinformação; acentua que é essencial que a imprensa e a
comunicação social possam atuar de forma independente e livres de pressões de natureza política e financeira; manifesta a
sua inquietação face à tendência geral decrescente na classificação do ambiente de liberdade da imprensa e dos meios de
comunicação social em diversos países dentro e fora da Europa, segundo os últimos Índices e Relatórios de Análise anuais
(ver lista em anexo no final do relatório A7-0176/2013);
2.
Realça que meios de comunicação social, em linha e tradicionais, livres, independentes e pluralistas são um dos
alicerces da democracia e do pluralismo; reconhece a importância dos recursos da informação como garantes efetivos da
liberdade e do pluralismo dos meios de comunicação social; salienta que a manutenção e o reforço da liberdade e da
independência dos meios de comunicação social no mundo são do interesse geral; observa que o papel de meios de
comunicação social livres e independentes e da livre troca de informação no contexto das mudanças democráticas que
ocorrem nos regimes não democráticos é da maior importância;
3.
Lamenta que tantos jornalistas sejam feridos, assassinados ou sujeitos a abusos graves em todo o mundo, muitas vezes
impunemente; destaca, portanto, a importância do combate à impunidade; acentua que as autoridades não podem dar
resposta às ameaças e à violência dirigidas contra os jornalistas ou garantir a segurança destes sem que as autoridades
políticas, judiciais e policiais tomem uma ação decisiva contra aqueles que atacam os jornalistas e o seu trabalho; salienta
que os efeitos da impunidade afetam não só a liberdade de imprensa, mas também o trabalho diário dos jornalistas, criando
um clima de medo e de autocensura; considera que a UE deve tomar uma atitude mais dura em relação aos países que
permitem de forma constante a impunidade de tais atos, e insta todos os Estados a garantir a segurança dos jornalistas;
4.
Salienta que as leis, a regulamentação normativa, a intimidação, as coimas e a grande concentração de propriedade
nas mãos de políticos ou de outras pessoas com conflitos de interesses são fatores que podem limitar a liberdade de recolha
e de acesso à informação e conduzir a ameaças à liberdade de expressão;
5.
Realça que a pressão indireta sobre a imprensa e os meios de comunicação social pode ser efetuada pelos governos;
considera que, em muitos países, os meios de comunicação social dependem em larga medida da publicidade
governamental, que se pode tornar um instrumento de pressão sobre aqueles, e que as licenças ou as coimas podem
igualmente ser usadas para restringir o funcionamento de meios de comunicação social críticos;
6.
Deplora que a criminalização da expressão esteja a aumentar; recorda que os jornalistas são frequentemente detidos
em todo o mundo devido ao seu trabalho; está ciente de que a legislação em matéria de difamação, blasfémia, calúnia,
«degradação da imagem do país no estrangeiro» e «propaganda homossexual» é usada para deter ou censurar jornalistas e
para impedir a liberdade de expressão; lamenta que a censura promova a autocensura; solicita o fim da perseguição dos
jornalistas, que devem poder efetuar o seu trabalho de forma independente, sem receio de violência ou recriminação, e a
libertação imediata de todos os jornalistas e bloggers injustamente aprisionados devido ao seu trabalho;
7.
Condena veementemente que muitos jornalistas não tenham acesso a assistência jurídica quando a sua profissão está
cada vez mais na frente do pelotão da luta pelos direitos humanos, seja ou não em linha;
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8.
Considera que a tendência de concentração da propriedade dos meios de comunicação em grandes grupos é uma
ameaça à sua liberdade e ao pluralismo, em particular quando a digitalização ocorre paralelamente; salienta a importância
da existência de uma infraestrutura subjacente de meios de comunicação social aberta e facilitadora, bem como da
existência de reguladores independentes;
9.
Reconhece o potencial das fundações privadas e das ONG no apoio ao jornalismo de qualidade e como motores de
inovação;
10.
Sublinha que, se as empresas assumem novas responsabilidades num mundo global e digitalmente ligado, também
enfrentam novos desafios em domínios tradicionalmente reservados às autoridades públicas; está ciente de que as ordens de
restrição governamentais aos conteúdos e serviços em linha vieram pressionar a independência editorial e a continuidade
do serviço;
11.
Está ciente de que os meios de comunicação social são, com demasiada frequência, utilizados e/ou envolvidos como
instrumentos tradicionais de propaganda e de que a independência financeira e política é essencial, sobretudo no que
respeita ao serviço público de comunicação social; realça que meios de comunicação social públicos livres e independentes
desempenham um papel fundamental no aprofundamento da democracia, no reforço da participação da sociedade civil nos
debates e assuntos públicos e na capacitação dos cidadãos para a democracia;
12.
Incentiva a elaboração de códigos deontológicos para jornalistas, bem como para os envolvidos na gestão de meios
de comunicação social, de modo a garantir a plena independência de jornalistas e meios de comunicação social; reconhece a
importância de aplicar esses códigos através da criação de organismos reguladores independentes;
Digitalização
13.
Reconhece o potencial impacto da existência dos atuais meios de comunicação social, objeto de uma digitalização
crescente, e os seus efeitos na capacitação dos indivíduos, ao aumentar os níveis de informação e pensamento crítico, e está
ciente de que este fenómeno inquieta sobretudo os regimes autoritários;
14.
Reconhece o papel importante desempenhado pelas plataformas de comunicação social digitais e em linha nas
revoltas contra regimes ditatoriais nos últimos anos;
15.
Realça que o acesso à informação, tanto em linha como fora de linha, é necessário para a evolução da opinião e da
expressão, bem como para a divulgação e para a comunicação de conteúdo através das plataformas de comunicação social,
visto que estas constituem mecanismos essenciais de controlo do poder;
16.
Reconhece que a digitalização dos meios de comunicação social e da informação ampliou o seu alcance e o seu
impacto, mas também esbateu a linha entre informação e opinião; observa o aumento significativo do volume de conteúdos
criados pelo utilizador e do jornalismo cidadão;
17.
Considera que a digitalização da imprensa e dos meios de comunicação social está a acrescentar novas dimensões à
paisagem mediática, suscitando questões sobre o acesso, a qualidade e a objetividade e proteção da informação;
18.
Realça que a digitalização facilita o acesso das pessoas à informação e a fiscalização dos funcionários, tornando
ainda mais fácil assegurar que dados e documentos sejam partilhados e divulgados e que injustiças e corrupção sejam
denunciadas;
19.
Salienta que, para desbloquear todo o potencial das infraestruturas das TI, são necessárias interoperabilidade
mundial e regulamentação adequada, devendo estes elementos das TIC ser incorporados na paisagem mediática existente e
em evolução, em conjunto com as condições básicas de independência, pluralidade e diversidade;
20.
Lamenta todas as tentativas de criação de diversas formas de «internet fechada», pois constituem graves violações do
direito à informação; insta todas as autoridades a absterem-se de tais tentativas;
21.
Manifesta preocupação com a vigilância e a censura em massa, assim como com as tendências de bloqueio e de
filtragem de dados, que não só afetam os meios de comunicação social e o trabalho dos jornalistas e dos bloggers como
também colocam entraves ao trabalho da sociedade civil na concretização de importantes transformações políticas,
económicas e sociais; condena todas as detenções e tentativas de detenção de autores de blogues, vendo nessas ações um
ataque à liberdade de expressão e de opinião;
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22.
Lamenta que numerosas tecnologias e serviços usados em países terceiros para violar os direitos humanos através da
censura de informação, vigilância generalizada, monitorização, e investigação e localização de cidadãos e das suas atividades
em redes telefónicas (móveis) e na Internet sejam produzidos na UE; exorta a Comissão a tomar todas as medidas
necessárias para pôr termo a este «comércio de armamento digital»;
23.
Salienta a necessidade de uma melhor compreensão do papel dos intermediários e das suas responsabilidades;
considera que os reguladores de mercado podem ajudar a preservar a concorrência, mas que é igualmente necessário
estudar novas formas de envolver intervenientes privados, a fim de preservar o valor público da informação; reconhece que
a autorregulação pode comportar riscos específicos na ausência de supervisão democrática;
24.
Sublinha que as plataformas ou serviços de transmissão de dados digitais (e informatizados), como os motores de
busca, são detidas por particulares e requerem transparência, para se preservar o valor público da informação e impedir as
restrições no que toca ao acesso à informação e à liberdade de expressão;
25.

Destaca a necessidade da denúncia, da proteção das fontes e de uma ação global da UE nesse sentido;

26.
Condena veementemente qualquer tentativa de utilizar a internet ou outras plataformas de comunicação social em
linha para promover e incentivar atividades terroristas; insta as autoridades a assumirem uma posição firme a este respeito;

Políticas da UE e ações externas
27.
Acentua que, para a UE ser considerada uma comunidade de valores, a promoção e a proteção da liberdade de
imprensa e dos meios de comunicação a nível mundial são essenciais; salienta que a UE deve assegurar uma chefia política
de grande relevo para assegurar a proteção dos jornalistas a nível mundial;
28.
Acredita que a UE deverá dar o exemplo ao assegurar a independência, a pluralidade e a diversidade dos meios de
comunicação social e ao defender o estatuto, a liberdade e a segurança dos jornalistas e dos bloggers; sublinha que, para tal,
a UE não deve interferir em matéria de conteúdos, mas antes apoiar a criação de um ambiente propício e o levantamento
das restrições à liberdade de expressão a nível global;
29.
Observa com inquietação que, nos últimos anos, alguns meios de comunicação social, nomeadamente na UE, foram
eles próprios sujeitos a controlos devido ao seu comportamento pouco ético e alegadamente ilegal; considera que a UE só
poderá dar o exemplo se primeiro enfrentar a questão dentro das suas próprias fronteiras;
30.
Encoraja a Comissão a prosseguir a monitorização atenta da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação
social nos Estados-Membros;
31.
Considera que, embora a UE se sirva de várias políticas e programas para abordar a questão da liberdade de imprensa
e dos meios de comunicação social, carece de uma perspetiva específica global sobre este tema, bem como de uma visão
orientadora coerente e de marcos de referência;
32.
Considera que a ausência de uma estratégia global conduz à fragmentação e corre-se o risco de renúncia dos
importantes princípios políticos da transparência e da responsabilização;

Estratégia
33.
Insta a Comissão, em particular a DG DEVCO, e o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) a melhorarem a
cooperação e a coordenação no que respeita à programação de financiamentos e projetos, nomeadamente mediante a
criação de sinergias entre o trabalho diplomático e político e a execução conjunta, incluindo no que se refere à
monitorização e à avaliação; exorta a Comissão a aperfeiçoar a análise e a avaliação de programações passadas, presentes e
futuras e a tornar públicos os resultados;
34.
Apela a uma passagem do financiamento ad hoc dos projetos para uma abordagem mais sustentável, que envolva
igualmente os doadores privados e os interlocutores; reconhece a necessidade de uma abordagem para efeitos de
programação realizada sob medida, tanto a nível nacional como regional;
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35.
Exorta a UE a desempenhar um papel mais significativo, nomeadamente no que toca aos países candidatos, bem
como no que respeita à sua vizinhança imediata meridional e oriental, e no contexto das negociações comerciais e de
associação; insta a UE a adotar uma estratégia para assegurar que acompanhe de perto e responda às alterações legislativas
que restrinjam o pluralismo e a liberdade de imprensa nos países terceiros;
36.
Salienta que os instrumentos financeiros externos existentes, como o EIDDH, os instrumentos geográficos e outros,
têm de ser utilizados de modo flexível, para contribuírem para reforçar a sociedade civil; destaca que a participação local e o
reforço das capacidades são essenciais para assegurar o desenvolvimento e o progresso sustentável;
37.
Salienta que a UE deve apoiar a educação e formação dos legisladores, dos reguladores e também dos meios de
comunicação social em países terceiros, com o objetivo de promover a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação
social e de regulação do mercado e formas adequadas e neutras do ponto de vista tecnológico, lembrando sobretudo que,
em períodos de transição, a liberdade é frequentemente restringida em nome da estabilidade e da segurança;
38.
Sublinha que as questões do desenvolvimento dos meios de comunicação social e da garantia da liberdade de
expressão devem constituir uma parte importante do diálogo da UE a nível nacional; destaca que devem ser respeitados
parâmetros e condições claros nos acordos de comércio, parceria, cooperação e associação entre a UE e países terceiros,
bem como nos programas de ajuda, em conformidade com o artigo 21.o do TUE; insta o SEAE e a Comissão a respeitar e
aplicar os relatórios e as recomendações do Parlamento Europeu sobre as negociações de tais acordos; relembra que a
coerência, a consistência, a coordenação e a transparência entre o Parlamento, o SEAE e a Comissão no que respeita à
aplicação e monitorização destes direitos humanos fundamentais são essenciais para a credibilidade e a eficácia da UE nas
suas relações e interações com países terceiros;
39.
Exorta a Comissão a fazer do combate à impunidade uma das prioridades dos seus programas relativos à liberdade
de expressão e dos meios de comunicação, nomeadamente oferecendo assistência aquando da investigação de crimes contra
jornalistas, criando fundos destinados à defesa jurídica e fornecendo competências especializadas;
40.
Considera que o financiamento da UE não deverá limitar-se a organizações internacionais especializadas
(intermediárias), devendo igualmente abranger organizações locais;
41.
Insta a Comissão a reconsiderar, no contexto específico da imprensa e dos meios de comunicação social, as cláusulas
de confidencialidade aplicáveis ao financiamento dos direitos humanos, dado que as mesmas são suscetíveis de desacreditar
jornalistas, meios de comunicação social e ONG, além de afetarem a credibilidade das atividades da UE no domínio dos
direitos humanos, que são, em si, abertas e transparentes;
42.
Acentua que os programas ligados à imprensa e aos meios de comunicação social devem também concentrar-se na
melhoria do funcionamento das estruturas (estatais e jurídicas) e no apoio às empresas locais de meios de comunicação
social, por forma a aumentar a sua transparência, independência, sustentabilidade, profissionalismo e abertura; salienta que
as políticas de comunicação social da UE devem igualmente procurar maximizar o pluralismo e a diversidade, apoiando os
meios de comunicação social independentes e as empresas em fase de arranque;
43.
Relembra que a liberdade de expressão e o pluralismo dos meios de comunicação social, incluindo na internet, são
valores europeus fundamentais; destaca a importância fundamental da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação
social para a política de alargamento da UE e, neste contexto, a importância da liberdade digital, considerando estas
liberdades como direitos humanos e, por conseguinte, parte integrante dos critérios políticos de Copenhaga;
44.
Considera que a UE deve incluir, na assistência eleitoral prestada, elementos de apoio à imprensa e aos meios de
comunicação social, nomeadamente promovendo a cooperação entre os organismos de gestão eleitoral dos países terceiros
e a imprensa, de modo a reforçar a transparência e a legitimidade dos processos e dos resultados eleitorais;
45.
Considera que, nos países em transição, a UE se deve centrar na liberdade de imprensa e dos meios de comunicação
social no contexto do processo de reconciliação e reconstrução;
46.
Aplaude o importante trabalho de algumas organizações internacionais (de jornalistas) no que respeita à liberdade de
imprensa e dos meios de comunicação social, e salienta que essas organizações devem receber o total apoio da UE, tendo
em conta o caráter essencial do trabalho de ligação que desenvolvem;
47.
Insta o SEAE a tirar o melhor partido do envolvimento da UE em instâncias multilaterais dedicadas à liberdade de
imprensa e dos meios de comunicação social e digital, como o Conselho da Europa, a OSCE, e no âmbito da ONU;
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48.
Exorta a Comissão, o Conselho e o SEAE a adotarem, o mais depressa possível, uma estratégia para a liberdade de
imprensa e dos meios de comunicação social no âmbito da política externa da UE, e a incluírem as recomendações do
presente relatório nas próximas diretrizes sobre a liberdade de expressão («online» e «offline»);
49.
Solicita que o presente relatório seja lido e ponderado atentamente em conjunto com a sua resolução sobre «Uma
Estratégia para a Liberdade Digital na Política Externa da UE»;
o
o

o

50.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, à Vice-Presidente da
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Serviço Europeu para a
Ação Externa, ao Representante Especial da UE para os Direitos Humanos, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, à UNESCO, ao Conselho da Europa e à
Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.

P7_TA(2013)0276

Serviços financeiros: ausência de progresso no Conselho e por parte da Comissão na adoção
de determinadas propostas
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre os serviços financeiros: ausência de progressos
no calendário do Conselho e da Comissão para a adoção de certas propostas (2013/2658(RSP))
(2016/C 065/14)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos sistemas de garantia de
depósitos (reformulação), apresentada pela Comissão em 12 de julho de 2010 (COM(2010)0368),
— Tendo em conta a proposta da Comissão, de 12 de julho de 2010, de uma diretiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera a Diretiva 97/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos sistemas de indemnização
dos investidores (COM(2010)0371),
— Tendo em conta a proposta da Comissão, de 19 de janeiro de 2011, de uma diretiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera as Diretivas 2003/71/CE e 2009/138/CE no que respeita às competências da Autoridade Europeia
dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma e da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados
(COM(2011)0008), seguidamente designada «Omnibus II/Solvência II»,
— Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos mercados de instrumentos
financeiros, que revoga a Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (reformulação) (COM(2011)
0656), e a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos mercados de instrumentos
financeiros, que altera o Regulamento [EMIR] relativo aos derivados OTC, às contrapartes centrais e aos repositórios de
transações (COM(2011)0652), doravante designado «revisão da DMIF», apresentadas pela Comissão em 20 de outubro
de 2011,
— Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às sanções penais aplicáveis ao
abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado (abuso de mercado) (COM(2011)0654), e a proposta de
regulamento do Parlamento e do Conselho relativo ao abuso de informação privilegiada e à manipulação de mercado
(abuso de mercado) (COM(2011)0651), seguidamente designados, respetivamente, «DAM/RAM», apresentadas pela
Comissão em 20 de outubro de 2011,
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— Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à melhoria da liquidação de
valores mobiliários na União Europeia e às Centrais de Depósito de Títulos (CDT) e que altera a Diretiva 98/26/CE,
apresentada pela Comissão em 7 de março de 2012 (COM(2012)0073),
— Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, apresentada pela Comissão a 6 de junho
de 2012, que estabelece um enquadramento para a recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de
investimento e que altera as Diretivas 77/91/CEE, 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE e 2011/35/UE do Conselho e o Regulamento (UE) n.o 1093/2010 (COM(2012)0280),
— Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2009/65/CE que
coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento
coletivo de valores mobiliários (OICVM), no que diz respeito às funções dos depositários, às políticas de remuneração e
às sanções, seguidamente designada «OICVMV», apresentada pela Comissão em 3 de julho de 2012 (COM(2012)0350),
— Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mediação de seguros
(reformulação), seguidamente designada «DMS II», apresentada pela Comissão em 3 de julho de 2012 (COM(2012)
0360),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 31 de março de 2010, intitulada «Programa de Trabalho da Comissão
para 2010» (COM(2010)0135) e, nomeadamente, a adoção prevista para 2010 de uma proposta legislativa de diretiva
relativa à certeza jurídica no domínio da legislação sobre os valores imobiliários,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de outubro de 2010, intitulada «Programa de Trabalho da
Comissão para 2011» (COM(2010)0623)), nomeadamente a referência à adoção prevista em 2011 de uma proposta
legislativa de diretiva relativa à certeza jurídica no domínio da legislação sobre os valores mobiliários,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 15 de novembro de 2011, intitulada «Programa de Trabalho da
Comissão para 2012» (COM(2011)0777), nomeadamente a referência à adoção prevista em 2012 de uma proposta
legislativa de diretiva relativa à certeza jurídica no domínio da legislação sobre os valores mobiliários e de uma proposta
legislativa de revisão da Diretiva 2007/64/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de novembro de 2007,
relativa aos serviços de pagamento no mercado interno (1),
— Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu na sua reunião de 1—2 de março de 2012, nomeadamente no que
diz respeito à revisão da DMIF,
— Tendo em conta a Recomendação do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 20 de dezembro de 2012, relativa aos
fundos do mercado monetário (2),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de novembro de 2012, sobre o sistema bancário paralelo (3),
— Tendo em conta as perguntas ao Conselho e à Comissão sobre os serviços financeiros: ausência de progressos no
calendário do Conselho e da Comissão para a adoção de certas propostas (O-000063/2013 — B7-0208/2013 e O-000065/2013 — B7-0209/2013),
— Tendo em conta o artigo 115.o, n.o 5, e o artigo 110.o, n.o 2, do seu Regimento,
A. Considerando que a recuperação da economia europeia requer um setor financeiro estável que preste financiamento
competitivo à economia real; considerando que, para este efeito, é necessário realizar a União Bancária, tal como
acordado e reafirmado pelas diferentes instituições da UE com responsabilidades neste setor essencial da nossa
economia;
B. Considerando que a proposta de revisão da Diretiva relativa aos Sistemas de Garantia de Depósitos (SGD) foi aprovada
pela Comissão em 12 de julho de 2010 e que o Parlamento após negociações infrutíferas com o Conselho, aprovou a
sua primeira leitura em 16 de fevereiro de 2012 (4);
C. Considerando que a revisão da Diretiva relativa aos Sistemas de Indemnização dos Investidores (DSII) foi adotada pela
Comissão em 12 de julho de 2010 e que o Parlamento, perante a relutância do Conselho em adotar uma abordagem
geral e entrar em negociações, aprovou a sua primeira leitura em 5 de julho de 2011 (5);

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO L 319 de 5.12.2007, p. 1.
JO C 146 de 25.5.2013, p. 1.
Textos Aprovados, P7_TA(2012)0427.
Textos Aprovados, P7_TA(2012)0049.
JO C 33 E de 5.2.2013, p. 328.
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D. Considerando que a Comissão adotou as suas propostas de revisão da DMIF em 20 de outubro de 2011 e que o
Parlamento tratou o respetivo dossiê rapidamente, tendo adotado alterações a essas propostas em 26 de outubro
de 2012 (1), apenas a um ano após a sua apresentação; considerando que, desde então, o Parlamento tem estado a
aguardar pela abertura de negociações com o Conselho, com vista a um eventual acordo em primeira leitura;

E. Considerando que o Conselho Europeu concluiu, na sua reunião de 1—2 de março de 2012, que as propostas de
revisão da DMIF deveriam ser acordadas entre os colegisladores até dezembro de 2012;

F. Considerando que a Comissão aprovou a sua proposta relativa às centrais de depósito de títulos (CDT) em 7 de março
de 2012 e que a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu adotou o seu relatório em
4 de fevereiro de 2013 (A7-0039/2013), mas que, desde então, tem estado a aguardar pelo início das negociações com
o Conselho, com vista a um possível acordo em primeira leitura;

G. Considerando que inicialmente se espera que a proposta da Comissão de uma diretiva relativa à certeza jurídica no
domínio da legislação sobre os valores mobiliários fosse aprovada no decurso de 2010, tendo então sido incluída nos
Programas Legislativo e de Trabalho da Comissão para 2011 e 2012, mas sem que ainda tenha sido adotada;

H. Considerando que a Diretiva 2007/64/CE, relativa aos serviços de pagamento no mercado interno requeria que a
Comissão apresentasse, até 1 de novembro de 2012, o mais tardar, um relatório sobre a implementação e o impacto
dessa Diretiva, acompanhado, se necessário, de propostas para a sua revisão; considerando que a Comissão ainda não
apresentou esse relatório, nem a referida revisão;

I. Considerando que o Parlamento, na sua Resolução sobre o sistema bancário paralelo, solicitou que fossem tomadas
medidas adicionais relativamente aos fundos do mercado monetário, nomeadamente para melhorar a resiliência desses
fundos e para cobrir o risco de liquidez, e que a Recomendação do Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) de pôr
termo aos fundos do mercado monetário de valor líquido constante dos ativos, publicada pouco antes dessa resolução,
deve ser tida em conta nas referidas medidas;

J. Considerando que o artigo 5.o da Diretiva 2011/89/CE (2) requer que a Comissão reveja na sua totalidade a Diretiva
2002/87/CE (Diretiva «Conglomerados Financeiros») (3), tratando, nomeadamente, do seu âmbito, da extensão da sua
aplicação às entidades não regulamentadas, dos critérios para a identificação de conglomerados financeiros detidos por
grupos não financeiros mais amplos, dos conglomerados financeiros sistemicamente relevantes e dos testes de
resistência obrigatórios, transmitindo ao Parlamento e ao Conselho, até 31 de dezembro de 2012, o seu relatório,
acompanhado de propostas legislativas adequadas;

K. Considerando que a Comissão, na sequência dessa revisão, apresentou o seu relatório em 20 de dezembro de 2012,
concluindo que, embora os critérios para a definição e identificação de um conglomerado, a identificação da entidade-mãe responsável em última instância pelo cumprimento dos requisitos a nível do grupo e o reforço da aplicação
relativamente a essa entidade fossem as questões mais importantes que poderiam ser tratadas numa futura revisão da
Diretiva «Conglomerados Financeiros», havia decidido não apresentar em 2013 uma proposta legislativa para tal efeito;

L. Considerando que a Comissão procedeu de forma a manter a situação sob observação constante, a fim de determinar a
altura adequada para a adoção de proposta de revisão da Diretiva «Conglomerados Financeiros», nomeadamente com
vista às negociações em curso sobre a DFP IV e o Mecanismo Único de Supervisão (MUS);

M. Considerando que, em diversas ocasiões, a Comissão indicou a sua intenção de elaborar um estudo abrangente sobre a
eficácia e a proporcionalidade das medidas adotadas no quadro da regulamentação financeira desde o início da crise;

(1)
(2)
(3)

Textos Aprovados, P7_TA(2012)0406 e P7_TA(2012)0407.
JO L 326 de 8.12.2011, p. 113.
JO L 35 de 11.2.2003, p. 1.
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1.
Recorda a sua vontade de realizar primeiras leituras sobre, pelo menos, todas as propostas da Comissão relativas a
serviços financeiros que estão atualmente sobre a mesa antes de a legislatura terminar, na Primavera de 2014;

2.
Salienta que, a bem de um maior reforço da eficácia e da robustez dos mercados financeiros da União, o mais
rapidamente possível, as propostas pendentes da Comissão relativas a serviços financeiros devem ser adotadas com
celeridade, evitando assim atrasos na entrada em vigor da legislação relevante;

3.
Sublinha a sua profunda convicção de que a estabilidade do setor financeiro e o sucesso de todas as reformas
financeiras estruturais constituem uma condição prévia para conseguir crescimento económico sustentável e emprego na
União Europeia;

4.
Salienta que demonstrou claramente o seu desejo e capacidade de tratar as propostas da Comissão relativas à
regulamentação dos serviços financeiros de forma rápida e em prazos muito curtos, por exemplo, no contexto do MUS, da
regulamentação Solvência II e da revisão da DMIF; espera aplicar a mesma abordagem construtiva e célere relativamente às
próximas propostas da Comissão;

5.
Insta a Comissão a acelerar o seu trabalho sobre as iniciativas legislativas pendentes na área dos serviços financeiros
que anunciou durante os últimos anos; solicita à Comissão que, em particular, adote urgentemente a sua proposta de
Diretiva relativa ao direito no domínio dos valores mobiliários, que agora está mais de dois anos atrasada e que apresente a
revisão pendente da Diretiva relativa aos serviços de pagamento no mercado interno o mais rapidamente possível; solicita à
Comissão que apresente, com a maior brevidade possível, uma proposta sobre os fundos do mercado monetário, tendo
plenamente em conta as recomendações relevantes do CERS;

6.
Considera que, agora que as negociações sobre a DFP IV e o MUS foram concluídas, as propostas de revisão completa
da Diretiva «Conglomerados Financeiros», de 2002, devem ser apresentadas sem demora pela Comissão;

7.
Recorda o compromisso da Comissão de, antes do fim da legislatura, realizar um estudo, incluindo uma análise de
custo/benefício, sobre a eficácia e a proporcionalidade dos numerosos elementos de legislação que têm sido adotados desde
o início da crise financeira, devendo esse estudo constituir uma avaliação de impacto cumulativa de toda a legislação do
mercado financeiro que tem sido proposta, decidida e implementada na União desde o início da legislatura; solicita que este
processo seja lançado o mais rapidamente possível; considera que o estudo deverá igualmente avaliar o impacto de um
fracasso da realização da União Bancária nos diferentes EstadosMembros, incluindo os respetivos efeitos sobre a dívida
soberana;

8.
Solicita à Comissão que adote, o mais rapidamente possível, em particular, as suas propostas sobre um projeto de
regulamento que estabelece um Mecanismo Único de resolução e sobre o seguimento dado às recomendações do Grupo de
Peritos de Alto Nível Liikanen sobre a reforma bancária estrutural; salienta a importância de que se reveste para os
colegisladores tratar com celeridade estas próximas propostas em codecisão, de forma a permitir a rápida entrada em vigor
das medidas relevantes;

9.
Solicita à Comissão que traduza mais adequadamente os desenvolvimentos financeiros na sua Análise Anual do
Crescimento, como solicitado nas Resoluções do Parlamento de 15 de dezembro de 2011 (1) e 18 de abril de 2013 (2);

10.
Insta o Conselho a reabrir negociações sobre a SGD, enquanto questão de importância crucial e de interesse direto
para os cidadãos da União Europeia, assim como para a sua confiança no setor financeiro e a estabilidade deste último; nota
que a necessidade de uma adoção rápida dessa proposta foi recentemente confirmada pela crise cipriota; recorda que um
fundo europeu único de garantia de depósitos, com sistemas de garantia de depósitos operacionais dotados de recursos
financeiros adequados que aumentará, portanto, a credibilidade e a confiança dos investidores, poderá constituir o objetivo
último quando um quadro de resolução eficaz e um Mecanismo Único de Supervisão também eficaz estiverem a funcionar;
salienta a sua importância para o estabelecimento adequado da União Bancária e para a consecução do objetivo global de
dispor de mercados financeiros estáveis; considera que a proposta de SGD deve ser adotada em paralelo com a Diretiva que
estabelece um quadro para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e empresas de investimento;

(1)
(2)

Textos Aprovados, P7_TA(2011)0583.
Textos Aprovados, P7_TA(2013)0188.
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11.
Lamenta a falta de capacidade e de determinação do Conselho e dos EstadosMembros para chegarem aos acordos
necessários para implementar os compromissos públicos que devem conduzir à realização da União Bancária;

12.
Solicita ao Conselho que tome uma posição sobre a DSII o mais rapidamente possível, de forma a possibilitar o
arranque das negociações sobre uma questão que tem um impacto concreto sobre os cidadãos da União, já que se destina a
aumentar a proteção dos investidores individuais;

13.
Recorda o compromisso do G20 de que todos os contratos de derivados OTC normalizados deveriam ser
negociados em plataformas de intercâmbio ou negociação eletrónica, quando adequado, e compensados através de
contrapartes centrais até ao fim de 2012; insta, portanto, o Conselho a utilizar o tempo restante do mandato legislativo
para concluir os trabalhos sobre a revisão da DMIF, de forma a que as propostas da Comissão possam ser adotadas antes das
eleições europeias de maio de 2014;

14.
Solicita ao Conselho que prossiga os seus trabalhos sobre a DCT, a fim de permitir o arranque rápido das
negociações com o Parlamento e a Comissão, com vista à sua implementação atempada, antes da introdução do
Target2Securities;

15.
Solicita ao Conselho que avance rapidamente para negociações com o Parlamento sobre outros dossiês essenciais
para a proteção dos consumidores e dos investidores, já aprovados ou prestes a serem aprovados pela comissão competente
do Parlamento, além da revisão da DMIF, como a OICVM V e a DMS II;

16.
Solicita ao Conselho que chegue o mais rapidamente possível a uma posição sobre a proposta da Comissão de uma
diretiva que estabelece um quadro para a recuperação e a resolução das instituições de crédito e as empresas de
investimento, já que se trata de um instrumento essencial para limitar a exposição dos cidadãos da UE a falências de bancos;

17.
Solicita ao Conselho que assegure estar rapidamente pronto para concluir negociações com o Parlamento sobre a
Omnibus II/Solvência II, logo que esteja disponível a avaliação de impacto da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões
Complementares de Reforma sobre as garantias anteriormente debatidas em trílogo; solicita a rápida adoção das propostas
relativas à DAM e ao RAM;

18.
Insta a Comissão a apresentar, a tempo de serem examinadas pelo Parlamento na atual legislatura, propostas sobre a
SGS e sobre um quadro de recuperação e de resolução para as outras instituições financeiras que não os bancos, incluindo
um quadro aplicável, pelo menos, aos maiores grupos de seguros transfronteiras e aos que tenham uma atividade
significativa em operações não tradicionais e não seguros;

19.
Solicita ao Conselho que clarifique os critérios pelos quais opta proceder ou não proceder relativamente a dossiês e
que explique como foram tidas em conta as interdependências entre dossiês;

20.
Solicita ao Conselho que explique e especifique como está a reunir os recursos necessários e a melhorar a fluidez e
eficácia da transição de uma Presidência para outra;

21.
Solicita ao Conselho que — perante a ausência de progressos dos seus grupos de trabalho — assuma a sua
responsabilidade política e adote posições deliberando por maioria qualificada, como previsto nos Tratados;

22.
Sublinha a responsabilidade que os colegisladores têm de tomar todas as medidas necessárias para permitir a adoção
das propostas pendentes o mais rapidamente possível e de, quando adequado e viável, antes do fim do atual mandato
legislativo;

23.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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P7_TA(2013)0277

Situação na Turquia
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre a situação na Turquia (2013/2664(RSP))
(2016/C 065/15)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta as suas resoluções anteriores, nomeadamente a de 18 de abril de 2013 sobre o relatório de 2012
referente aos progressos realizados pela Turquia (1),
— Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
— Tendo em conta o Quadro de Negociações com a Turquia, adotado em 3 de outubro de 2005,
— Tendo em conta a Decisão 2008/157/CE do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, relativa aos princípios, prioridades e
condições previstos na Parceria de Adesão com a República da Turquia (2) (a «Parceria de Adesão»), bem como as
anteriores decisões do Conselho sobre a Parceria de Adesão de 2001, 2003 e 2006,
— Tendo em conta o artigo 110.o, n.os 2 e 4 do seu Regimento,
A. Considerando que, na madrugada de sexta-feira, 31 de maio de 2013, a polícia turca fez uso de uma violência excessiva
para dispersar um grupo de manifestantes que protestavam há semanas contra o abate de árvores para dar lugar a um
novo projeto de construção no Parque Gezi de Istambul, na zona da Praça Taksim;
B. Considerando que a pesada intervenção da polícia levou a confrontos com os manifestantes que se estenderam
rapidamente a outras cidades na Turquia e que esses confrontos causaram quatro mortos, mais de mil feridos, detenções
em massa e graves danos a bens públicos e privados; considerando que se verificou uma grande utilização de gás
lacrimogéneo, tendo alguns recipientes sido disparados diretamente contra os manifestantes e causando graves
ferimentos;
C. Considerando que as manifestações obtiveram o apoio dos diferentes estratos da sociedade turca; considerando que
homens e mulheres participaram em igual medida nas manifestações;
D. Considerando que a severa condenação por parte do Governo turco se afigurou contraproducente;
E. Considerando que o artigo 34.o da Constituição turca garante o direito de organizar, sem autorização, reuniões e
manifestações pacíficas e não armadas; considerando que o artigo 26.o garante a liberdade de expressão e que os
artigos 27.o e 28.o garantem a «liberdade de expressão» e a «disseminação sem entraves do pensamento»;
F. Considerando que os protestos estão também associados à existência, em alguns setores da sociedade turca, de
preocupações relativas a uma série de decisões e de atos legislativos recentes, nomeadamente em matéria de restrição à
venda de álcool e de reformas educativas;
G. Considerando que os manifestantes expressam cada vez mais preocupações relativas a uma aparente falta de
representação de vozes minoritárias, à governação autoritária, à ausência de Estado de direito e de boa governação,
assim como de julgamento justo e processo justo na Turquia;
H. Considerando que os principais meios de comunicação social turcos permaneceram silenciosos em relação às
manifestações e utilizadores do Twitter foram detidos;

(1)
(2)

Textos Aprovados, P7_TA(2013)0184.
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I. Considerando que a Turquia, enquanto país candidato à adesão à UE, tem a obrigação de respeitar e promover a
democracia e de reforçar as liberdades e os direitos democráticos e humanos;

J. Considerando que o Comissário Füle e a AR/VP Catherine Ashton reagiram a estes acontecimentos;

K. Considerando que a liberdade de reunião, a liberdade de expressão (inclusivamente através dos meios de comunicação
social tradicionais ou da Internet) e a liberdade da imprensa são princípios fundamentais da UE;

1.
Expressa as suas sinceras condolências às famílias dos manifestantes e do agente da polícia que perderam a vida e
deseja uma rápidas melhoras aos numerosos feridos;

2.
Expressa a sua profunda preocupação com o recurso excessivo à força por parte das forças policiais turcas na sua
resposta aos protestos pacíficos e legítimos no Parque Gezi, em Istambul, e solicita às autoridades turcas que investiguem
rigorosamente a violência policial, façam comparecer os responsáveis perante a justiça e concedam indemnizações às
vítimas; desaconselha o Governo turco a tomar medidas severas contra os manifestantes pacíficos e insta o Primeiro-Ministro a adotar uma posição unificadora e conciliatória, a fim de evitar uma nova escalada;

3.
Lamenta que, apesar do anúncio pelas autoridades turcas de que iriam realizar conversações com alguns dos líderes
dos protestos, prossiga a violência policial na Praça Taksim e em seu redor, travando assim efetivamente as perspetivas de
negociações entre o governo e os manifestantes;

4.
Insta as autoridades turcas a garantirem e a respeitarem os direitos de todos os cidadãos à liberdade de expressão, à
reunião pacífica e ao protesto pacífico; Solicita a libertação imediata de todos os manifestantes pacíficos atualmente detidos;
exige que todos os detidos tenham um acesso sem restrições a advogados da sua escolha; solicita que lhe sejam fornecidas
informações sobre os números exatos de detidos e feridos;

5.
Lamenta as reações do Governo turco e do primeiro-ministro Erdoğan, cujas reticências em abrir caminho à
reconciliação, pedir desculpa e procurar compreender as reações de um segmento da população turca não fizeram senão
contribuir para uma maior polarização;

6.
Saúda a resposta moderada do Presidente Gül, as desculpas dirigidas pelo primeiro-ministro adjunto Arinç aos
manifestantes feridos, bem como o seu diálogo com a plataforma Taksim e com representantes da oposição com vista a
aliviar as tensões; sublinha a importância do diálogo entre o Governo turco e os manifestantes pacíficos;

7.
Relembra à Turquia que, numa democracia abrangente e pluralista, todos os cidadãos devem sentir-se representados e
que a maioria tem a responsabilidade de incluir a oposição e a sociedade civil no processo de decisão; relembra ainda aos
partidos da oposição a responsabilidade que lhes incumbe no que se refere à criação de uma cultura política democrática,
que respeite os diferentes pontos de vista e opiniões;

8.
Manifesta a sua apreensão face ao atual confronto entre os partidos políticos e à falta de disponibilidade do Governo e
da oposição para laborarem no sentido de concitarem um consenso em torno das reformas fundamentais; insta todos os
intervenientes políticos, o Governo e a oposição a trabalharem em conjunto com vista a reforçar o pluralismo político nas
instituições públicas e a promover a modernização e democratização do Estado e da sociedade;

9.
Destaca a papel crucial de um sistema de poderes e contrapoderes na governação de um Estado democrático
moderno, que deve ser refletido no processo constitucional em curso e que tem de radicar no princípio da separação de
poderes e no equilíbrio entre as funções executiva, legislativa e judicial, no respeito pelos direitos humanos e pelas
liberdades fundamentais — em particular, pela liberdade de expressão e de imprensa — bem como numa cultura política
participativa que reflita fidedignamente o pluralismo de uma sociedade democrática; entende que a organização de
protestos pacíficos e legítimos constitui, em si, um testemunho da vitalidade da sociedade civil turca; relembra à Turquia a
importância do prosseguimento dos seus esforços para melhorar as suas instituições democráticas, o Estado de direito e o
respeito das liberdades fundamentais;
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10.
Salienta a necessidade de uma formação intensiva permanente das forças policiais e do corpo judicial, quer durante o
ensino formal quer no âmbito da carreira profissional, no tocante à aplicação do Protocolo de Istambul (um conjunto de
orientações internacionais contra a tortura e os maus-tratos), mas também ao primado dos direitos e liberdades individuais;

11.
Solicita às autoridades locais e nacionais da Turquia que lancem consultas públicas para todos os planos de
desenvolvimento urbano e regional; recorda a necessidade de equilibrar o crescimento económico com fatores sociais,
ambientais, culturais e históricos; solicita que todos os projetos relevantes na Turquia sejam objeto de avaliações de impacto
ambiental, sem exceção;

12.
Observa que esta vaga de protestos sem precedentes constitui também um reflexo da crescente insatisfação de partes
da população turca no tocante à regulamentação do estilo de vida; reitera que, numa sociedade democrática, os governos
têm de promover a tolerância e garantir a liberdade de religião e de crença para todos os cidadãos; solicita ao Governo turco
que respeite a pluralidade e a riqueza da sociedade turca e que proteja os estilos de vida laicos;

13.
Alerta para o facto de a repressão policial abalar a credibilidade do papel regional da Turquia enquanto campeã da
mudança democrática na vizinhança meridional;

14.
Recorda que a liberdade de expressão e o pluralismo dos meios de comunicação social se encontram no cerne dos
valores europeus e que uma sociedade verdadeiramente democrática, livre e pluralista exige uma verdadeira liberdade de
expressão; recorda que a liberdade de expressão e o pluralismo dos meios de comunicação social se encontram no cerne dos
valores europeus e que uma sociedade verdadeiramente democrática, livre e pluralista exige uma verdadeira liberdade de
expressão;

15.
Exprime a sua apreensão com a deterioração da liberdade de imprensa, com determinados atos de censura e com a
crescente autocensura nos meios de comunicação social da Turquia, incluindo na Internet; exorta o Governo turco a
respeitar o princípio da liberdade de imprensa; salienta que uma imprensa independente é crucial para uma sociedade
democrática, e assinala, nesse contexto, o papel fundamental que cabe ao poder judicial na proteção e no reforço da
liberdade de imprensa, garantindo, deste modo, um espaço público para o debate livre e inclusivo; está preocupado com o
grande número de jornalistas presos e com os numerosos processos em curso que envolvem jornalistas; apela à libertação
dos ativistas dos meios de comunicação social; considera profundamente lamentável a decisão do RTUK (Conselho
Supremo da Rádio e da Televisão) de punir os canais de televisão que cobriram os eventos do Parque Gezi desde o início por
«prejudicarem o desenvolvimento físico, moral e mental das crianças e dos jovens»;

16.
Constata, com preocupação, que a maior parte dos meios de comunicação social pertence a grandes consórcios e se
encontra concentrada também em grandes consórcios com uma vasta gama de interesses económicos; reitera o seu apelo à
adoção de uma nova lei sobre os meios de comunicação social que aborde, designadamente, as questões da independência,
da propriedade e do controlo administrativo;

17.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente Resolução ao Conselho, à Comissão, à Alta Representante da
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança/Vice-Presidente da Comissão, ao Secretário-Geral do
Conselho da Europa, ao Presidente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros e ao Governo e Parlamento da República da Turquia.
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P7_TA(2013)0280

Uma parceria transatlântica mais vasta
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre o papel da UE na promoção de uma parceria
transatlântica mais vasta (2012/2287(INI))
(2016/C 065/16)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre as relações transatlânticas, nomeadamente a sua Resolução, de
1 de junho de 2006, sobre a melhoria das relações entre a União Europeia e os Estados Unidos no quadro de um acordo
de parceria transatlântica (1), a sua Resolução, de 26 de março de 2009, sobre o estado das relações transatlânticas na
sequência das eleições nos EUA (2) e a sua Resolução, de 17 de novembro de 2011, sobre a Cimeira UE-EUA, de
28 de novembro de 2011 (3),
— Tendo em conta os resultados da Cimeira UE-EUA realizada em Washington DC, em 28 de novembro de 2011,
— Tendo em conta as Declarações Conjuntas do 71.o Diálogo Transatlântico dos Legisladores (DTL), realizado em
dezembro de 2011, em Jacksonville, o 72.o DTL realizado em junho de 2012, em Copenhaga e em Estrasburgo, bem
como o 73.o DTL realizado em Washington, em novembro de 2012,
— Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de outubro de 2012, sobre as relações económicas e comerciais com os Estados
Unidos da América (4), que apoia a ideia do lançamento de negociações para um acordo económico abrangente, e a sua
Resolução, de 23 de maio de 2013 (5), sobre o mandato de negociação,
— Tendo em conta a declaração do Presidente dos EUA, Barack Obama, do Presidente do Conselho Europeu, Herman Van
Rompuy, e do Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, de 13 de fevereiro de 2013, na qual anunciaram
que os Estados Unidos e a União Europeia vão encetar as diligências internas necessárias ao lançamento de uma parceria
transatlântica em matéria de comércio e investimento,
— Tendo em conta a declaração da Cimeira do Conselho do Atlântico Norte realizada em Chicago, em 20 de maio
de 2012,
— Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de setembro de 2012, sobre o Relatório Anual do Conselho ao Parlamento
Europeu sobre a Política Externa e de Segurança Comum (6), a sua Resolução, de 22 de novembro de 2012, sobre a
execução da Política Comum de Segurança e Defesa (7) e a sua Resolução, de 22 de novembro de 2012, sobre
cibersegurança e ciberdefesa (8),
— Tendo em conta a Declaração Conjunta da União Europeia e dos Estados Unidos da América sobre a região da Ásia-Pacífico, de 12 de julho de 2012,
— Tendo em conta o documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos intitulado «Sustaining US Global
Leadership: Priorities for 21st century Defense» (Apoiar a liderança global dos EUA: prioridades para a defesa do século
XXI), de janeiro de 2012, salientando as mudanças na estratégia militar dos Estados Unidos,
— Tendo em conta a segunda alocução inaugural do Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de 21 de janeiro
de 2013, o discurso sobre o estado da União, de 12 de fevereiro de 2013, e as observações do Vice-Presidente dos
Estados Unidos, Joseph Biden, sobre a Conferência de Segurança de Munique, de 2 de fevereiro de 2013,
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— Tendo em conta as parcerias estratégicas da UE com o Brasil (2007) e o México (2008), os acordos de associação da UE
com o México, o Chile e a América Central, os acordos comerciais com a Colômbia e o Peru, as negociações em curso
com o Canadá sobre um acordo de parceria estratégica e um acordo económico e comercial abrangente, bem como as
negociações em curso com o MERCOSUR,
— Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de junho de 2012, sobre a definição de uma nova cooperação para o
desenvolvimento com a América Latina (1), que salienta o apoio da UE ao processo de integração regional da América
Latina, representado pela CELAC, pela UNASUL, pelo Mercosul, pela Comunidade Andina, pelo SICA, pela CARICOM e
pela Aliança do Pacífico,
— Tendo em conta as cimeiras regulares que a UE e os Estados Unidos realizam com os países da América Latina, a
Cimeira UE-CELAC e a Cimeira das Américas bianuais, ambas previstas para 2015,
— Tendo em conta a relação da UE com as organizações regionais e sub-regionais africanas do Arco Atlântico,
nomeadamente a União Africana, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), a Comunidade
Económica dos Estados da África Central (CEEAC) e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC),
— Tendo em conta as declarações dos líderes do G20, o documento final do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre a
Agenda para o Desenvolvimento das Nações Unidas após 2015 (Realising the Future We Want for All) e o documento final
da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (The future we want),
— Tendo em conta a sua Resolução sobre, entre outros assuntos, a Primavera Árabe, o Mali, o Médio Oriente, a Síria, o
Irão, o Afeganistão, a Parceria Oriental, a Rússia e a China,
— Tendo em conta o artigo 48.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0173/2013),
A. Considerando que, em toda a Bacia Atlântica, a relação política e económica mais importante é a ligação entre a UE e os
EUA; que o início de um novo mandato da presidência de Barack Obama deverá permitir reforçar essa ligação através de
uma nova agenda ambiciosa;
B. Considerando que a parceria transatlântica assenta em sólidas ligações políticas, culturais, económicas e históricas, em
valores partilhados, tais como a liberdade, a democracia, os direitos humanos e o Estado de direito, bem como em
objetivos comuns, tais como prosperidade, economias abertas e integradas, progresso social e inclusão,
desenvolvimento sustentável e resolução pacífica de conflitos;
C. Considerando que a recessão económica global conduziu a cortes significativos nas dotações atribuídas à defesa, tanto
na UE como nos EUA;
D. Considerando que, num mundo complexo e cada vez mais multipolar, a UE e os EUA, apesar da crise económica, devem
continuar a assumir um papel construtivo de relevo na política e na economia mundiais e na definição do ambiente
internacional, bem como enfrentar juntos os conflitos regionais e os desafios globais numa base multilateral,
nomeadamente no âmbito das organizações internacionais; considerando que, para o efeito, devem assegurar
igualmente a participação de novas potências decisivas, designadamente os dois parceiros estratégicos latino-americanos
da UE, o Brasil e o México, bem como o Canadá;
E. Considerando que, paralelamente à mudança na paisagem global desencadeada pela emergência da Ásia, os grupos de
reflexão, as organizações internacionais e alguns governos têm recentemente sublinhado a importância crescente da
Bacia do Atlântico na sua globalidade, nomeadamente a sua dimensão meridional, e a necessidade de cooperação entre
os países que a compõem, para que possam fazer face aos problemas que são comuns a esta grande região;

(1)

Textos Aprovados, P7_TA(2012)0235.

C 65/122

PT

Jornal Oficial da União Europeia

19.2.2016

Quinta-feira 13 de junho de 2013

F. Considerando que a América Latina é uma região que partilha com a UE e os EUA muitos valores, interesses, história e
laços económicos crescentes; que os países latino-americanos criaram um vasto número de organizações regionais e
sub-regionais; que seria útil estudar os eventuais domínios em que poderão ser desenvolvidas várias modalidades de
cooperação triangular; que essa cooperação poderá ser alargada de molde a incluir os países africanos da Bacia do
Atlântico; que é importante assentar a cooperação no espaço transatlântico em compromissos entre os diversos
interesses, e que todas as partes devem manter o direito de seguir as suas próprias prioridades e abordagens em matéria
de desenvolvimento;
G. Considerando que alguns países, em particular a China e outros, como a Índia, estão a assumir um papel cada vez mais
ativo na zona da Bacia do Atlântico, em especial no Atlântico Sul, onde as suas ações são motivadas pela necessidade de
adquirir matérias-primas e alimentos;
H. Considerando que a parceria transatlântica alargada deve dar resposta a questões como o desenvolvimento, a segurança,
a energia e a imigração, bem como favorecer uma convergência progressiva nos planos económico e político;
I. Considerando que, para além da perspetiva atlântica mais lata, existem outros problemas e conflitos atuais relativamente
aos quais se afigura decisiva uma ação coordenada por parte da UE e dos EUA;
J. Considerando que um aumento do número e da complexidade dos ataques cibernéticos de grande visibilidade conduziu
à revisão da legislação correlata, com os EUA a adotarem mecanismos voluntários de apresentação de relatórios,
enquanto a UE planeia adotar medidas obrigatórias mais rígidas;
Relações bilaterais
1.
Felicita Barack Obama pela sua reeleição como Presidente dos Estados Unidos da América e convida-o a intervir no
Parlamento Europeu, na sua sessão plenária em Estrasburgo, durante a sua próxima visita à Europa;
2.
Apela à realização, assim que possível, de uma Cimeira UE-EUA a fim de adotar uma agenda comum de objetivos a
curto e longo prazo respeitantes a questões bilaterais e questões globais e regionais;
3.
Reconhece as implicações a longo prazo, para a parceria transatlântica, do reposicionamento geopolítico dos EUA
face à Ásia; salienta a necessidade de uma resposta construtiva, coerente e estratégica por parte da UE; considera que este
contexto representa igualmente, para a União Europeia, a oportunidade de participar mais ativamente na região Ásia-Pacífico enquanto ator global autónomo, ainda que em estreita cooperação com os EUA, aprofundando assim a dimensão
estratégica da parceria transatlântica;
4.
Saúda o anúncio oficial de negociações para uma Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento; salienta que este
acordo dará um impulso significativo às economias europeia e norte-americana e um novo vigor às relações entre a União
Europeia e os Estados Unidos; observa que o impacto global desta parceria ultrapassará o nível bilateral, pois fornecerá
abordagens comuns para regras e normas em matéria de comércio mundial, investimento e outros domínios relacionados
com o comércio; salienta a necessidade de uma vontade política forte e de uma postura construtiva para prosseguir as
negociações de forma eficaz; espera que o processo de parceria transatlântica de comércio e investimento crie um novo
dinamismo político nas relações transatlânticas, que pode e deve ser utilizado para estimular uma cooperação mais estreita
noutros domínios, como a política externa;
5.
Insta a Alta Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança/Vice-Presidente da Comissão
Europeia (AR/VP), o Conselho, a Comissão e os Estados-Membros da UE a melhorarem a sua coordenação da política da UE
em relação à administração norte-americana, de molde a veicular uma mensagem convincente de que a UE é um ator
internacional coerente e eficiente; salienta a importância de reforçar igualmente a política comum de segurança e defesa,
tendo em conta as várias crises que poderão surgir nas regiões vizinhas da UE e a doutrina dos EUA de «liderar a partir da
retaguarda»;
6.
Reitera a sua sugestão de que seja criado um Conselho Político Transatlântico (CPT) para atuar como organismo de
consulta e coordenação sistemática sobre política externa e de segurança, chefiado pela AR/VP e pelo Secretário de Estado
dos EUA;
7.
Congratula-se com o contributo do Diálogo Transatlântico dos Legisladores, enquanto órgão de caráter construtivo e
baseado em conteúdos, para o reforço das relações UE-EUA através do fórum para o diálogo parlamentar, da identificação
de objetivos e da coordenação em matérias que suscitam preocupações comuns; acolhe favoravelmente a abertura do
gabinete de ligação do Parlamento Europeu em Washington e convida o Congresso dos EUA a fazer o mesmo em Bruxelas;
apela à prossecução dos intercâmbios de funcionários entre as duas instituições;
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8.
Condena veementemente os ataques terroristas perpetrados em Boston, em 15 de abril de 2013; exorta ambos os
parceiros a prosseguirem a luta contra o terrorismo e o crime organizado e, simultaneamente, a respeitarem e defenderem
os direitos humanos e as liberdades fundamentais; manifesta-se profundamente preocupado com as revelações sobre as
operações de vigilância e recolha de dados executadas pelos Estados Unidos ao abrigo do programa PRISM e com as
respetivas implicações para a proteção das liberdades cívicas dos cidadãos da UE; solicita à Comissão e ao Conselho que
abordem a questão na próxima reunião ministerial JAI UE-EUA que terá lugar a 14 de junho de 2013; toma nota do facto
de o acordo sobre o Registo de Identificação dos Passageiros e o acordo sobre o Programa de Deteção do Financiamento do
Terrorismo (Acordo SWIFT), aprovados pelo Parlamento Europeu, já se encontrarem em vigor; insta os parceiros a
aumentarem a cooperação sobre o acordo sobre privacidade e proteção de dados a fim de concluírem as negociações de
forma a garantir uma transparência adequada no tratamento de dados e uma proteção suficiente dos dados pessoais;
9.
Constata a utilização crescente de veículos aéreos não tripulados; salienta a necessidade de um debate enérgico sobre
os veículos aéreos não tripulados armados e as suas limitações, transparência e controlo; acolhe com satisfação o debate em
curso nos EUA e espera que, em breve, possa ser criado um quadro regulamentar abrangente; congratula-se, neste contexto,
com as decisões, anunciadas pelo Presidente Obama no seu discurso de 23 de maio de 2013, no sentido de formalizar
novas limitações à utilização de veículos aéreos não tripulados como armas letais e de solicitar ao Congresso que estude a
possibilidade de reforçar o controlo desta utilização; solicita a ambos os parceiros que procedam a um debate rigoroso
sobre os veículos aéreos não tripulados armados e salienta a necessidade de se tomarem medidas com vista a uma futura
regulamentação internacional, dadas as repercussões do assunto a nível mundial;
10.
Reitera a sua posição de que a UE deve continuar a levantar junto dos EUA, a nível político e técnico, a questão de
longa data da exigência de visto imposta aos cidadãos de quatro Estados-Membros da União;
11.
Reitera a importância crescente da defesa cibernética e saúda a criação, na Cimeira de 2010, do Grupo de Trabalho
para a Cibersegurança e a Cibercriminalidade; considera que a UE e os EUA deveriam conferir uma especial prioridade à
cooperação em matéria de cibersegurança, colocando a tónica no combate aos ciberataques, e juntar os seus esforços a nível
internacional com vista ao desenvolvimento de um quadro internacional transparente e exaustivo que defina normas
mínimas para as políticas no domínio da cibersegurança, advogando, ao mesmo tempo, as liberdades fundamentais;
12.
Lamenta que a UE e os EUA prevejam implementar níveis de vigilância diferentes em termos de cibersegurança
numa altura em que a NATO solicita uma intensificação da cooperação; salienta que estas incoerências, para além de
constituírem uma ameaça à ciberdefesa, podem também criar problemas de caráter comercial para as empresas que operam
nas duas jurisdições;
13.
Congratula-se com o novo compromisso do Presidente Obama de encerrar Guantânamo, assumido no seu discurso
de 23 de maio de 2013; reitera o seu apelo no sentido de que os detidos que não foram acusados sejam autorizados a
regressar ao país de origem, ou a qualquer outro país seguro, o mais rapidamente possível, bem como de que os detidos de
Guantânamo contra os quais existam provas suficientemente válidas sejam levados de imediato a julgamento, no âmbito de
um processo justo e público realizado num tribunal independente e imparcial, e de que seja assegurado em caso de
condenação, os mesmos sejam presos nos Estados Unidos, em conformidade com as normas e princípios internacionais
aplicáveis;
14.
Salienta a importância incessante da NATO como pedra angular da segurança transatlântica; insta novamente a um
reforço da parceria estratégica entre a UE e a NATO;

Agenda atlântica e mundial
15.
Exorta ambos os parceiros a estudarem domínios e quadros através dos quais possa ser levada a cabo uma
cooperação transatlântica mais vasta e pragmática e a explorarem com outros países atlânticos a utilidade dessa cooperação
alargada; salienta que, do ponto de vista da UE, entre os domínios a considerar estão as questões económicas e sociais, a
governação global, o processo de democratização, os direitos humanos, a cooperação para o desenvolvimento, as alterações
climáticas, a segurança e a energia; insta os parceiros a analisarem a possibilidade de utilizar, para efeitos desses diálogos
triangulares, as estruturas regionais e sub-regionais criadas na América Latina, que a UE desde sempre apoiou;
16.
Recomenda aos parceiros que efetuem trocas de pontos de vista regulares relacionadas com as respetivas cimeiras
com os países latino-americanos num quadro regional, ou seja, a cimeira bianual UE-CELAC e a Cimeira das Américas no
âmbito da Organização dos Estados Americanos;
17.
Destaca o facto de já existirem vários quadros multilaterais dedicados a matérias específicas com uma forte
componente triangular, como a Iniciativa de Segurança Regional da América Central;
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18.
Recorda o papel positivo que o Canadá, país com o qual os parceiros nutrem uma relação sólida, pode desempenhar
um papel numa cooperação transatlântica mais alargada;
19.
Insta ambas as partes a estudarem igualmente a possibilidade de uma cooperação alargada que inclua a orla africana
da Bacia Atlântica, bem como a identificarem domínios e quadros pertinentes, tendo em conta as organizações africanas
relevantes;
20.
Exorta a UE e os EUA a trabalharem de forma coordenada com vista a contribuir para um regime de paz e
cooperação internacional estável, assente num multilateralismo eficaz com os atores emergentes, nomeadamente os do
Arco do Atlântico Sul; solicita aos parceiros que continuem a trabalhar no programa de reforma das Nações Unidas,
envolvendo ao mesmo tempo os outros países atlânticos e tendo em conta os seus interesses; manifesta a necessidade de
uma cooperação reforçada entre a UE e os países do continente americano no seio das Nações Unidas;
21.
Recorda que o Tribunal Penal Internacional é um instrumento cada vez mais indispensável no âmbito do direito
internacional e um elemento fundamental da política externa da UE no que se refere ao objetivo de pôr fim à impunidade;
presta homenagem ao trabalho do Tribunal Penal Internacional por ocasião do seu 10.o aniversário; acolhe com satisfação a
iniciativa da administração norte-americana de restabelecer uma relação de trabalho com o Tribunal, e espera mais avanços
por parte dos EUA quanto à nova assinatura e ratificação do Estatuto de Roma;
22.
Insta a UE e os EUA a envidarem esforços conjuntos no sentido de reforçar as organizações regionais e sub-regionais
da Bacia do Atlântico, dado o papel importante que estas organizações desempenham na promoção da integração
económica e política;
23.
Insta os parceiros a conferirem novo impulso ao G20, nomeadamente através do envolvimento, em pé de igualdade,
das outras potências atlânticas que participam nesse fórum; salienta que, atendendo à reeleição de Obama e à existência de
um grande número de novos líderes nos países mais importantes do G20, é altura de tornar a próxima reunião do G20
mais ambiciosa e operacional, e espera que esta questão seja abordada na próxima cimeira bilateral;
24.
Sublinha que a conclusão da parceria transatlântica de comércio e investimento criará a perspetiva de um espaço
económico alargado que incluirá a América do Norte, a UE e muitos países da América Latina com os quais os parceiros
negociaram acordos económicos;
25.
Salienta que a integração de duas das maiores economias de mercado pode criar um modelo geopolítico suscetível
de promover os valores democráticos;
26.
Salienta que a democracia, o Estado de direito e o respeito pelos direitos humanos devem ser elementos fulcrais dos
países da Bacia do Atlântico; apela a uma maior cooperação entre os programas europeus e norte-americanos que
promovem a democracia, eleições livres e justas e a defesa dos direitos humanos;
27.
Salienta a importância da coordenação na luta contra os riscos que ameaçam a segurança mundial, como o
terrorismo, os Estados em situação de rutura, o tráfico de seres humanos, armas e estupefacientes, o crime organizado, a
cibersegurança e a pirataria, que constituem ameaças correntes na Bacia do Atlântico; realça a necessidade de aprofundar a
cooperação global entre todos os países da Bacia do Atlântico na luta contra o tráfico de droga, fenómeno que conhece um
aumento significativo na África Ocidental e no Sael; congratula-se com o apoio manifestado pelos parceiros ao plano de
ação regional sobre a droga da CEDEAO;
28.
Chama a atenção para o papel particularmente importante que a segurança marítima deve desempenhar no espaço
Atlântico; saúda os esforços envidados pelos parceiros, em estreita colaboração com a CEDEAO e a CEEAC, na luta contra a
pirataria e na promoção da segurança marítima no Golfo da Guiné;
29.
Salienta a importância da diversificação dos fornecedores, das fontes e das vias de transporte de energia; sublinha a
relevância crescente dos países da Bacia do Atlântico no que diz respeito à produção e às reservas de energia e de matérias-primas, que oferecem oportunidades de diversificação consideráveis; sugere que o Conselho da Energia UE-EUA,
juntamente com outros países da Bacia do Atlântico, estudem a possibilidade de trabalhar em conjunto sobre as questões
relacionadas com a segurança energética e a sustentabilidade, nomeadamente as tecnologias ligadas às energias renováveis;
sugere igualmente que seja estudada a possibilidade de uma estreita cooperação em matéria de utilização eficiente e
reciclagem de matérias-primas;
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30.
Congratula-se com a ênfase dada pelo Presidente Barack Obama no seu discurso inaugural à renovação da
capacidade de gestão das crises fora do país por parte dos Estados Unidos, e espera que a cooperação já em curso entre a UE
e os EUA na gestão das crises, e cada vez mais na prevenção de crises, na África Oriental seja alargada ao Arco Atlântico;
neste contexto, convida os parceiros a tirarem o máximo partido e a utilizarem de forma construtiva o Acordo-Quadro
sobre a participação dos EUA na PCSD, de 2011; insta os Estados-Membros da UE a empenharem-se seriamente em
projetos conjuntos de mutualização e partilha para que estejam aptos a cumprir autonomamente as funções descritas no
artigo 43.o do Tratado de Lisboa;
31.
Insta a UE e os EUA a continuarem a reforçar o diálogo e a cooperação em matéria de desenvolvimento, de molde a
melhorarem a qualidade e a eficácia da sua ajuda para o desenvolvimento; exorta os parceiros a continuarem a promover a
realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio até 2015; congratula-se com o facto de os parceiros terem criado
um grupo de reflexão para trabalhar numa agenda pós-2015 relativa aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio; insta
os parceiros a estabelecerem uma cooperação estreita com os países do Arco Atlântico relativamente a esses objetivos,
atendendo à especial importância que representam para esses países; insta a UE e os EUA a abordarem neste processo de
reflexão a forma de articulação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio pós-2015 com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável;
32.
Saúda o compromisso renovado do Presidente Barack Obama de lutar contra as alterações climáticas; apela os
parceiros a alcançar um acordo, assim que possível, e o mais tardar até 2015, sobre compromissos vinculativos em matéria
de redução das emissões de gases com efeito de estufa em linha com a manutenção das alterações climáticas abaixo dos 2oC;
espera que esta questão seja abordada na próxima cimeira bilateral; destaca a necessidade de associar os países do Atlântico
a estes esforços, sobretudo devido ao impacto negativo das alterações climáticas, nesses países e em todo o mundo, na
produção de alimentos, na biodiversidade, na desertificação e nos fenómenos meteorológicos extremos; considera essencial
que a UE e os EUA abram o caminho para a celebração de um acordo global relativo à regulamentação das emissões das
companhias aéreas no âmbito da Assembleia Geral da Organização Internacional da Aviação Civil; reafirma a necessidade
de uma cooperação transatlântica mais estreita no domínio da exploração do gás de xisto;
33.
Exorta a UE e os EUA a adotarem uma estratégia comum nas instâncias internacionais, sobretudo nas Nações
Unidas, para a redução das armas de destruição maciça e das armas convencionais e para associar os países do Atlântico a
estes esforços; espera que os EUA e a Rússia registem progressos em matéria de desmantelamento nuclear; acolhe muito
favoravelmente a aprovação do Tratado sobre o Comércio de Armas pela Assembleia Geral das Nações Unidas e insta os
Estados-Membros da UE e os EUA a assinarem este tratado sem demora;
34.
Incentiva os grupos de reflexão e os investigadores a prosseguirem o seu estudo sobre uma cooperação
transatlântica alargada, que também ajudará a promover a ideia de uma comunidade atlântica mais vasta;
35.
Salienta que os intercâmbios culturais através de programas educativos são fundamentais para a construção de
valores comuns e, por conseguinte, para o estabelecimento de elos de ligação entre os parceiros da Bacia do Atlântico;

Problemas e conflitos atuais
36.
Insta os parceiros a conferirem prioridade a uma coordenação estreita com vista ao apoio à transição democrática
no norte de África e no Médio Oriente com base numa estratégia global e condicionada de medidas de assistência e
incentivos associadas a reformas democráticas; insta os parceiros a instaurarem uma coordenação tão estreita quanto
possível no apoio à oposição na Síria e a manterem a pressão sobre a Rússia e a China, a fim de alcançar rapidamente uma
solução política para a trágica crise que grassa neste país; apoia o apelo à organização, em Genebra, de uma conferência de
paz sobre a Síria; sublinha a necessidade de uma resposta comum face para a instabilidade política e a crise económica
eminente no Egito; incentiva a cooperação a fim de apoiar os programas de democratização na região;
37.
Insiste na necessidade de uma coordenação entre a União Europeia, os seus Estados-Membros, os Estados Unidos, a
União Africana, a CEDEAO, as Nações Unidas e outros atores a fim de apoiar a aplicação de um roteiro para a transição no
Mali, bem como na necessidade de prestar uma assistência financeira e logística à Missão Internacional de Apoio ao Mali
sob liderança africana (MISMA), que está pronta a transferir a sua autoridade para a missão integrada pluridimensional das
Nações Unidas para a estabilização no Mali (MINUSMA), em conformidade com a Resolução 2100 do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, adotada em 25 de abril de 2013;
38.
Lamenta a estagnação do processo de paz no Médio Oriente; saúda o facto de o Presidente Obama ter visitado Israel,
a Autoridade Palestiniana e a Jordânia durante o seu primeiro périplo além-fronteiras após a reeleição e congratula-se com o
facto de o processo de paz no Médio Oriente ter voltado ao topo das prioridades, tal como demonstram os esforços
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envidados pelo Secretário de Estado John Kerry; felicita o empenho do Presidente Obama numa solução que comporte dois
Estados; insta os EUA a insistirem na interrupção da construção de colonatos e a envidarem esforços conjuntamente com a
UE no sentido da retoma de negociações israelo-palestinianas diretas; partilha o ponto de vista do Presidente Obama sobre
as atividades de colonização israelitas em curso e a importância de garantir a segurança de Israel;

39.
Insta os dois parceiros a continuarem a trabalhar numa solução diplomática para a questão do programa nuclear do
Irão tendo em vista uma resolução global, duradoura e negociada que instaure confiança junto da comunidade internacional
quanto à natureza exclusivamente pacífica do programa nuclear iraniano, no respeito dos direitos legítimos do Irão de
utilizar a energia nuclear para fins pacíficos em conformidade com o TNP; solicita à União Europeia e aos Estados Unidos
que considerem, no contexto das negociações UE 3+3 (P5 +1) com o Irão, a possibilidade de levantar, de forma coordenada
e condicionada, as sanções em troca de medidas acordadas mutuamente e verificáveis do Governo iraniano para resolver
toas as questões em suspenso relativas ao programa nuclear, em conformidade com as disposições do TNP, com os pedidos
do Conselho de Governadores da AIEA, com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e com
as exigências estabelecidas pela Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA); insta ambos os parceiros a adotarem uma
abordagem mais abrangente no que se refere às relações com o Irão, que aborde a situação dos direitos humanos, bem
como a situação geral da segurança na região, e, se for caso disso, a associar a sociedade civil e as ONG iranianas;

40.
Insta os parceiros a desenvolverem conjuntamente uma abordagem global para o Afeganistão para o período pós-2014, em coordenação com o Governo afegão; sublinha que forças militares e policiais afegãs devidamente treinadas e
equipadas, juntamente com um desenvolvimento humano e socioeconómico, uma boa governação e a políticas que
promovam o Estado de direito, serão essenciais para manter a paz, a estabilidade e a segurança no país, bem como um
compromisso mais vincado dos vizinhos do Afeganistão em prol destes objetivos; salienta também a necessidade de um
processo político democrático e inclusivo no país; reconhece o papel fundamental que a NATO desempenhou na
coordenação da resposta de segurança à ameaça terrorista presente no Afeganistão, inclusive a reconstrução e a reabilitação,
e reconhece o potencial papel da NATO no período pós-2014;

41.
Realça a importância da Parceria Oriental para a UE; salienta a necessidade de aproximar, nos planos político e
económico, os países desta região vizinha da União e dos valores comuns dos parceiros transatlânticos; solicita à União
Europeia e aos Estados Unidos que procedam a uma coordenação ativa neste contexto e salienta a necessidade de esforços
concertados com vista a promover reformas democráticas, consolidar instituições democráticas e melhorar a resolução
pacífica dos conflitos; aprecia o apoio contínuo dos EUA ao processo de alargamento aos Balcãs Ocidentais e insta os
parceiros a manterem uma abordagem coordenada em relação aos países da região;

42.
Insta ambos os parceiros a coordenarem melhor as suas políticas no sentido de um relacionamento crítico com a
Rússia; salienta a importância da cooperação com a Rússia sobre os desafios internacionais, como o desarmamento e a não-proliferação; exorta a UE e os EUA a contribuírem para o processo de modernização da Rússia, com particular ênfase na
consolidação da democracia, dos direitos humanos e do Estado de direito e na promoção de um crescimento económico
diversificado e equitativo no plano social; salienta a importância de favorecer os contactos entre as populações; neste
contexto, deplora a nova legislação restritiva relativa à ONG e a pressão crescente que as autoridades russas exercem sobre
instalações das ONG estabelecidas na Rússia; salienta que a aplicação dos compromissos assumidos pela Rússia aquando da
adesão à OMC constitui uma parte importante da agenda de modernização do país; insta os parceiros a encetarem
discussões construtivas com a Rússia sobre a questão dos conflitos congelados; congratula-se com a adoção da lista
Magnitsky pelo Congresso norte-americano e recorda a sua própria resolução de outubro de 2012;

43.
Regista o desvio da atenção internacional para a Ásia Oriental, devido à ascensão política e económica da região da
Ásia-Pacífico; saúda a recente instauração de uma concertação mais estreita entre a União Europeia e os Estados Unidos
relativamente a esta região e considera que tal poderá reforçar a cooperação entre as duas partes respeitante à Ásia; observa,
em particular, a necessidade de uma resposta coordenada às questões suscetíveis de perturbar a paz na região, em especial o
conflito na Mar da China meridional e oriental, que aviva formas de nacionalismo agressivo em alguns países asiáticos e
constitui uma ameaça para a segurança marítima;
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44.
Condena veementemente a escalada da retórica belicista por parte da Coreia do Norte e as recentes ameaças diretas
contra os EUA em resposta à Resolução 2087 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que aplica sanções mais
severas; insta Pyongyang a respeitar as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas que apelam à
cessação dos programas das armas nucleares e de mísseis balísticos; exorta as partes a manterem a calma e a procurarem a
paz através de vias diplomáticas; insta a UE, os EUA e a Coreia do Sul a manterem o diálogo com a China de modo a travar
o regime de Pyongyang;
45.
Convida a UE e os EUA a realizarem um esforço coordenado no sentido de fazer com que a nova liderança chinesa se
comprometa a abordar de forma mais ativa os problemas e conflitos da agenda mundial; saúda o facto de a UE e a China
terem chegado a acordo para manter um diálogo regular sobre defesa e política de segurança, bem como entabular
contactos regulares entre os representantes especiais e os enviados especiais; recorda a importância de apoiar um diálogo
aberto com a China sobre boa governação e respeito pelos direitos humanos;
o
o

o

46.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, à Administração e ao
Congresso norte-americanos.

P7_TA(2013)0281

Reconstrução e democratização do Mali
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre a reconstrução e democratização do Mali (2013/
/2587(RSP))
(2016/C 065/17)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta as suas resoluções de 20 de abril de 2012, sobre a situação no Mali (1), e de 14 de junho de 2012, sobre
os direitos humanos e a situação em termos de segurança na região do Sahel (2),
— Tendo em conta a Estratégia da União Europeia para a Segurança e o Desenvolvimento na Região do Sahel, adotada em
março de 2011,
— Tendo em conta as resoluções 2056 (2012) e 2071 (2012) do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) sobre
a situação no Mali,
— Tendo em conta a Resolução 2085 (2012) do CSNU que autoriza o destacamento de uma missão internacional de apoio
ao Mali sob liderança africana (AFISMA),
— Tendo em conta as declarações da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança de 22 de março, de 26 de março, de 7 de abril, de 21 de dezembro e de
23 de dezembro de 2012, bem como de 11 de janeiro, de 7 de março e de 7 de junho de 2013, sobre a situação no
Mali,
— Tendo em conta as Conclusões do Conselho da UE sobre o Sahel, de 23 de março de 2012, que aprovam o conceito de
gestão de crises para uma missão civil da PCSD para fins de consultadoria, assistência e formação no Sahel,
— Tendo em conta as Conclusões do Conselho da UE, de 31 de janeiro, de 18 de fevereiro, de 23 de abril e de 27 de maio
de 2013, sobre o Mali,

(1)
(2)

Textos Aprovados, P7_TA(2012)0141.
Textos Aprovados, P7_TA(2012)0263.
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— Tendo em conta a carta de 25 de março de 2013, endereçada pelas autoridades de transição do Mali ao Secretário-Geral
das Nações Unidas, solicitando o destacamento de uma operação das Nações Unidas com vista a estabilizar e a
restabelecer a autoridade e a soberania do Estado maliano em todo o seu território nacional;
— Tendo em conta a carta de 26 de março de 2013, endereçada pelo Presidente da Comissão da CEDEAO ao Secretário-Geral das Nações Unidas, solicitando a transformação da AFISMA numa missão de estabilização das Nações Unidas,
— Tendo em conta a Resolução n.o 2100(2013) das Nações Unidas, adotada pelo Conselho de Segurança na sua 6952a
reunião, em 25 de abril de 2013, e que estabelece uma força de manutenção da paz,
— Tendo em conta o roteiro para a transição no Mali, que foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Nacional deste
país em 29 de janeiro de 2013,
— Tendo em conta a Carta Africana sobre a Democracia, as Eleições e a Governação,
— Tendo em conta todas as Convenções Africanas e Internacionais em matéria de Direitos Humanos assinadas pelo Mali,
— Tendo em conta as perguntas escritas O-000040 — B7-0205/2013 e O-000041 — B7-0206/2013 colocadas,
respetivamente, ao Conselho e à Comissão, sobre a reconstrução e democratização do Mali,
— Tendo em conta a conferência de doadores para o desenvolvimento «Juntos pela renovação do Mali», realizada em
Bruxelas, em 15 de maio de 2013,
— Tendo em conta o artigo 115.o, n.o 5, e o artigo 110.o, n.o 2, do seu Regimento,
A. Considerando que os efeitos do golpe de Estado militar no Mali, a ocupação do norte por parte de grupos jiadistas
rebeldes armados e o conflito armado que se seguiu no norte do país se fazem sentir muito para além do Mali e da
região do Sahel, com repercussões em outras zonas de África e na Europa;
B. Considerando que o Mali é um dos dez países mais pobres do mundo e ocupa o 182.o lugar (de um total de 187 países)
no Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD para 2013; que, mesmo antes da atual crise, o Mali era afetado por
assimetrias socioeconómicas entre o norte e o sul do país, bem como por instituições democráticas frágeis, má
governação, corrupção e criminalidade organizada;
C. Considerando que o Capitão Amadou Haya Sanogo, que foi nomeado chefe do Comité Militar para a Reforma das
Forças Armadas e a Segurança, continua a ser uma pessoa perigosa, que mantém a sua capacidade para provocar danos,
inclusivamente à luz das suas novas funções, que lhe proporcionam um contacto direto com os militares;
D. Considerando que as autoridades malianas aprovaram o roteiro para a transição e que foi criada uma Comissão
Nacional de Diálogo e Reconciliação; que a UE, juntamente com as autoridades de transição do Mali e outras
organizações regionais e internacionais, já iniciou os trabalhos sobre a implementação do roteiro, com vista a alcançar
uma paz duradoura;
E. Considerando que o diálogo político e a reconciliação entre grupos étnicos — tendo em vista a manutenção da paz e a
criação de uma vontade de convivência entre os diferentes grupos étnicos do país, — constituem um desafio para a
reconstrução do Mali; considerando que a situação na região de Kidal, ainda controlada por rebeldes Tuareg do
Movimento Nacional de Libertação de Azawad (MNLA), poderá comprometer este processo de reconciliação; que
apenas os grupos que respeitem a Constituição do Mali e a integridade do território do país poderão participar na
Comissão Nacional de Diálogo e Reconciliação;
F. Considerando que, na conferência de doadores organizada pela União Africana (UA) em 29 de janeiro de 2013, em
Addis Abeba, os doadores se comprometeram a contribuir com 337,2 milhões de euros, dos quais 50 milhões de euros
foram atribuídos pela UE à AFISMA e 20 milhões de euros, ao abrigo do Instrumento de Estabilidade, à prestação de
apoio imediato aos serviços malianos responsáveis pela aplicação da lei e pela justiça, às autoridades locais, aos esforços
de diálogo e de reconciliação e às primeiras etapas do processo de preparação das próximas eleições;
G. Considerando que a Comissão anunciou que a ajuda ao desenvolvimento será gradualmente retomada, com um
montante de 250 milhões de euros destinado a apoiar domínios como a reconciliação e a prevenção de conflitos, o
processo eleitoral, a prestação de serviços básicos, incluindo a saúde e o acesso à água e ao saneamento, o reforço da
segurança alimentar e o relançamento da economia;
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H. Considerando que muitas organizações internacionais e organizações não governamentais atuam no Mali com o intuito
de contribuir para a prestação de serviços básicos às comunidades locais, incluindo a ajuda alimentar, o acesso à água e
cuidados de saúde;
I.

Considerando que a comunidade internacional e o Mali concordam que o Plano de Relançamento Sustentável do Mali
(PRED) constitui uma base sólida para compromissos mútuos; que a implementação do PRED requer o controlo e a
avaliação dos programas e dos custos previstos; que o apoio dos doadores ao PRED depende do respeito dos
compromissos assumidos por parte do Mali e, particularmente, da implementação das reformas necessárias no que
respeita à governação democrática;

J.

Considerando que a operação militar francesa «Serval», lançada em 11 de janeiro de 2013 para apoiar o exército
maliano, em resposta a uma ofensiva dos grupos radicais islâmicos, conseguiu reconquistar muitas cidades e zonas
capturadas pelos rebeldes, e que, de acordo com o Governo francês, as tropas francesas iniciaram a sua retirada gradual
do Mali em abril de 2013;

K. Considerando que a missão internacional de apoio ao Mali sob liderança africana e sancionada pela ONU (AFISMA)
enviou já 6 500 efetivos para o país; que o Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu o destacamento de
uma força de manutenção da paz da ONU no Mali, a fim de estabilizar o país;
L. Considerando que, em 25 de abril de 2013 o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou, ao abrigo do
Capítulo VII da Carta, a resolução n.o 2100(2013), que estabelece a Missão Integrada de Estabilização das Nações
Unidas no Mali (MINUSMA), em conformidade com as recomendações do Secretário-Geral das Nações Unidas; que uma
força da MINUSMA, composta por 12 600 efetivos, assumirá as funções da AFISMA em 1 de julho de 2013, ao passo
que as tropas francesas estão autorizadas a intervir, mediante pedido do Secretário-Geral das Nações Unidas, em defesa
dos elementos da MINUSMA, sempre que estes se encontrem sob ameaça grave e iminente;
M. Considerando que, embora a situação em termos de segurança no norte do Mali tenha melhorado desde a intervenção
francesa, a luta contra os grupos radicais islâmicos continua; que é necessário manter o dinamismo contra ameaças
terroristas isoladas em algumas zonas do norte, como as recentes ameaças em Timbuktu e em Goa, o que exige uma
força de estabilização e uma capacidade de resposta rápida; que os extremistas armados recorrem cada vez mais a
táticas assimétricas, tais como emboscadas guerrilheiras, atentados suicida, atentados à bomba em automóveis e o
recurso a minas terrestres antipessoal; que, por conseguinte, a manutenção da paz e da segurança a médio e longo
prazo coloca desafios excecionais;
N. Considerando que a situação no Mali constitui uma ameaça para a paz e a segurança a nível internacional e impõe uma
resposta que vá além da luta contra as ameaças à segurança, incluindo um compromisso a longo prazo por parte da
comunidade internacional, bem como uma ação decisiva destinada a combater os desafios políticos, de governação, de
desenvolvimento e humanitários profundamente enraizados;
O. Considerando que ao longo das duas últimas décadas se organizaram, de forma regular, eleições no Mali e que antes do
golpe de estado o país era visto como um caso de sucesso para a democracia em África, embora a economia do país
nunca tivesse registado progressos suficientes no sentido de proporcionar um futuro melhor aos seus jovens (muitos
dos quais, pelo contrário, foram forçados a migrar) ou de melhorar as condições de vida da população em geral;
P. Considerando que o relançamento do desenvolvimento económico do Mali impõe uma ajuda específica centrada nas
necessidades reais do país;
Q. Considerando que a crise maliana é variada e complexa e não se pode reduzir a um conflito étnico; que as soluções
devem, por conseguinte, ser abrangentes e coerentes, englobando políticas económicas, sociais e ambientais que visem
melhorar o nível de vida da população, e que para tal é importante reconhecer os erros do passado através de uma
análise dos fatores internos e externos inerentes ao fracasso do Mali em termos de desenvolvimento económico;
R. Considerando que a mudança inconstitucional de governo representa um obstáculo de peso para a paz, a segurança e o
desenvolvimento; que o artigo 25.o da Carta Africana sobre a Democracia, as Eleições e a Governação estabelece que os
autores de mudanças anticonstitucionais de governo não devem participar nas eleições organizadas com vista ao
restabelecimento da ordem democrática ou ocupar postos de responsabilidade nas instituições políticas do seu Estado;
S. Considerando que a situação em termos de direitos humanos no Mali piorou abruptamente após o início da rebelião no
norte e do golpe militar de 22 de março de 2012;
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T. Considerando que há grandes necessidades humanitárias no Mali, onde cerca de 1 milhão de pessoas carecem de ajuda
alimentar, incluindo 174 129 refugiados nos países vizinhos e 300 783 deslocados internos; que é necessária uma
estratégia integrada de regresso quando as condições no norte do país conduzirem a regressos seguros, voluntários e
dignos;
U. Considerando que 750 000 pessoas carecem de ajuda alimentar imediata e que 660 000 crianças correm o risco de vir
a sofrer de malnutrição, incluindo 210 000 em risco de vir a sofrer de malnutrição aguda; que o acesso aos serviços
sociais básicos continua a ser limitado, nomeadamente no norte do país;
V. Considerando que numa reunião de peritos internacionais, organizada pela Unesco em fevereiro de 2013, foi adotado
um Plano de Ação para a Restauração do Património Cultural e a Preservação de Manuscritos Antigos no Mali;
W. Considerando que a União Europeia atribui enorme importância ao respeito dos direitos humanos; que a população do
norte do Mali vive numa atmosfera de medo e que os seus direitos humanos são sistematicamente violados por grupos
radicais islâmicos;
X. Considerando que, em 15 de maio de 2013, foi realizada em Bruxelas uma conferência de doadores de alto nível
«Juntos pela renovação do Mali», que reuniu delegações de 108 países, incluindo 13 Chefes de Estados e de Governo,
um grande número de Ministros dos Negócios Estrangeiros e altos representantes de instituições regionais e
internacionais, juntamente com representantes das autoridades locais e da sociedade civil; que os doadores se
comprometeram a doar 3,25 mil milhões de euros ao Mali nos próximos dois anos, com destaque para a UE, que
contribuirá com 520 milhões de euros;
Y. Considerando que a UE, no seu conjunto, irá atribuir 1,35 mil milhões de euros a título de ajudas ao Plano de
Relançamento Sustentável do Mali (PRED), dos quais a Comissão contribuirá com 523,9 milhões de euros, incluindo
12 milhões de euros em ajuda humanitária para fazer face às necessidades mais urgentes;
Z. Considerando que a situação na região de Kidal continua incerta e ameaça interferir nas próximas eleições presidenciais,
não obstante os esforços de mediação por parte do Burquina Faso;
1.
Sublinha o seu empenho a favor da soberania, unidade e integridade territorial do Mali; acolhe com agrado a
intervenção francesa em defesa destes princípios, enquanto primeiro passo no sentido da reconstrução e democratização do
Mali; requer uma forte participação da UE neste processo;
2.
Apoia um processo político sob liderança maliana, que permita ao país alcançar uma estabilidade política e uma
prosperidade económica a longo prazo; destaca a importância de um diálogo nacional inclusivo e do processo de
reconciliação para alcançar uma solução política genuína e democrática para a crise recorrente do país; congratula-se, neste
contexto, com a criação da Comissão para o Diálogo e a Reconciliação Nacionais, em 6 de março de 2013 e manifesta a
esperança de que esta se encontre rapidamente operacional; acolhe com agrado a nomeação de uma mulher e de um
tuaregue como vice-presidentes dessa Comissão, enquanto sinal de compromisso relativamente à inclusão e à pluralidade
do processo político;
3.
Manifesta profunda preocupação face à situação na região de Kidal, em que os rebeldes Tuareg do MNLA continuam a
recusar entregar o controlo ao exército maliano, dificultando seriamente o processo de reconstrução; convida o governo e o
MNLA a realizarem um debate preliminar sobre a participação do MNLA na Comissão Nacional de Diálogo e
Reconciliação;
4.
Apela à rápida aplicação do roteiro com vista a apoiar a transição até ao restabelecimento da ordem constitucional e
do Estado de direito no país através da organização de eleições democráticas, livres, justas e transparentes em 2013; acolhe
com agrado o compromisso das autoridades malianas de organizarem as eleições em 28 de julho e em 11 de agosto
de 2013, bem como as declarações de líderes do governo de transição, manifestando a sua intenção de não concorrerem às
eleições; reconhece os desafios decorrentes da organização das eleições, incluindo tarefas como garantir a segurança nas
zonas do norte do país, a emissão de boletins de voto biométricos e o registo de refugiados nos cadernos eleitorais e insta a
UE e os seus parceiros internacionais a reforçarem o seu apoio ao próximo processo eleitoral; congratula-se, a este respeito,
com a intenção de enviar uma missão de observação eleitoral da UE, como solicitado pelo Governo maliano;
5.
Reafirma que as eleições presidenciais e legislativas são consideradas um primeiro passo no sentido de um regresso à
democracia e que a sua realização é essencial para assegurar a credibilidade e a legitimidade dos futuros governos;
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6.
Acolhe com agrado os esforços de mediação por parte do Presidente do Burquina Faso nas negociações em curso em
Ouagadougou entre o Governo maliano e os rebeldes Tuareg; insta à rápida conclusão das negociações e reitera a sua
determinação no sentido de apoiar o restabelecimento da administração pública em todo o território do Mali, bem como a
realização das próximas eleições, incluindo na região de Kidal e em campos de refugiados;
7.
Insiste que as soluções políticas que visem a reconstrução do Mali devem ser acompanhadas de uma estratégia de
desenvolvimento económico clara e sustentável que dê resposta ao problema do desemprego, a fim de melhorar as
condições de vida da população, e salienta que a prestação de serviços básicos, como a saúde, a educação, a água e o
saneamento, deve ser retomada, uma vez que são essenciais para a estabilidade do país; considera que as reformas
institucionais são necessárias para a estabilidade política e para permitir que toda a comunidade maliana participe na
construção do futuro do país; salienta ainda a necessidade de reforçar os processos democráticos e a responsabilização em
todo o país, como meio para alcançar melhores resultados em termos de desenvolvimento;
8.
Acolhe com agrado o plano de relançamento sustentável para 2013-2014, que se insere no Roteiro para a Transição,
de 29 de janeiro de 2013, bem como o Quadro Estratégico para o Crescimento e a Redução da Pobreza para 2012-2017, de
dezembro de 2011 (CSCRP 2012-2017);
9.
Manifesta a sua convicção de que o sucesso do Plano de Relançamento Sustentável do Mali implica necessariamente
que sejam tidas em conta as dimensões regional e sub-regional, nomeadamente através da consolidação da boa governação
e de uma maior integração económica, do desenvolvimento de infraestruturas económicas, do desenvolvimento dos
recursos humanos nos domínios dos cuidados de saúde e da educação, bem como do estabelecimento de uma parceria
destinada a mobilizar recursos e a controlar a avaliação;
10.
Convida o Governo maliano a cooperar com as organizações internacionais e ONG relevantes, a fim de prestar um
apoio adequado e coordenado à população do Mali;
11.
Considera que a resposta aos desafios do Mali em matéria de desenvolvimento exige um financiamento adequado e
uma melhoria da coordenação, tanto a nível da UE, como com os restantes doadores internacionais; apoia fortemente uma
abordagem adaptada que incida nas necessidades do país e que reflita os progressos realizados com vista à implementação
do roteiro e ao restabelecimento do Estado de direito;
12.
Insta a UE e os seus parceiros internacionais a apoiarem os governos da África Ocidental no combate ao tráfico de
droga e à proliferação de armas; insta os países da região a colocarem o desenvolvimento equilibrado e sustentável no
centro da sua política de desenvolvimento, a proporcionarem à população em geral serviços públicos básicos e a criarem
oportunidades de emprego, sobretudo para os jovens;
13.
Insta a UE, as Nações Unidas e os Estados a prestarem apoio logístico e técnico para ajudar os malianos no combate
ao tráfico de droga e à proliferação de armas; convida todos os países da região do Sahel a coordenarem as suas políticas de
segurança, tendo em vista a formulação de uma resposta firme ao tráfico;
14.
Salienta que a segurança e o desenvolvimento no Sahel se reforçam mutuamente; acolhe com agrado a intervenção
inicial francesa, reforçada pela AFISMA (e, a partir de 1 de julho de 2013, pela MINUSMA), com vista a impedir o
agravamento da destabilização e a combater as forças da oposição; destaca o importante papel complementar da Missão de
Formação da UE (EUTM Mali) na prestação de apoio decisivo ao reforço das capacidades do exército maliano a longo prazo;
recorda que a estabilidade, segurança e integridade territorial do país a longo prazo requerem não só a derrota dos
extremistas radicais violentos, bem como dos traficantes de armas, droga e pessoas, mas também a promoção de
alternativas às atividades ilegais das pessoas empobrecidas e dos jovens desempregados;
15.
Sublinha a necessidade de encontrar uma solução regional arreigada num acordo regional, com o apoio de uma
conferência dos países da sub-região, nomeadamente a Algéria e a Mauritânia;
16.
Solicita a intensificação da reforma das forças armadas malianas, bem como dos serviços de segurança em geral, sob
controlo democrático e civil, a fim de assegurar a estabilidade e aumentar a confiança no papel desempenhado pelo setor da
segurança para ajudar a construir uma paz e democracia duradouras no país;
17.
Solicita ao Governo maliano que preste especial atenção à promoção dos direitos humanos em todo o território do
Mali e que instaure ações penais contra todos os autores de violações graves dos direitos humanos, independentemente do
facto de estes pertencerem a grupos radicais islamistas ou ao exército maliano;
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18.
Louva os esforços dos países africanos que contribuíram para a AFISMA e congratula-se com o seu destacamento no
Mali; congratula-se igualmente com a adoção da Resolução n.o 2100(2013) do Conselho de Segurança das Nações Unidas
que estabelece a Missão das Nações Unidas de Estabilização Multidimensional Integrada no Mali (MINUSMA), uma operação
dotada de um mandato robusto e que se destina, nomeadamente, a estabilizar o país, a apoiar a implementação do roteiro
para a transição, a proteger os civis, a promover e a proteger os direitos humanos, bem como a apoiar a ajuda humanitária,
a conservação cultural e a justiça nacional e internacional; manifesta a sua esperança de que a MINUSMA esteja plenamente
operacional muito em breve e que a situação em termos de segurança possibilite o seu destacamento em 1 de julho
de 2013;

19.
Congratula-se com a criação da EUTM Mali, em 18 de fevereiro de 2013, e com o seu mandato destinado a apoiar a
reforma das forças armadas malianas sob controlo civil democrático; recorda a necessidade urgente de apoiar o governo do
Mali na tarefa de assegurar a manutenção da sua integridade territorial a mais longo prazo, o que implica a disponibilidade
dos meios para fazer face às ameaças assimétricas importantes que os grupos radicais islâmicos e os traficantes de pessoas,
bens e armas representam; é de opinião que a UE deve considerar a inclusão de módulos relativos às boas práticas, aos
direitos humanos e à luta contra a corrupção nos programas de formação das forças armadas malianas;

20.
Destaca o trabalho complementar da EUCAP Níger na prestação de formação com vista ao reforço do setor da
segurança nos países vizinhos, bem como na coordenação com a EUTM Mali, através de um agente de ligação em Bamako;
insta a VP/AR a apresentar opções para a prestação de apoio semelhante, tendo em vista a reforma do setor da segurança
mais amplo no Mali (incluindo a polícia, a guarda nacional, a gendarmerie e o sistema de justiça), avaliando nomeadamente
se tal poderá ser feito mediante o alargamento do mandato da EUTM Mali ou da EUCAP Sahel Níger, ou através da criação
de um nova missão da PCSD consagrada à reforma do setor da segurança civil em geral;

21.
Condena as violações dos direitos humanos e exige que os responsáveis sejam obrigados a responder pelas mesmas;
acolhe com agrado a decisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) no sentido de abrir um inquérito e solicita às autoridades
malianas que cooperem com o TPI; congratula-se com o destacamento dos primeiros observadores dos direitos humanos
no Mali, em conformidade com as decisões do Conselho de Paz e Segurança da União Africana e da Ecowas; sublinha que a
reconstrução política e a sua credibilidade dependem igualmente da criação de mecanismos de justiça de transição;

22.
Solicita a continuação da ajuda humanitária às populações carenciadas e a adoção de medidas para assegurar o
regresso livre e voluntário dos refugiados; realça a necessidade de manter uma distinção clara entre a agenda humanitária e
a agenda política/de segurança, a fim de assegurar a imparcialidade da ação humanitária, a segurança do pessoal
humanitário e de garantir o acesso das pessoas carenciadas à ajuda;

23.
Convida todas as forças de segurança do Mali a garantirem a segurança do país, de modo a permitir que a ajuda
humanitária abranja toda a população;

24.
Reitera a sua condenação das pilhagens e da destruição de locais considerados património cultural; acolhe com
agrado as medidas recentes da Unesco com vista a restaurar o património cultural do Mali;

25.
Considera que a UE deve efetuar os ajustamentos necessários à Estratégia Europeia para a Segurança e o
Desenvolvimento no Sahel, tendo em conta a crise maliana; sublinha a necessidade de uma melhor integração entre os
pilares de desenvolvimento e de segurança da estratégia, bem como de uma melhor coordenação dos seus instrumentos
políticos; acentua a necessidade de melhorar os sistemas de alerta rápido da UE, de modo a cumprir a dimensão preventiva
da estratégia;

26.
Congratula-se com os resultados positivos e com as conclusões da conferência de doadores internacionais de alto
nível «Juntos pela renovação do Mali», organizada pela UE e pela França, juntamente com o Mali, e que teve lugar em
Bruxelas, em 15 de maio de 2013, com vista a apoiar o Plano de Relançamento Sustentável do Mali; insta a UE e os seus
parceiros internacionais a porem em prática os seus compromissos mútuos, no âmbito de um acompanhamento eficaz e
coordenado da conferência; salienta, neste contexto, a importância de iniciar uma reforma global da governação no Mali, de
estabelecer uma nova política de descentralização e de criar as condições para um desenvolvimento económico e social
sustentável no Mali;

19.2.2016

PT

Jornal Oficial da União Europeia

C 65/133
Quinta-feira 13 de junho de 2013

27.
Salienta a necessidade de uma cooperação regional mais estreita e considera que a UE deve usar a sua influência
política e o seu efeito de «alavanca» financeira para incentivar os seus parceiros na região a harmonizarem as suas iniciativas
políticas, diplomáticas e militares frequentemente fragmentadas, a fim de abordar de forma mais eficaz os múltiplos
desafios que a região do Sahel enfrenta;
28.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Conselho, à Comissão, ao Representante Especial da UE
para os Direitos Humanos, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, ao Governo e à Assembleia Nacional do
Mali, à União Africana, à Ecowas, ao Secretário-Geral das Nações Unidas e ao Conselho dos Direitos do Homem das Nações
Unidas.

P7_TA(2013)0282

Acordo de parceria e cooperação com o Afeganistão
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre as negociações de um Acordo de Cooperação
em matéria de parceria e desenvolvimento entre a UE e o Afeganistão (2013/2665(RSP))
(2016/C 065/18)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta os seus anteriores relatórios e resoluções sobre o Afeganistão, designadamente a sua resolução de
16 de dezembro de 2010 sobre uma nova estratégia para o Afeganistão (1), a sua resolução de 15 de dezembro de 2011
sobre o controlo orçamental da ajuda financeira da UE ao Afeganistão (2) e a sua resolução de 15 de dezembro de 2011
sobre a situação das mulheres no Afeganistão e no Paquistão (3),
— Tendo em conta as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o Afeganistão, nomeadamente a
resolução 2096, de março de 2013,
— Tendo em conta as conclusões das conferências internacionais sobre o Afeganistão, realizadas em 2011 e 2012,
nomeadamente em Bona em dezembro de 2011, em Chicago em maio de 2012, em Cabul em junho de 2012 e em
Tóquio em julho de 2012,
— Tendo em conta a declaração emitida pela Delegação da UE no Afeganistão, de comum acordo com os chefes de Missão
dos países da UE no Afeganistão, em 19 de novembro de 2012, sobre a execução de pessoas condenadas à pena de
morte,
— Tendo em conta a decisão do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, de 27 de maio de 2013, de
prolongar a Missão de Polícia da União Europeia no Afeganistão (EUPOL) até 31 de dezembro de 2014,
— Tendo em conta o artigo 110.o, n.os 2 e 4, do seu Regimento,
A. Considerando que a UE apoia a reconstrução e o desenvolvimento do Afeganistão desde 2002 e continua empenhada
numa transição pacífica no Afeganistão, no seu desenvolvimento inclusivo e sustentável e na estabilidade e segurança de
toda a região;
B. Considerando que a assistência prestada pela UE entre 2011 e 2013 se concentrou em setores capitais da governação
(como a polícia), na agricultura, no desenvolvimento rural, na saúde e na proteção social;
C. Considerando que a UE e o Afeganistão estão em vias de concluir as negociações de um acordo de cooperação em
matéria de parceria e desenvolvimento, que coloca a cooperação entre a UE e o Afeganistão a um novo e abrangente
nível, e lhe confere um novo quadro jurídico;

(1)
(2)
(3)

JO C 169 E de 15.6.2012, p. 108.
Textos Aprovados, P7_TA(2011)0578.
Textos Aprovados, P7_TA(2011)0591.
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D. Considerando que o Parlamento pediu um plano quinquenal para a eliminação da cultura de ópio no Afeganistão,
através de alternativas de desenvolvimento;
E. Considerando que a UE apoia a formação de forças de polícia e o reforço de capacidades no Afeganistão, e que a missão
EUPOL apoia desde 2007 o desenvolvimento de uma força de polícia civil sustentável e eficaz, que ajudará o
estabelecimento de um sistema de justiça penal sob a responsabilidade afegã;
F. Considerando que, segundo o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), o número de
toxicodependentes afegãos ainda está a aumentar, tendo um importante impacto social na população;
G. Considerando que apesar do apoio ativo, por parte da UE, a medidas de combate aos estupefacientes, os resultados
significativos são muito limitados;
H. Considerando que a falta de coordenação entre os doadores ao Afeganistão e o Governo afegão mina a eficácia das
contribuições da UE para o Afeganistão;
I. Considerando que o Parlamento Europeu, com o Tratado de Lisboa, tem desempenhado um papel capital, dando a sua
indispensável aprovação a novos acordos de cooperação;
1.
Reafirma o seu apoio contínuo à construção de um Estado afegão com instituições democráticas mais fortes, capazes
de garantir a soberania nacional, a unidade do Estado, a integridade territorial e a prosperidade da população do
Afeganistão; reafirma que o futuro pacífico do Afeganistão depende do estabelecimento de um Estado estável, seguro e
economicamente sustentável sem terrorismo e estupefacientes e alicerçado no Estado de Direito, no reforço das instituições
democráticas, no respeito pela separação de poderes e na salvaguarda dos direitos fundamentais; reconhece, neste contexto,
as importantes contribuições dadas através da cooperação para o desenvolvimento assegurada pela UE e da missão «EUPOL
— Afeganistão», cujo prolongamento é saudado;
2.
Saúda os esforços e progressos realizados na última década; reitera, porém, a sua preocupação com a situação a nível
da segurança e os atos constantes de violência no Afeganistão, e com as ameaças daí resultantes para a população local,
incluindo mulheres, crianças, forças de segurança nacionais e pessoal militar e civil internacional;
3.
Exorta o Governo afegão a preparar-se para assumir a inteira responsabilidade pela sua segurança, após a retirada das
forças internacionais; solicita à UE e aos seus EstadosMembros que redobrem os seus esforços para apoiar o reforço de
capacidades militares e civis do Governo afegão e as suas forças de segurança nacionais, a fim de instaurar a estabilidade e a
segurança, que são um fundamento essencial do desenvolvimento socioeconómico, e evitar a criação de um vazio, quando,
após 2014, o país assumir inteiramente a responsabilidade pela sua própria segurança; sublinha o risco de que a retirada das
forças internacionais em 2014 crie um vazio económico;
4.
Apoia as negociações de um acordo de cooperação em matéria de parceria e desenvolvimento, e salienta que ele deve
conduzir a uma abordagem mais estratégica e traduzir-se em apoio às autoridades afegãs, durante e após a retirada das
forças internacionais;
5.
Salienta a importância de que este novo acordo inclua uma abordagem abrangente e sustentável no que diz respeito
aos desafios de segurança, económicos, de governação e de desenvolvimento existentes no Afeganistão, que estão
interligados;
6.
Apela às autoridades afegãs para que comutem todas as penas de morte e reintroduzam uma moratória das execuções,
tendo em vista a abolição permanente da pena capital;
7.
Considera lamentável a falta de vontade política para concluir as negociações do acordo de cooperação em matéria de
parceria e desenvolvimento; apela portanto ao Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) e ao Governo afegão para que
concluam rapidamente as negociações;
8.
Solicita à UE que, no quadro do novo acordo, prossiga os seus esforços para apoiar os valores democráticos, o Estado
de Direito, um sistema de governação fiável (incluindo o combate à corrupção), um poder judicial independente, os direitos
humanos e a criação de uma verdadeira sociedade civil;
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9.
Lamenta que apesar da sua obrigação de informar o Parlamento sobre todas as fases das negociações, o SEAE não
tenha informado o Parlamento de forma adequada; faz lembrar as suas novas prerrogativas, previstas no Tratado de Lisboa,
no domínio dos negócios estrangeiros, e exige a total cooperação do SEAE e do Conselho sobre uma questão de tão
relevante importância;

10.
Chama a atenção para a necessidade de promover o desenvolvimento socioeconómico e a diversificação da
economia; salienta, neste contexto, o potencial de aumento do crescimento através da exploração de recursos energéticos e
dando um impulso mais forte à indústria extrativa; sublinha contudo a necessidade de transparência no funcionamento das
indústrias extrativas e a necessidade de aplicar os padrões estabelecidos pela Iniciativa para a Transparência nas Indústrias
Extrativas;

11.
Nota que, apesar de algum progresso no domínio da igualdade de género e dos direitos fundamentais, durante a
última década, no Afeganistão as mulheres ainda são o segmento mais vulnerável da sociedade e continuam a ser sujeitas a
ameaças, intimidação e violência, e a ser vítimas de leis discriminatórias; alerta para a necessidade — quer do ponto de vista
jurídico quer do ponto de vista prático — de integrar plenamente as mulheres na sociedade e de assegurar a sua plena
participação, e de tornar a emancipação das mulheres uma realidade; condena firmemente o facto de muitas mulheres
serem vítimas de ameaças e de atos de violência constantes e de, nos últimos anos, mulheres eminentes da vida pública
afegã terem sido assassinadas ou vítimas de tentativas de assassínio, não tendo os seus autores sido levados a tribunal;

12.
Salienta a necessidade de manter o apoio ao desenvolvimento de infraestruturas em muitos setores, incluindo
escolas, hospitais, transportes, redes de energia, agricultura e a emancipação das mulheres no Afeganistão, em consonância
com a ajuda ao desenvolvimento prestada pela UE mesmo antes da intervenção de 2001;

13.
Lamenta o facto de a iniciativa promovida pela UE de luta contra os estupefacientes não ter obtido até ao presente
resultados satisfatórios; chama a atenção para o facto de a produção e o tráfico de droga sustentarem grupos «rebeldes» e
alimentarem a corrupção a vários níveis; salienta que a ação contra os estupefacientes deve centrar-se sobretudo no
fomento de receitas alternativas para os agricultores; alerta, neste contexto, para a necessidade de uma estratégia mais vasta
no que diz respeito ao desenvolvimento rural sustentável e à gestão das águas;

14.
Recorda que, na Europa, mais de 90 % da heroína provém do Afeganistão e que o seu custo para a saúde pública dos
países europeus se eleva a milhares de milhões de dólares; nota, contudo, que a produção de ópio é uma questão social,
económica e de segurança de crucial importância; lamenta que em 2011 a produção de ópio tenha aumentado 61 % em
relação a 2010, representando 9 % do PIB do Afeganistão, em 2011;

15.
Nota que, entre 2009 e 2011, os EUA e a comunidade internacional despenderam 1,1 mil milhões de USD em
medidas de combate aos estupefacientes, sem nenhum impacto significativo na produção e no tráfico; relembra que o
Parlamento apelou repetidamente ao estabelecimento de um plano quinquenal de eliminação de ópio, com prazos e padrões
de referência específicos, que deve ser executado através de um gabinete para esse fim, com o seu próprio orçamento e
pessoal, e com base na cooperação entre a UE, os EUA e a Federação da Rússia, que é, esta última, a principal vítima da
heroína afegã e o maior mercado mundial de ópio;

16.
Relembra que entre 2002 e o final de 2011 o montante total aproximado da assistência atribuída ao Afeganistão por
parte da UE ascende a 2,5 mil milhões de EUR, incluindo 493 milhões de EUR em assistência humanitária; lamenta que
apesar das avultadas injeções de ajuda externa o impacto seja limitado; convida o Tribunal de Contas a elaborar um relatório
especial sobre a eficácia da assistência da UE ao Afeganistão na última década, semelhante ao relatório sobre a missão
EULEX no Kosovo;

17.
Manifesta a mais profunda apreensão quanto à ineficiência do apoio financeiro internacional e das estruturas
governamentais afegãs e quanto à falta de transparência e aos limitados mecanismos de prestação de contas dos doadores;

18.
Lamenta o facto de uma parte significativa da ajuda europeia e internacional se perder ao longo da cadeia de
distribuição, e chama a atenção para as quatro principais formas em que tal ocorre: desperdício, custos de intermediários e
de segurança excessivos, sobrefaturação e corrupção;
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19.
Reitera que é crucial coordenar a assistência da UE, com base numa abordagem conjunta envolvendo numa
estratégia comum os EstadosMembros e os atores internacionais; saúda o consenso estratégico entre o Governo do
Afeganistão e a comunidade internacional sobre uma renovada e duradoura parceria para a próxima década, como referido
nas conclusões da Conferência de Tóquio sobre o Afeganistão e no Quadro de Responsabilidade Mútua de Tóquio;

20.
Salienta a importância de uma abordagem conduzida pelos afegãos e de raízes afegãs, abrangente e inclusiva no que
diz respeito à reconciliação no Afeganistão, para todos aqueles que renunciem à violência, respeitem a Constituição —
nomeadamente as suas disposições sobre direitos humanos, e em particular as relativas aos direitos das mulheres — e
estejam dispostos a unir-se na construção de um Afeganistão pacífico; salienta que o processo de paz deve envolver a
oposição política, a sociedade civil em geral e as mulheres em particular, e ser o mais inclusivo possível; solicita que o papel
desempenhado neste domínio pelo Conselho Superior para a Paz seja reforçado e esteja mais estreitamente centrado no
próprio processo de paz;

21.
Relembra que, nos termos dos compromissos assumidos nas conferências internacionais sobre o Afeganistão
realizadas em Cabul e Tóquio, o Governo do Afeganistão deve reforçar e melhorar o processo eleitoral do Afeganistão,
nomeadamente através de uma reforma eleitoral de longo prazo, a fim de que as futuras eleições respeitem os padrões
internacionais; saúda o anúncio da data das eleições presidenciais e das eleições para os conselhos provinciais de 2014,
juntamente com os preparativos do Afeganistão para essas eleições; salienta a necessidade de mobilizar a participação
popular, o que pode depender da situação de segurança, principalmente nas províncias do sul e do leste; lembra as
autoridades afegãs da necessidade de supervisão, por parte de observadores nacionais e internacionais, dos cadernos
eleitorais nacionais e da organização e do acompanhamento do processo de voto nas próximas eleições; solicita à UE que dê
apoio, a pedido das autoridades afegãs, à organização das próximas eleições;

22.
Salienta a necessidade de cooperação regional que tem por objetivo a promoção da estabilidade e da segurança em
toda a região; sublinha a necessidade de redobrada cooperação com a Rússia, o Paquistão, a Ásia Central, a Índia e o Irão,
inserida num quadro regional, a fim de responder aos desafios lançados pelas questões de segurança e pelo tráfico
transfronteiriço de pessoas e mercadorias, e lutar contra a produção ilegal e o tráfico de drogas;

23.
Solicita ao SEAE que melhore a sua cooperação com o Parlamento no que diz respeito à assistência prestada ao
Afeganistão por parte da UE, nomeadamente quanto ao progresso das negociações; espera ter informações completas sobre
os termos das negociações, e relatórios regulares, após a adoção do acordo;

24.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao Serviço Europeu para a
Ação Externa, aos governos e parlamentos dos EstadosMembros, ao Governo e ao Parlamento do Afeganistão, ao Conselho
da Europa e à Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa.

P7_TA(2013)0283

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
— definição do quadro pós-2015 (2012/2289(INI))
(2016/C 065/19)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a Declaração do Milénio das Nações Unidas, de 8 de setembro de 2000,

— Tendo em conta a resolução intitulada «Cumprir as promessas: Unidos para realizar os Objetivos de Desenvolvimento
do Milénio», adotada pela Assembleia-Geral por ocasião da Reunião Plenária de Alto Nível da Assembleia-Geral da ONU
sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, na sua 65.a sessão em 2010,
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— Tendo em conta a Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim, em setembro de 1995, a
Declaração e a Plataforma de Ação aprovadas em Pequim, e os ulteriores documentos finais aprovados nas sessões
especiais das Nações Unidas Pequim +5, Pequim +10 e Pequim +15 sobre as ações e iniciativas suplementares a
empreender para aplicar a Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim, adotadas, respetivamente, em 9 de junho
de 2000, 11 de março de 2005 e 2 de março de 2010, em que os países-membros assumiram o compromisso de agir
para promover a igualdade de género entre mulheres e homens em 12 domínios,
— Tendo em conta o Programa de Ação de Istambul para os Países Menos Desenvolvidos para a década de 2011-2020,
— Tendo em conta a aplicação do Plano de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD),
estabelecido no Cairo em 1994, o qual reconhece que a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos são fundamentais para
alcançar um desenvolvimento sustentável,
— Tendo em conta o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) intitulado «Beyond the
Midpoint: Achieving the Millennium Development Goals», publicado em janeiro de 2010,
— Tendo em conta o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano 2010 do PNUD, intitulado «The Real Wealth of Nations:
Pathways to Human Development»,
— Tendo em conta o «Gender Chart 2012» da ONU, que avalia a melhoria dos aspetos relativos à igualdade dos géneros
nos oito ODM,
— Tendo em conta o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano 2011 do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD),
— Tendo em conta a declaração final adotada na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio
+20), realizada no Rio de janeiro, Brasil, de 20 a 22 de junho de 2012,
— Tendo em conta a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW),
adotada em 1979 pela Assembleia-Geral da ONU, que define as situações que constituem discriminação contra as
mulheres e que estabelece um programa de ação para pôr termo a essas formas de discriminação,
— Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem e o quadro jurídico em matéria de Direitos Humanos,
— Tendo em conta o trabalho da Equipa Operacional do Sistema das Nações Unidas sobre a Agenda de Desenvolvimento
pós-2015 das Nações Unidas, conduzido conjuntamente pelo Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais
(DESA) das Nações Unidas e pelo PNUD, com o apoio de todas as agências da ONU e em consulta com as partes
interessadas relevantes,
— Tendo em conta o relatório das Nações Unidas, de junho de 2012, intitulado «Entender o futuro que desejamos para
todos», apresentado ao Secretário-Geral da ONU,
— Tendo em conta o trabalho do Grupo de Alto Nível do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre a Agenda de
Desenvolvimento pós-2015 e os resultados da conferência Rio+20,
— Tendo em conta o Consenso de Monterrey, adotado por ocasião da Conferência Internacional sobre o Financiamento do
Desenvolvimento, realizada em Monterrey (México), de 18 a 22 de março de 2002,
— Tendo em conta a declaração e o plano de ação adotados na Reunião de Alto Nível sobre a eficácia da ajuda ao
desenvolvimento, realizada em Busan, em dezembro de 2011,
— Tendo em conta a Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda e o Programa de Ação de Acra,
— Tendo em conta o Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento (1) e o Código de Conduta da UE em matéria de
Complementaridade e Divisão das Tarefas na Política de Desenvolvimento (2),
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— Tendo em conta o artigo 7.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), que reafirma que a UE
«assegura a coerência entre as suas diferentes políticas e ações, tendo em conta o conjunto dos seus objetivos»,
— Tendo em conta o artigo 208.o do TFUE, que estabelece que, «na execução das políticas suscetíveis de afetar os países em
desenvolvimento, a União tem em conta os objetivos da cooperação para o desenvolvimento»,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de abril de 2005, intitulada «Coerência das políticas para promover
o desenvolvimento» (COM(2005)0134), e as conclusões do Conselho intituladas «Coerência das Políticas para o
Desenvolvimento», na 3166.o reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros, de 14 de maio de 2012,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Quadro estratégico da UE para ajudar
os países em desenvolvimento a enfrentarem os desafios no domínio da segurança alimentar» (COM(2010)0127),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 31 de março de 2010, intitulada «Ajuda Alimentar Humanitária»
(COM(2010)0126),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de outubro de 2012, intitulada «A abordagem da UE em matéria de
resiliência: Aprender com as crises de segurança alimentar» (COM(2012)0586),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de março de 2013, intitulada «Melhorar a nutrição materna e
infantil no âmbito da assistência externa: quadro estratégico da UE» (COM(2013)0141),
— Tendo em conta o Relatório Europeu sobre o Desenvolvimento, de 19 de setembro de 2008, intitulado «A meio
caminho dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio: em que ponto estamos e para onde devemos ir?»,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de fevereiro de 2013, intitulada «Uma vida digna para todos:
Erradicar a pobreza e dar ao mundo um futuro sustentável» (COM(2013)0092),
— Tendo em conta a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui um Instrumento de
Parceria para a cooperação com países terceiros (COM(2011)0843, SEC(2011)1475, SEC(2011)1476),
— Tendo em conta a Proposta da Comissão de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de dezembro
de 2011, que institui um Instrumento de financiamento da Cooperação para o Desenvolvimento (COM(2011)0840),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 29 de junho de 2011, intitulada «Um orçamento para a Europa 2020»
(COM(2011)0500) e o documento de trabalho da Comissão, da mesma data, intitulado «Um orçamento para a
Europa 2020: o sistema de financiamento atual, os desafios que enfrentamos, os resultados da consulta efetuada aos
atores e as diferentes opções relativamente aos principais elementos horizontais e setoriais» (SEC(2011)0868),
— Tendo em conta a Comunicação conjunta da Comissão, de 7 de dezembro de 2011, ao Parlamento Europeu e ao
Conselho, intitulada «A Europa Global: uma estratégia para o financiamento da ação externa da UE» (COM(2011)0865),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 7 de dezembro de 2011, intitulada «Preparação do quadro financeiro
plurianual relativamente ao financiamento da cooperação da UE com os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e
com os países e territórios ultramarinos para o período 2014-2020» (COM(2011)0837),
— Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre o «Apoio da UE às mudanças sustentáveis nas sociedades em
transição» na 3218.a reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros, de 31 de janeiro de 2013,
— Tendo em conta as conclusões do Conselho, intitulado «Aumentar o impacto da política de desenvolvimento da UE:
uma Agenda para a Mudança», na 3166.a reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros, de 14 de maio de 2012,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de setembro de 2012, ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, intitulada «As raízes da democracia e do desenvolvimento
sustentável: o compromisso da Europa com a sociedade civil no domínio das relações externas» (COM(2012)0492),
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— Tendo em conta as consultas públicas da Comissão sobre a preparação de uma posição da UE «Para um quadro de
desenvolvimento pós-2015» (1), realizadas entre 15 de junho de 2012 e 15 de setembro de 2012 e abertas a todas as
partes, indivíduos, organizações (governamentais/não-governamentais, parlamentares, académicas, do setor privado,
etc.) e países interessados,
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de abril de 2010, intitulada «Um Plano de Ação da UE em doze
pontos em apoio dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio» (COM(2010)0159),
— Tendo em conta a sua resolução de 15 de junho de 2010, sobre os «Progressos no sentido da realização dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio: avaliação intercalar em preparação da reunião de alto nível da ONU em setembro de
2010» (2),
— Tendo em conta o estudo, de janeiro de 2013, intitulado «Millennium Development Goals and beyond 2015 — a strong
EU engagement»,
— Tendo em conta o artigo 48.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento e o parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da
Igualdade dos Géneros (A7-0165/2013),
A. Considerando que os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) aumentaram a sensibilização para a necessidade
de pôr termo à pobreza mundial, enquanto desafio urgente e prioridade em termos de ação mundial, graças ao seu
conjunto limitado de objetivos e de metas concretas e calendarizadas; considerando que, a dois anos do prazo-limite de
2015 para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), se registam progressos significativos:
foram atingidas as metas de reduzir para metade quer a pobreza extrema, quer a proporção das pessoas sem acesso
fiável a fontes melhoradas de água potável, e foram amenizadas as condições de vida das mais de 200 milhões de
pessoas que vivem em bairros degradados, o número de raparigas matriculadas no ensino primário iguala hoje o dos
rapazes e registaram-se rápidos progressos na diminuição da mortalidade infantil e materna; que, no entanto, os atuais
ODM não abordam suficientemente as causas profundas da pobreza, como as desigualdades, quer no interior dos
países, quer entre eles, a exclusão social, a biodiversidade e a governação;
B. Considerando que o Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento, assinado pela Comissão, pelo Conselho e pelo
Parlamento Europeu constitui acervo comunitário; recordando a importância e o alcance deste documento, que
consagra o roteiro europeu em matéria de desenvolvimento, bem como o acervo e as orientações daí decorrentes;
C. Considerando que os ODM contribuíram para definir a pobreza como uma privação multidimensional na vida das
pessoas, que abrange a educação, a saúde, o ambiente, a alimentação, o emprego, a habitação e a igualdade de género;
D. Considerando que persistem e se deverão intensificar desafios globais — como a pobreza, a fome e a malnutrição, a falta
de acesso a cuidados de saúde de qualidade para todos, o acesso restrito a medicamentos, a ausência de higiene e de
saneamento adequado e seguro, níveis insuficientes de educação básica e secundária de qualidade, desemprego elevado,
em particular entre os jovens, a falta de proteção social e de respeito pelos direitos humanos, desigualdades, inclusive
entre os géneros, a degradação do ambiente e as alterações climáticas –, motivando a necessidade de encontrar novas
vias de desenvolvimento que conduzam a um desenvolvimento inclusivo e sustentável para todos;
E. Considerando que cerca de mil milhões de pessoas em todo o mundo se encontram subnutridas e que mais de
200 milhões estão desempregadas; que apenas 28 % da população mundial beneficia de sistemas de proteção social
abrangentes, o que reflete níveis elevados de emprego informal, e que se estima que 1,4 mil milhões de pessoas não
tenham acesso a serviços energéticos suficientes, o que prejudica a sua capacidade para superar a pobreza;
F. Considerando que a malnutrição nos países em desenvolvimento é responsável pela morte de 2,6 milhões de crianças
todos os anos e que, devido aos efeitos das alterações climáticas, prevê-se que o número de pessoas subalimentadas
aumente;
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G. Considerando que 140 milhões de raparigas se tornarão meninas noivas em 2020, se as atuais taxas de casamentos
precoces persistirem;
H. Considerando que três quartos da população pobre a nível mundial habitam em países de rendimento médio e que, de
acordo com os indicadores de desenvolvimento mundial relativos a 2008, divulgados pelo Banco Mundial, as
desigualdades entre os países em matéria de rendimentos e de riqueza aumentaram desde o início dos anos 80,
inclusivamente em países de elevado rendimento; que a insegurança em termos de rendimento e de emprego também
aumentou devido a padrões de globalização baseados na externalização e numa menor proteção laboral;
I. Considerando que, segundo as previsões, em 2015, mais de 600 milhões de pessoas utilizarão ainda fontes de água não
melhoradas, o que representa um perigo para a saúde, e que mil milhões de pessoas, das quais 70 % mulheres, viverão
com menos de 1,25 dólares americanos por dia, em particular, em muitos países africanos, mas também em países
emergentes, e que, se se mantiverem as tendências atuais, a meta dos ODM de reduzir para metade a proporção das
pessoas que vivem sem saneamento básico não será alcançada antes de 2049; que perto de 200 milhões de pessoas se
encontram desempregadas atualmente, das quais cerca de 74 milhões têm entre 15 e 24 anos de idade, e que apenas
20 % da população mundial dispõe de uma cobertura adequada em termos de segurança social, ao passo que mais de
metade não dispõe de qualquer cobertura; considerando que a proclamação de 2015 como Ano Europeu do
Desenvolvimento contribuirá, assim, para sensibilizar os cidadãos europeus para a importância dos novos ODM;
J. Considerando que a crise alimentar, energética e financeira mundial de 2007-2010, a par do declínio económico global
e das alterações climáticas, realçou a fragilidade dos sistemas de abastecimento alimentar mundiais e expôs falhas no
funcionamento dos mercados financeiros e de produtos de base, bem como a nível dos mecanismos de governação
global;
K. Considerando que as preocupações em matéria de sustentabilidade, nomeadamente no que se refere à necessidade
urgente de reduzir as emissões globais de gases com efeito de estufa e à realização de uma gestão e de uma governação
dos recursos naturais mais equitativa e sustentável, constituem o principal desafio de uma agenda transformadora;
L. Considerando que a Declaração de 1986 sobre o Direito ao Desenvolvimento considera que este constitui um direito
humano fundamental; que a Declaração se compromete com uma abordagem «baseada nos direitos humanos»,
caracterizada pelo exercício de todos os direitos humanos (económicos, sociais, culturais, civis e políticos), e que a
Declaração se compromete igualmente a reforçar a cooperação internacional;
M. Considerando que a realização dos ODM antes do prazo dependerá, em grande parte, da concretização da Parceria
Global para o Desenvolvimento, e que a UE e os seus Estados-Membros devem honrar os seus compromissos e não
permitir que a atual crise económica e financeira trave os progressos alcançados;
N. Considerando que o artigo 208.o do TFUE estabelece que o objetivo principal da política da União em matéria de
cooperação para o desenvolvimento é a redução e, a longo prazo, a erradicação da pobreza;
O. Considerando que 50 anos de uma política de desenvolvimento centrada nos doadores deram origem a uma sujeição e a
uma dependência excessivas (1);
P. Considerando que a ONU está a trabalhar estreitamente, e de forma inclusiva, com todas as partes interessadas para tirar
partido do impulso gerado pelos ODM e prosseguir com uma agenda de desenvolvimento pós-2015 ambiciosa, que
deve basear-se numa melhor qualidade da ajuda, numa melhor coordenação e no respeito pelos princípios da coerência
das políticas;
Q. Considerando que o compromisso da União Europeia de assegurar a coerência das políticas para o desenvolvimento
(CPD), em conformidade com as conclusões do Conselho da Europa de 2005, foi recentemente reafirmado nas suas
conclusões de 14 de maio de 2012 (2);
R. Considerando que a UE, enquanto maior doador a nível mundial, está determinada a alcançar os ODM dentro dos
prazos previstos e está profundamente empenhada nas negociações da agenda de desenvolvimento pós-2015;
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S. Considerando que o Parlamento Europeu atribui particular relevância a este processo e considera que a UE deve
constituir a força motriz do quadro pós-2015;
T. Considerando que muitos dos Estados frágeis ou afetados por conflitos não atingiram uma única meta dos ODM (1);
U. Considerando que a ausência de paz, segurança, democracia, respeito pelos direitos humanos e estabilidade política, a
par da corrupção e das violações contra os direitos humanos, impede os países pobres de realizarem o seu potencial de
desenvolvimento;
V. Considerando que 75 % das pessoas pobres à escala mundial vivem em países de rendimento médio (PRM), apesar do
crescimento económico destes últimos, pelo que a situação específica nos PRM não deve ser ignorada nas avaliações dos
ODM, ao mesmo tempo que se deve ter em conta o princípio da diferenciação, tal como acordado na nova agenda do
desenvolvimento;
I. Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e novos desafios
1.
Considera que os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio definidos em 2000 fazem parte de muitos sucessos
alcançados em países de rendimento médio e em países em desenvolvimento, pelo que estes resultados devem ser analisados
corretamente no âmbito do futuro quadro, a fim de alcançar resultados mais abrangentes e sustentáveis;
2.
Salienta que o cenário mundial mudou drasticamente durante a última década, assim como a natureza da pobreza,
tendo o agravamento das disparidades e a desigualdade, quer entre os países, quer no interior deles, passado a ser questões
importantes no contexto da erradicação da pobreza;
3.
Constata que, embora certos países em desenvolvimento se tenham tornado doadores, enfrentam ainda níveis
elevados e crescentes de desigualdade comparativamente a outros países em desenvolvimento; observa que, entre outros
problemas, as alterações climáticas, a insegurança alimentar, as migrações, o desemprego, as alterações demográficas, a
corrupção, a insuficiência de recursos, o crescimento insustentável, as crises económica e financeira e as violações dos
direitos humanos representam desafios complexos e interligados;
4.
Relembra que a degradação do ambiente coloca em perigo a concretização dos ODM, nomeadamente o objetivo de
erradicar a pobreza extrema e a fome; relembra, em particular, que as desigualdades persistentes e os conflitos em torno da
escassez de recursos são fatores críticos para o conflito, a fome, a insegurança e a violência, que, por sua vez, constituem os
principais entraves ao desenvolvimento humano e aos esforços no sentido de alcançar um desenvolvimento sustentável;
requer a adoção de uma abordagem mais alargada, que reflita os resultados e o seguimento dado à Conferência Rio+20
sobre Desenvolvimento Sustentável;
5.
Realça a necessidade de coerência entre as políticas comerciais da UE e as realizadas em matéria de desenvolvimento, e
particularmente no que diz respeito às RUP;
6.
Insta a UE a assumir uma liderança a uma só voz durante os debates relativos ao quadro pós-2015 e até à Cimeira das
Nações Unidas e a adotar uma posição comum, eficaz e ambiciosa sobre os princípios e objetivos que devem constar do
novo quadro de desenvolvimento pós-2015; salienta, ao mesmo tempo, que deve haver um quadro único, abrangente e
integrado, com padrões de referência claros, que incorpore as questões fundamentais em matéria de desenvolvimento e de
sustentabilidade, e que este quadro deve ser de caráter universal e global, promover a prosperidade, os direitos humanos e o
bem-estar para todos, e levar à participação direta e ativa de todos os países na sua elaboração e aplicação, e que preste
atenção ao papel e às responsabilidades dos países mais ricos — para além do financiamento — relativamente ao seu
sucesso;
7.
Chama a atenção para o facto de que a parceria global para o desenvolvimento deve ser reorientada a fim de ter em
consideração a mudança de contexto e estar estreitamente ligada às novas dimensões da agenda pós-2015; sublinha que
uma parceria global para o desenvolvimento reformulada e revigorada será essencial para a implementação da agenda pós-2015, bem como para garantir mecanismos de responsabilização eficazes a todos os níveis;
8.
Considera que esta abordagem unificada exige uma coordenação adequada entre a UE e os seus Estados-Membros
antes da respetiva apresentação na Cimeira de outono em Nova Iorque, bem como uma elevada visibilidade durante o
processo de negociações liderado pelo Comissário Europeu para o Desenvolvimento; insta a UE, o maior doador a nível
mundial, a assumir plenamente o seu papel enquanto principal interveniente da agenda pós-2015;
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9.
Solicita que os objetivos do quadro de desenvolvimento pós-2015 incluam os ODM, bem como os objetivos de
desenvolvimento sustentáveis (ODS), e promovam a prosperidade e o bem-estar para todos, incluindo grupos
desfavorecidos, como as mulheres, as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência; realça que é necessária uma
verdadeira flexibilidade para fixar metas nacionais de acordo com as capacidades, com a participação direta e ativa dos
países em desenvolvimento e dos agentes de desenvolvimento, sobretudo da sociedade civil; realça que os países ricos
devem assumir compromissos firmes, tanto no que diz respeito ao seu próprio desenvolvimento, como no que diz respeito
às suas políticas que afetem outros países;
10.
Salienta que a falta de progressos em matéria de ODM relativos à situação das mulheres se deve não só a obstáculos
financeiros ou técnicos, mas, em especial, à falta de vontade política;

II. Erradicação da pobreza
11.
Insta a que a erradicação da pobreza, que é o principal objetivo da cooperação para o desenvolvimento da UE, e a
realização do desenvolvimento ambiental e social sustentável, tendo em conta os limites do planeta, sejam prioridades
globais e imperativas da agenda de desenvolvimento pós-2015;
12.
Salienta que as desigualdades dificultam o desenvolvimento económico e os esforços no sentido de redução da
pobreza; relembra, em particular, que níveis elevados de desigualdades dificultam a criação de sistemas de segurança social
alargados, redistributivos e sustentáveis do ponto de visto orçamental, que se baseiem em princípios de solidariedade social,
e que níveis elevados de desigualdades são suscetíveis de aumentar os níveis de criminalidade ou de provocar conflitos
violentos, nomeadamente nas sociedades multiétnicas; considera que é necessário abordar as causas estruturais da pobreza,
a fim de possibilitar uma mutação transformadora da sociedade;
13.
Reconhece as formas como o desenvolvimento e a erradicação da pobreza se interligam com os desafios em matéria
de paz e segurança, ambiente, direitos humanos, igualdade de género, democracia e boa governação; por conseguinte, apela
a uma abordagem renovada da erradicação da pobreza que tenha em consideração a importância do crescimento e do
desenvolvimento económico inclusivo, da redistribuição da riqueza através de recursos orçamentais, de condições de
trabalho dignas, de formação profissional eficaz, da sustentabilidade ambiental, dos direitos humanos e da boa governação;
14.
Solicita que a «agenda pós-2015» seja ancorada à Declaração de 1986 sobre o Direito ao Desenvolvimento, que não
só considera que este constitui um direito humano fundamental como também aborda o desenvolvimento como um
processo;
15.
Solicita a integração das questões de género numa abordagem orientada para o crescimento destinada a pôr termo à
pobreza, bem como a inclusão da igualdade de género em todos os programas, políticas e estratégias da UE bem como ao
longo do quadro pós-2015;
16.
Realça que a inclusão é um conceito dinâmico que vai além de uma estratégia «a favor dos pobres» e que implica o
alargamento do seu âmbito a fim de incluir as populações vulneráveis com condições de vida precárias, o que exige a
fixação da estratégia de desenvolvimento no quadro macroeconómico; considera que a definição de indicadores qualitativos
será fundamental para acompanhar a medida em que os avanços em matéria de desenvolvimento são inclusivos e
sustentáveis, bem como até que ponto as necessidades dos grupos mais desfavorecidos e vulneráveis estão a ser colmatadas;
17.
Convida, nesse sentido, à adoção de uma definição de pobreza mais ampla do que a unicamente baseada no produto
interno bruto (PIB); salienta que as médias mundiais e nacionais excluem uma parte considerável da população pobre a nível
mundial;

Saúde, nutrição, educação e proteção social
18.
Reconhece que a abordagem das questões relativas à malnutrição infantil e materna exige estratégias de
desenvolvimento a longo prazo, que incidam em domínios com influência sobre a malnutrição, tais como a saúde, a
educação, a água e o saneamento, e a agricultura;
19.
Recorda que a pluridimensionalidade do bem-estar humano deve ser plenamente reconhecida; recorda, a este
respeito, que a saúde, a alimentação, a proteção social, a igualdade de género e a educação são fatores críticos para a
erradicação da pobreza e o desenvolvimento económico inclusivo;
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20.
Salienta a importância da redução das disparidades de género, em primeiro lugar, na educação, tendo em vista o
aumento da qualidade média do capital humano, e, em seguida, na saúde, a fim de obter mais progressos em termos da
melhoria da saúde materna e da redução das taxas de mortalidade infantil;
21.
Solicita à UE que defenda firmemente o direito ao mais elevado padrão de saúde possível, incluindo à saúde e aos
direitos sexuais e reprodutivos e à integração do vírus VIH/SIDA, nomeadamente, na prestação de planeamento familiar
voluntário, de um aborto seguro e no fornecimento de contracetivos;
22.
Salienta que o quadro dos ODM pós-2015 inclui um objetivo específico relativo à eliminação de todas as formas de
violência contra as mulheres;
23.
Realça que o acesso a uma cobertura universal dos cuidados de saúde — que combine o tratamento e uma
abordagem preventiva -, o acesso universal a produtos alimentares nutritivos adequados e uma educação de qualidade para
todos e a todos os níveis que promova o emprego devem constituir os principais objetivos da agenda pós-2015;
24.
Reitera que o quadro pós-2015 deve incluir, antes de tudo, objetivos em matéria de acessibilidade e viabilidade
financeira de cuidados de saúde de qualidade, centrados em intervenções curativas, de prevenção e de promoção da saúde,
incluindo a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, o VIH/SIDA, e em seguida, ações concretas com vista à criação de
sistemas de cuidados de saúde de base que assegurem a prevenção, o tratamento, a prestação de cuidados e o apoio para
todas as pessoas, incluindo os grupos mais marginalizados e desfavorecidos, como as minorias, os presos, os migrantes, as
pessoas sem documentos, os trabalhadores do sexo e os consumidores de drogas;
25.
Solicita uma ação mundial célere para reduzir a mortalidade materna, neonatal e infantil, e reafirma a importância
central do acesso universal aos cuidados de saúde reprodutiva;
26.
Apela à continuação do apoio à investigação de programas de prevenção e tratamento mais eficazes e sustentáveis,
incluindo a investigação e o desenvolvimento de intervenções médicas eficazes, e abrangendo vacinas, medicamentos e
diagnósticos;
27.
Constata que as mulheres desempenham um papel fundamental na nutrição e na segurança alimentar, uma vez que
são responsáveis por 80 % da agricultura em África, embora continuem a não ter fácil acesso à propriedade das terras que
cultivam; salienta que a erradicação da fome depende, por conseguinte, da ajuda aos pequenos agricultores para que possam
produzir alimentos suficientes para si próprios e as suas famílias; observa que a maioria dos pequenos agricultores são
mulheres; solicita que seja integrada em todos os elementos da programação relativa à segurança alimentar uma abordagem
que tenha em conta o género; sublinha a necessidade de prevenir e tratar a malnutrição através de intervenções baseadas em
dados reais, dando prioridade às mulheres grávidas e às crianças de tenra idade;
28.
Realça a necessidade de conceber e aplicar programas de saúde de modo a reforçar os sistemas de saúde, tendo em
conta o facto de a crise económica mundial ter afetado os progressos relativos ao VIH/SIDA, à tuberculose, à malária e a
doenças tropicais negligenciadas;
29.
Salienta a importância do objetivo da saúde materna melhorada com vista a reduzir a taxa de mortalidade materna e
a concretizar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva e ao planeamento familiar; destaca a importância
da educação e da sensibilização no domínio da saúde sexual e reprodutiva enquanto parte integrante da agenda relativa aos
direitos das mulheres;
30.
Afirma que deve ser prestada uma atenção especial à educação de ambos os sexos sobre as questões de género desde
o início da escolaridade, de modo a que as atitudes e os estereótipos sociais evoluam progressivamente e a igualdade de
géneros se torne o princípio de base da sociedade em todos os países do mundo;
31.
Exorta a que o fornecimento de ajuda humanitária da UE, que contribui para a concretização dos ODM, seja de facto
excluído das restrições à ajuda humanitária impostas pelos EUA ou por outros doadores, nomeadamente assegurando o
acesso ao aborto para as mulheres e raparigas que sejam vítimas de violações durante conflitos armados;
32.
Reconhece que as boas oportunidades de emprego ajudam os agregados familiares a sair da pobreza e constituem
meios essenciais para que os indivíduos e as famílias adquiram autoestima, um sentimento de pertença a uma comunidade e
também uma forma de prestar um contributo profícuo; requer que o emprego pleno e produtivo e as condições de trabalho
dignas constituam um objetivo central da agenda de desenvolvimento pós-2015 e solicita que este objetivo seja apoiado
através da implementação de níveis mínimos de proteção social bem concebidos à escala nacional, com vista à redução da
pobreza e à resiliência;
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33.

Salienta que a informação e a educação sanitária são elementos fundamentais para a melhoria da saúde pública;

34.

Considera que deve ser dada especial atenção igualmente ao combate a doenças não transmissíveis, como o cancro;

35.
Solicita que o quadro dos ODM pós-2015 promova a emancipação das mulheres e a igualdade de géneros através da
redução das disparidades entre homens e mulheres em todos os níveis de educação, mediante metas específicas, incluindo o
acesso universal e a conclusão de um nível de educação (primário, secundário e superior) e formação profissional de
qualidade, com um enquadramento político propício à criação de emprego para os jovens, à erradicação da iliteracia entre
as mulheres, e ao acesso a uma educação sexual abrangente, dentro e fora da escola;

III. Boa governação
36.
Salienta que o quadro de desenvolvimento sustentável pós-2015 exige o respeito pelo princípio da governação
democrática e dos direitos humanos, a existência de instituições eficazes, transparentes e responsáveis a todos os níveis, e
uma sociedade civil responsabilizada e sistematicamente associada ao processo democrático; reitera que o quadro se deve
centrar nas noções fundamentais de democracia participativa e de cidadania efetiva, através do exercício pleno e acrescido
dos direitos cívicos e políticos;
37.
Insta a UE a partilhar a sua experiência e as suas competências com os países em desenvolvimento, proporcionando
o acesso a conhecimentos relativos a domínios relevantes do desenvolvimento sustentável, nomeadamente tirando partido
da experiência de transição dos Estados- Membros da UE;
38.
Considera que as negociações e o debate em curso devem ser concebidos por forma a que o novo quadro de
desenvolvimento reflita e aspire a um compromisso claro em matéria de governação democrática;
39.
Sublinha que as alterações climáticas, a recente crise dos preços dos produtos alimentares e a crise financeira
mundial podem estar relacionadas com a falta de governação global adequada; salienta, por conseguinte, que a governação
global deve ser um elemento fundamental da agenda de desenvolvimento pós-2015;
40.
Lamenta a falta de coerência entre instituições de governação global, nomeadamente no que se refere às negociações
comerciais multilaterais, às finanças e às arquiteturas ambientais; considera que, embora os défices de governação global
tenham levado os países a procurar soluções regionais como forma de dar resposta às necessidades de desenvolvimento
específicas das regiões, essas medidas exigem coordenação, de modo a evitar a fragmentação de políticas e incoerências com
regimes multilaterais e normas internacionais; considera, em geral, que é necessária uma ação à escala global para
complementar os esforços desenvolvidos a nível nacional;
41.
Observa que, embora o formato do quadro dos ODM permitisse o estabelecimento de objetivos e de metas concretas
e calendarizadas que podiam ser acompanhadas através de indicadores estatisticamente sólidos, há uma falta de apropriação
desses objetivos; alerta, neste contexto, para a imposição de uma abordagem única e considera que os objetivos e as metas
globais devem ser concebidos e adaptados aos contextos nacionais e regionais, bem como às condições iniciais;
42.
Observa que as autoridades, a todos os níveis, desempenham um papel fundamental numa agenda de
desenvolvimento sustentável, devendo, para o efeito, participar nos debates sobre políticas, converter compromissos em
legislação, responsabilizar a ação dos governos no plano social, ambiental e judicial, e basear-se no princípio da
apropriação;
43.
Insta a comunidade internacional a prestar especial atenção à criação de um ambiente propício e participativo,
dentro do qual as organizações da sociedade civil (OSC), o setor privado, as fundações filantrópicas e outros agentes de
desenvolvimento independentes, bem como os parlamentos nacionais e as autoridades locais, a nível local, nacional e
regional, estão aptos a assumir as suas responsabilidades na definição e no controlo da sua aplicação, desempenhando assim
um papel adequado no quadro pós-2015;
44.
Solicita, além disso, que os jovens, em especial as raparigas e jovens mulheres, possam desempenhar um papel
fundamental no quadro pós-2015, relembrando que a participação dos jovens na governação pode ter amplos benefícios,
nomeadamente a promoção de estruturas e processos democráticos de decisão e a melhoria do bem-estar dos jovens e das
respetivas comunidades;
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Abordagem baseada nos direitos humanos
45.
Exorta a que sejam os princípios dos direitos humanos a alicerçar o quadro pós-2015, o qual tem de incidir, em
particular, nas questões da desigualdade, das práticas tradicionais nocivas, da discriminação, da violência em razão do
género, da participação e capacitação das pessoas marginalizadas e desfavorecidas na sociedade, prestando especial atenção
aos direitos dos jovens, das mulheres, dos migrantes, das pessoas infetadas com o vírus VIH, das pessoas que sofrem de
discriminação em razão de castas, das pessoas LGBT e das pessoas com deficiência;
46.
Solicita, a este respeito, a definição de um objetivo independente para fazer face às desigualdades persistentes que as
mulheres e as raparigas enfrentam, promovendo a vontade política, os recursos e a apropriação necessários, com vista a
desenvolver uma ação sustentável e eficaz;
47.
Salienta que a agenda de desenvolvimento pós-2015 das Nações Unidas deve dar resposta a uma abordagem baseada
nos direitos humanos que englobe direitos sociais e económicos, incluindo simultaneamente direitos cívicos e políticos
relacionados com a paz e a segurança, bem como o direito ao desenvolvimento;
48.

Recomenda a formulação de um objetivo fundamental de igualdade;

49.
Incentiva a UE a apoiar os países em desenvolvimento na consolidação da sua vontade política e no incremento dos
esforços destinados a melhorar o nível de ratificação e aplicação dos instrumentos jurídicos em matéria de direitos
humanos, a proibir qualquer tipo de discriminação ou quaisquer obstáculos jurídicos, políticos e regulamentares e
disposições penais com base na idade, sexo, raça, etnia, casta, cultura, religião, crença, estado civil, deficiência,
contaminação VIH, origem nacional, estatuto de migrante, competências linguísticas, orientação sexual, identidade de
género ou outros fatores e situações; incentiva igualmente a UE a apoiar os países em desenvolvimento no estabelecimento
de níveis mínimos de proteção social adequados;
50.
Apela à ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres por todos os países, a fim de promover a igualdade de género;

Paz, segurança e desenvolvimento
51.
Sublinha que os conflitos armados e as situações pós-conflito estão entre os principais obstáculos ao
desenvolvimento e à redução da pobreza e constituem uma ameaça para a democracia; salienta igualmente que a paz e
a segurança, o desenvolvimento e os direitos humanos estão interligados e se reforçam mutuamente; incentiva por isso a UE
a recorrer a todos os instrumentos pertinentes, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem ou os instrumentos
previstos no quadro do Acordo de Cotonou, a fim de reforçar a prevenção de conflitos;
52.
Apela, neste contexto, a que a capacitação seja tida como prioritária em Estados frágeis e afetados por conflitos;
considera que são necessárias parcerias internacionais eficientes, a partilha de conhecimentos e métodos de
desenvolvimento de capacidades assentes na experiência de transição dos Estados-Membros da UE, com base no modelo
do Novo Pacto para a Ação nos Estados Frágeis, lançado durante o Quarto Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda,
em Busan, tendo em vista a estabilização e o desenvolvimento desses Estados;
53.
Insta a UE a que mantenha o seu profundo compromisso relativamente aos Estados frágeis, proporcionando
respostas integradas vinculadas às políticas de desenvolvimento, à ajuda humanitária, à redução do risco de catástrofes, à
prevenção de conflitos, bem como à consolidação do Estado;
54.

Considera que o quadro pós-2015 deve refletir os objetivos de construção da paz e do Estado acordados em Busan;

55.
Salienta que a prevenção da violência e da discriminação, nomeadamente da violência sexual contra raparigas e
mulheres, deve ser abordada no quadro pós-2015, e que devem ser criados ou reforçados sistemas de proteção abrangentes
acessíveis a todos;

IV. Sustentabilidade
56.
Exorta a UE a contribuir, de forma inclusiva e transparente, para o reforço da coerência entre os objetivos do
desenvolvimento sustentável (ODS) em matéria social e ambiental e os objetivos de desenvolvimento pós-2015;
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57.
Insiste em que o resultado final deve ser «uma agenda do desenvolvimento» que evite a duplicação de esforços e
recursos; sublinha que, em virtude de as questões em matéria de ambiente e de desenvolvimento tenderem a ser tratadas de
forma distinta à escala mundial, a UE deve procurar novas vias para ultrapassar esta cisão e estabelecer pontes entre estes
domínios estreitamente interligados, nomeadamente de um ponto de vista institucional;
58.
Salienta que a sustentabilidade constitui um enorme desafio, em que qualquer falha é suscetível de ameaçar todas as
dimensões do desenvolvimento humano; reconhece, em particular, no quadro da luta contra a pobreza, os laços
indissociáveis que existem entre a alimentação, um acesso sustentável e seguro à energia, a água, o ordenamento sustentável
do território, a eficiência na utilização dos recursos naturais, a proteção e a biodiversidade do meio marinho e de outros
ecossistemas, a desflorestação e a mitigação das alterações climáticas, a produção e o consumo sustentáveis, a inclusão
social e condições de trabalho dignas;
59.
Observa que a promoção do acesso universal à água potável e ao saneamento, enquanto serviço social básico
horizontal que permite alcançar todos os objetivos, e a serviços energéticos modernos, fiáveis, economicamente acessíveis,
ecológicos e sustentáveis é um fator decisivo para a erradicação da pobreza e o crescimento inclusivo sustentável;
60.
Sublinha que a segurança energética requer a execução de estratégias baseadas na diversificação de fontes, incluindo
a energia solar, na proteção dos ecossistemas e dos recursos naturais, na redução dos riscos de catástrofes, na gestão
integrada dos recursos hídricos, e na melhoria dos mercados, das infraestruturas e das medidas regulamentares;
61.
Solicita igualmente ações concretas no que se refere à promoção e ao desenvolvimento de ecossistemas marinhos
saudáveis e de uma pesca e uma aquicultura sustentáveis, uma vez que podem desempenhar um papel importante em
termos de segurança alimentar e nutrição, bem como de agricultura sustentável;
62.
Destaca quão importante é a implementação adequada do princípio da diferenciação, consagrado na nova agenda do
desenvolvimento; insta os países emergentes a assumirem a sua responsabilidade na redistribuição da riqueza entre os seus
cidadãos através do orçamento de Estado, a fim de colmatar a diferença em termos de pobreza;

V. Posição da UE sobre o quadro de desenvolvimento pós-2015
Financiar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) pós-2015
63.
Recorda o compromisso assumido de afetar 0,7 % do rendimento nacional bruto à ajuda pública ao
desenvolvimento (APD) até 2015; salienta que este nível deve ser mantido num futuro quadro e insta todos os Estados-Membros à sua introdução através de legislação vinculativa, bem como a adotarem calendários orçamentais plurianuais a
fim de respeitar esse compromisso;
64.
Salienta a importância de um orçamento da UE com capacidade para fazer face aos desafios que tem pela frente, em
especial em tempos de crise e, sobretudo, em termos de financiamento do desenvolvimento; à luz deste contexto, e para que
o orçamento da UE deixe de ser refém da questão específica relativa ao nível das dotações de pagamento, apela à criação de
recursos próprios, como um imposto sobre as transações financeiras, parte dos quais deve ser atribuída à categoria IV do
orçamento da UE;
65.
Reitera que o financiamento destinado à luta contra os efeitos das alterações climáticas, bem como à adaptação aos
mesmos, seja verdadeiramente complementar dos compromissos existentes; insta, por conseguinte, a UE a propor que as
fontes de financiamento, com exceção da APD, sejam disponibilizadas para o financiamento no domínio das alterações
climáticas, possibilitando que os debates pós-2015 clarifiquem os papéis desempenhados pela APD e pelas adaptações
financeiras na erradicação sustentável da pobreza;
66.
Convida a Comissão a promover a discussão sobre os mecanismos de financiamento com todas as partes
interessadas, com vista a atender às necessidades financeiras de um cenário de desenvolvimento pós-2015;
67.
Recorda que, no decorrer do Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento das Nações Unidas de 2012 (FCD), foi
realçada a necessidade de uma maior coordenação, e não de competição, entre os diferentes mecanismos de ajuda e
doadores; insta a UE a promover uma agenda da eficácia da ajuda, uma vez que a UE e os seus Estados-Membros têm uma
responsabilidade conjunta de reduzir a fragmentação da ajuda;
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Mecanismos de financiamento inovadores
68.
Insta a Comissão a prosseguir a cooperação com outros doadores à escala mundial no que se refere ao
desenvolvimento de novos mecanismos financeiros inovadores para o desenvolvimento, já que estes mecanismos,
juntamente com as novas parcerias, irão desempenhar um papel crucial num novo cenário de desenvolvimento,
complementando outras fontes e compromissos relativos ao financiamento do desenvolvimento sustentável; relembra aos
Estados-Membros da UE que concordaram com a criação do imposto sobre as transações financeiras que consagrem parte
desses fundos ao financiamento do desenvolvimento sustentável e da luta contra as alterações climáticas;
69.
Salienta que a UE deve promover uma abordagem integrada e complementar do financiamento, nomeadamente
através de parcerias público-privadas;
70.
Insta a UE a incentivar contratos públicos respeitadores do ponto de vista social, ético e ambiental à escala
internacional, enquanto instrumento para implementar o quadro pós-2015;
71.
Exorta a UE a avaliar de forma adequada o sistema de conjugação de empréstimos e subvenções — sobretudo em
termos de desenvolvimento e complementaridade financeira, transparência e responsabilização, apropriação local e risco de
endividamento — antes de continuar a desenvolver a conjugação de empréstimos e subvenções para aumentar os recursos
financeiros em prol do desenvolvimento e da promoção do microcrédito; insta a Comissão a publicar orientações e critérios
precisos baseados em estratégias harmonizadas de redução da pobreza e que tenham um impacto claro em matéria de
desenvolvimento sustentável aquando da implementação dessas novas medidas;
Reforçar as receitas internas através de uma tributação eficaz e do combate à corrupção
72.
Reitera o seu pedido no sentido de tornar a corrupção, o branqueamento de capitais, a luta contra os paraísos fiscais,
os fluxos ilícitos de capitais e as estruturas fiscais prejudiciais uma prioridade de primeiro plano da agenda da UE para as
instituições internacionais de financiamento e desenvolvimento, a fim de permitir que os países em desenvolvimento
aumentem as suas receitas nacionais internas;
73.
Salienta que é urgentemente necessário aumentar a mobilização de recursos internos, pelo que exorta a UE e a
comunidade internacional a aumentarem o seu apoio aos países em desenvolvimento aquando do estabelecimento de uma
política orçamental eficaz e de uma base de tributação sustentável, bem como do reforço das capacidades, competências e
qualificações das suas administrações, com o objetivo de combater os fluxos financeiros ilícitos, a evasão fiscal e a fraude, e
de melhorar a cobrança de impostos;
74.
Recorda que a qualidade da informação financeira é crucial para lutar eficazmente contra a evasão fiscal; 27.
Sublinha, por isso, a importância da transparência absoluta na comunicação dos lucros obtidos e dos impostos pagos pelas
empresas, nomeadamente, entre outras, as empresas envolvidas na exploração de recursos naturais; solicita por conseguinte
à Comissão que promova a inclusão de um requisito nas Normas Internacionais de Informação Financeira do IASB, no
sentido de que todas as empresas multinacionais informem sobre os seus rendimentos e impostos pagos, país por país;
recorda que este requisito é coerente com a necessidade de melhorar a responsabilidade social das empresas multinacionais;
Mecanismos e indicadores de acompanhamento
75.
Frisa a necessidade premente de adotar uma combinação adequada de medições quantitativas e qualitativas em
matéria de desenvolvimento;
76.
Constata a necessidade de um novo conjunto de indicadores que não o PIB para alcançar a prosperidade e o
desenvolvimento e para ultrapassar os novos desafios sociais e ambientais, o que deve por conseguinte incluir o índice de
desenvolvimento humano, o rácio de pobreza per capita, o índice do diferencial de pobreza e o coeficiente de Gini;
77.
Salienta que a existência de indicadores claros e mensuráveis, incluindo realizações e resultados, é fundamental para
acompanhar e elaborar relatórios sobre os progressos alcançados em domínios como a erradicação da pobreza e o
desenvolvimento económico e social, e que esses indicadores devem incluir também a igualdade de género, o emprego, a
proteção social (por exemplo, o acesso a cuidados de saúde e a pensões, a proteção contra o risco de desemprego e a
proteção contra a privação das mulheres, das crianças e dos idosos dos seus meios de subsistência), a deficiência, as
migrações e a situação das minorias;
78.
Insta a UE a desenvolver linhas de base, indicadores e objetivos relevantes, a fim de avaliar o impacto da coerência
das políticas para o desenvolvimento;
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Setor privado
79.
Realça a necessidade de implementar os princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos; neste
contexto, exorta todos os países a instituírem um verdadeiro quadro regulamentar para as empresas, centrado na promoção
do emprego pleno e produtivo e de condições de trabalho dignas, no respeito pelos direitos humanos, nomeadamente as
normas da OIT, pela transparência e pelas normas sociais e ambientais;
80.
Considera que o apoio ao setor privado deve ter como principal objetivo tirar da pobreza os cidadãos dos países em
desenvolvimento e contribuir para o reforço do setor privado nos países em desenvolvimento, sob pena de, caso contrário,
favorecer um desenvolvimento e um crescimento desequilibrados;
81.
Exorta as empresas com sede na UE, que disponham de instalações de produção em países em desenvolvimento, a
cumprirem as obrigações que lhes competem de respeito dos direitos humanos e das liberdades, das normas sociais e
ambientais, da igualdade de géneros, das normas fundamentais no domínio laboral, dos acordos internacionais e do
pagamento de impostos de forma transparente;
82.
Chama a atenção para a importância de proteger a propriedade privada, a fim de reforçar as condições de
investimento e o Estado de direito;
83.
Sublinha que, pese embora o papel fundamental do setor privado na economia, o Estado tem como responsabilidade
principal prestar serviços básicos de qualidade aos seus cidadãos, contribuindo assim para o combate à pobreza;
84.
Salienta que os atores do setor público e privado têm de encontrar novas formas de conjugar os seus interesses,
capacidades e esforços, de modo a contribuírem para a realização da agenda pós-2015;
85.
Sublinha que o crescimento económico e o desenvolvimento devem ser sustentáveis, inclusivos e contribuir para
reforçar as capacidades produtivas, criar postos de trabalho digno e inclusão social para todos, a fim de possibilitarem a
transformação económica dos países em desenvolvimento; insta à criação de um mecanismo de proteção social mínima nos
países em desenvolvimento e à extinção de todas as formas de trabalho infantil;
86.
Assinala que o comércio equitativo é uma parceria de natureza comercial, baseada no diálogo, na transparência e no
respeito, que procura atingir uma maior equidade no comércio internacional (1); entende que o comércio equitativo é
exemplo de uma parceria bem-sucedida, em que várias partes interessadas de todo o mundo, e em diferentes fases de uma
cadeia de abastecimento, asseguram o acesso ao mercado por parte de produtores em situação de desvantagem, garantem
condições de vida sustentáveis, respeitam as normas laborais, eliminam de forma progressiva o trabalho infantil e
incentivam práticas agrícolas e de produção sustentáveis, do ponto de vista ambiental;

Coerência das políticas para o desenvolvimento e coordenação entre doadores
87.
Exorta a UE, ao garantir que a coerência das políticas para o desenvolvimento seja firmemente incorporada no
quadro pós-2015, a continuar a prestar especial atenção aos seguintes domínios prioritários: comércio e finanças, saúde e
educação, alterações climáticas, recursos naturais, agricultura, pesca, cuidados de saúde, alimentação e segurança alimentar,
migrações, energia, políticas de paz e de segurança, e direitos humanos;
88.
Salienta que o comércio pode ser um fator fundamental em termos de redução da pobreza, proporcionando maior
equidade e transparência e promovendo um desenvolvimento humano e um crescimento económico sustentáveis; insta a
UE, neste contexto, a garantir a coerência da sua política comercial com os objetivos de desenvolvimento da UE;
89.
Considera que, apesar de os ODM terem seguramente constituído um êxito ao chamarem ainda mais a atenção para
a ajuda ao desenvolvimento, uma ênfase apenas na ajuda é demasiado restrita; considera que é necessária uma nova
abordagem que abranja a governação global, com uma forte ênfase na coerência das políticas para o desenvolvimento e o
fornecimento de bens públicos mundiais;

(1)

Tal como definido na Carta dos Princípios do Comércio Equitativo da Organização Mundial do Comércio Equitativo.
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90.
Considera que uma agenda de desenvolvimento pós-2015 deve identificar os bens públicos mundiais essenciais,
definir o modo como estes são financiados e especificar quais as instituições a nível mundial que podem ser
responsabilizadas pelo seu fornecimento;
91.
Considera que a coerência das políticas para o desenvolvimento deve ir além da perspetiva de evitar os efeitos
negativos da ajuda («do no harm»), dentro e fora da Europa, aspirando a uma abordagem mais integrada, em que o comércio
internacional, o ambiente e a arquitetura financeira internacional são tidos como políticas públicas globais que ajudam a
reforçar os objetivos de desenvolvimento global; apoia, neste contexto, a ideia de estabelecer um Conselho Económico
Mundial no âmbito do sistema das Nações Unidas;
92.
Observa que a coerência das políticas para o desenvolvimento só pode alcançar resultados efetivos e eficazes
mediante um esforço coletivo e a participação ativa dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, das economias
emergentes e das organizações internacionais;
93.
Salienta que o futuro quadro de desenvolvimento deve conter uma referência à ajuda e ao conceito de «eficácia do
desenvolvimento»; considera, em particular, que transformar a «eficácia da ajuda» numa agenda da «eficácia do
desenvolvimento» implica a combinação da ajuda ao desenvolvimento, da ajuda ao fornecimento de bens públicos mundiais
e da adaptação das estruturas de governação global existentes, a fim de aumentar a sua capacidade para dar resposta aos
desafios globais;
94.
Insta a UE a agir como força motriz, garantindo a complementaridade e a divisão do trabalho no âmbito do processo
de desenvolvimento, de forma inclusiva e transparente, através de um aumento do recurso à programação conjunta, entre
outros;
Orientações gerais para um quadro de desenvolvimento pós-2015
95.
Congratula-se com a ambiciosa e apelativa Comunicação da Comissão, de 27 de fevereiro de 2013, intitulada «Uma
vida digna para todos»;
96.
Realça que, ao definir uma posição coerente da UE na perspetiva da negociação de um novo quadro de
desenvolvimento, devem ser tidos em conta os seguintes princípios:
a) A arquitetura da agenda de desenvolvimento pós-2015 deve refletir as novas realidades e desafios a nível mundial,
nacional, regional e local;
b) A definição da futura agenda deve centrar-se na plena participação e na apropriação dos países em desenvolvimento e de
rendimento médio; ao passo que as novas responsabilidades e encargos devem ser partilhados entre todos os países de
forma equitativa, mas justa;
c) A futura agenda deve ser ambiciosa, universal, global, multidimensional e flexível, com metas adequadas a cada país que
sejam simples, concisas, orientadas para a ação, fáceis de comunicar, e adaptadas aos contextos locais, nacionais e
regionais, com um número limitado de metas concretas e objetivos mensuráveis;
d) É fundamental respeitar os princípios da responsabilidade e responsabilização mútua, da transparência, da democracia,
dos direitos humanos, da apropriação, da boa governação, do Estado de direito, da paz e da segurança, da equidade e da
justiça, e da igualdade de género, e garantir que estes princípios são integrados na futura agenda;
e) O sucesso dos objetivos futuros é determinado pela capacidade de todos os países em desenvolvimento cumprirem as
suas responsabilidades relativamente ao bem-estar dos cidadãos, retirarem as pessoas mais vulneráveis da pobreza,
lutarem contra a desigualdade e, ao mesmo tempo, defenderem os princípios dos direitos humanos;
f) Deve ser prestada particular atenção à promoção da igualdade de géneros e à emancipação das raparigas e das mulheres
a todos os níveis da sociedade;
g) Salienta que o novo quadro deve reunir as dimensões económica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável;
h) É indispensável mobilizar todos os recursos financeiros possíveis e mecanismos inovadores de financiamento do
desenvolvimento, prestando especial atenção aos seguintes aspetos:
i) o combate à corrupção, aos paraísos fiscais, à evasão fiscal e aos fluxos ilícitos de capitais;
ii) as responsabilidades das economias emergentes na agenda do desenvolvimento, incentivando também a cooperação
Sul-Sul e triangular;
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iii) a melhoria dos mecanismos de acompanhamento;
iv) APD; e
v) a coerência das políticas para o desenvolvimento;
i) É necessário assegurar que o novo quadro incluirá igualmente intervenientes para além daqueles que se encontram ao
nível da administração nacional, a fim de criar um ambiente propício que apoie uma verdadeira apropriação
democrática, bem como a sociedade civil;
j) Tendo em conta a natureza mutável da pobreza e o impacto das políticas nacionais no contexto mundial, a coerência das
políticas para o desenvolvimento será decisiva para o sucesso de um futuro quadro;
k) São necessários mecanismos de responsabilização claros, a fim de garantir que os países respeitem os seus
compromissos e combatam de forma eficaz a pobreza e os desafios em termos de sustentabilidade sobre os quais o
quadro pós-2015 se debruçará;
o
o

o

97.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, aos governos e parlamentos
dos EstadosMembros e ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

P7_TA(2013)0284

Estado de Direito na Rússia
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre o Estado de Direito na Rússia (2013/2667(RSP))
(2016/C 065/20)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta as suas relações anteriores sobre a Rússia, em particular as de 17 de fevereiro de 2011 sobre o Estado
de direito na Rússia (1), 13 de setembro de 2012 sobre a utilização política da justiça na Rússia (2) e 13 de dezembro
de 2012 que contém as recomendações do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão e ao Serviço Europeu para a
Ação Externa sobre as negociações sobre o novo Acordo UE-Rússia (3),
— Tendo em conta o Acordo de Parceria e Cooperação entre as Comunidades Europeias e os seus EstadosMembros, por
um lado, e a Federação da Rússia, por outro, e as negociações em curso com vista à aprovação de um novo acordo UE-Rússia,
— Tendo em conta a Parceria para a Modernização lançada em 2010 por ocasião da Cimeira UE/Rússia de Rostov-on-Don
e o compromisso assumido pelos dirigentes russos em favor do Estado de direito como base fundamental para a
modernização da Rússia,
— Tendo em conta a Constituição da Rússia, nomeadamente o seu artigo 118.o, segundo o qual a justiça na Federação da
Rússia é administrada exclusivamente pelos tribunais, e o seu artigo 120.o, segundo o qual os juízes são independentes e
subordinados apenas à Constituição russa e ao direito federal,
— Tendo em conta o Relatório Anual da UE sobre a Democracia e os Direitos Humanos no Mundo,
— Tendo em conta os resultados da Cimeira UE-Rússia de 3—4 de junho de 2013 e as consultas sobre direitos humanos
de 19 de maio de 2013,

(1)
(2)
(3)

JO C 188 E de 28.6.2012, p. 37.
Textos Aprovados, P7_TA(2012)0352.
Textos Aprovados, P7_TA(2012)0505.
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— Tendo em conta as declarações da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a associação GOLOS, a situação das ONG na Federação Russa e o caso
Magnitsky,
— Tendo em conta a Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, a Declaração das
Nações Unidas sobre os Defensores dos Direitos Humanos e a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito e a
Responsabilidade dos Indivíduos, Grupos ou Órgãos da Sociedade de Promover e Proteger os Direitos Humanos e as
Liberdades Fundamentais Universalmente Reconhecidos,
— Tendo em conta a atribuição do Prémio Sakharov 2009 para a Liberdade de Pensamento à «Memorial», uma organização
não-governamental russa que luta, entre outros, pelos direitos dos presos políticos na Rússia, e atendendo ao crescente
apoio no Parlamento Europeu à candidatura da mesma organização ao Prémio Nobel da Paz,
— Tendo em conta os pareceres da Comissão de Veneza sobre a Lei Federal russa n.o 65, de 8 de junho de 2012, sobre as
assembleias, reuniões, manifestações, marchas e piquetes e o código das contraordenações, a Lei Federal Russa sobre o
combate às atividades extremistas e a Lei Federal Russa sobre o Serviço Federal de Segurança (FSB),
— Tendo em conta o artigo 122.o, n.o 5, e o artigo 110.o, n.o 4, do seu Regimento,
A. Considerando que a União Europeia continua a estar empenhada no aprofundamento e desenvolvimento das relações
entre a UE e a Rússia, em conformidade com os princípios inscritos na Parceria para a Modernização, com base num
sólido compromisso mútuo em prol dos princípios democráticos, no respeito dos direitos fundamentais e humanos, do
Estado de direito, da liberdade de expressão e da liberdade de reunião e no respeito da dignidade humana e da igualdade;
B. Considerando que, enquanto membro do Conselho da Europa e da Organização para a Segurança e Cooperação na
Europa (OSCE) e Estado signatário das Declarações da ONU, a Rússia se comprometeu a proteger e promover os direitos
humanos, as liberdades fundamentais e o Estado de direito,
C. Considerando que as preocupações continuam vivas em relação à evolução da Federação da Rússia em matéria de
respeito e proteção dos direitos humanos e de respeito dos princípios, das regras e dos processos democráticos
geralmente aceites;
D. Considerando que a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social, tanto em linha como tradicionais,
constitui um aspeto fundamental de uma sociedade democrática e aberta, além de ser essencial para o combate à
corrupção e a defesa dos direitos humanos e do Estado de direito; considerando que a imprensa independente, enquanto
manifestação coletiva do direito de expressão, é um dos principais agentes da paisagem mediática, atuando como
guardiã da democracia;
E. Considerando que, nos últimos anos, diversos julgamentos e processos judiciais, como os casos Magnitsky,
Khodorkovsky e Politkovskaya, têm posto em causa a independência e a imparcialidade dos órgãos judiciais da
Federação da Rússia; considerando que os casos mediáticos supracitados representam apenas os exemplos mais
conhecidos para além das fronteiras russas da incapacidade sistemática do Estado russo de preservar o Estado de direito
e de fazer justiça aos seus cidadãos,
F. Considerando que um destacado advogado, militante anticorrupção e ativista social, Alexei Navalny, está atualmente a
ser julgado na Rússia por acusações que, segundo ele, constituem uma tentativa politicamente motivada para o punir
como um dos mais proeminentes opositores do governo; considerando que Alexei Navalny tem consistentemente
exposto casos de enorme corrupção ao mais alto nível do aparelho estatal russo;
G. Considerando que os representantes do Ministério Público continuam a perseguir os ativistas da oposição que
participaram na «Marcha dos Milhões» em 6 de maio de 2012, o dia anterior à tomada de posse do presidente Putin;
considerando que, de acordo com relatórios independentes de confiança, a manifestação foi violentamente interrompida
na Praça Bolotnaya pela polícia antimotim, que exerceu sobre os participantes uma força desproporcionada e uma
violência arbitrária; considerando que os relatórios do Conselho Presidencial dos Direitos Humanos, do Provedor para
os Direitos Humanos e de uma comissão de inquérito independente que incluía altas personalidades responsabilizaram
as autoridades russas e a polícia pela violência;
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H. Considerando que a aprovação de leis ao longo dos últimos meses sobre o registo dos partidos políticos, o
financiamento das ONG, o direito de reunião, o extremismo, a difamação e as restrições ligadas à filtragem da Internet
tem contribuído de forma significativa para a deterioração do clima no que respeita ao desenvolvimento de uma
verdadeira sociedade civil na Rússia;
I. considerando que o Parlamento russo adotou, em julho de 2012, uma lei que atribui o estatuto de «agente estrangeiro» a
organizações não comerciais russas envolvidas em atividades políticas e financiadas com fundos estrangeiros;
considerando que, nos últimos amos, a legislação relativa às ONG e ao direito à liberdade de reunião foi utilizada para
reprimir a sociedade civil, conter as opiniões políticas da oposição e assediar as ONG, a oposição democrática e a
comunicação social;
J. Considerando que as autoridades federais nada têm feito para impedir que legislação discriminatória que proíbe a
«propaganda homossexual» entre em vigor em nove regiões da Rússia; considerando que a Duma aprovou recentemente
uma lei semelhante a nível nacional;
K. Considerando que membros do Conselho Presidencial dos Direitos Humanos se queixaram de assédio, intimidação,
interrogatórios, buscas dos seus escritórios e bens e de outras medidas levadas a cabo por agentes policiais russos;
L. Considerando que o desenvolvimento das relações UE-Rússia continua a ser entravado pela incapacidade da Rússia para
adotar plenamente os valores democráticos e reforçar o Estado de direito;
1.
Lembra à Rússia a importância do pleno cumprimento das suas obrigações legais internacionais, enquanto membro
do Conselho da Europa, e do respeito dos direitos humanos fundamentais e do Estado de direito consagrados na Convenção
Europeia dos Direitos do Homem e no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP);
2.
Manifesta a sua séria preocupação com as recentes leis repressivas e com a sua aplicação arbitrária pelas autoridades
russas, que conduz com frequência ao assédio de ONG, ativistas da sociedade civil, defensores dos direitos humanos e
minorias;
3.
Está profundamente preocupado com a incapacidade da Rússia para cumprir as suas obrigações legais internacionais
de proteger a liberdade de associação, de expressão e de reunião, o que representa uma ameaça tanto para a viabilidade da
vibrante sociedade civil da Rússia como para a sua cooperação com a UE;
4.
Reafirma o seu desapontamento com a lei que atribui o estatuto de «agente estrangeiro» a organizações não
comerciais russas envolvidas em atividades políticas e financiadas com fundos estrangeiros; insta as autoridades russas a
deixar de registar as ONG como «agentes estrangeiros» com base numa lei que alargou o controlo estatal sobre as ONG,
servindo-se da definição vaga de atividades políticas incluída na referida lei, estigmatizando as ONG e criando um ambiente
que é hostil à sociedade civil;
5.
Considera que as inspeções generalizadas, direcionadas e intrusivas, o confisco de bens e as multas administrativas
impostas às ONG russas e aos seus ativistas que supostamente recebem financiamento estrangeiro são inadmissíveis e
constituem uma ingerência no direito à liberdade de associação; critica ainda as buscas e a pressão exercida sobre as
fundações políticas internacionais; considera que é profundamente lamentável que algumas ONG já estejam a ser objeto de
processos judiciais, como a Memorial, em São Petersburgo, ou que já tenham sido condenadas, como a GOLOS e o Centro
Levada; manifesta a sua inquietação com as investigações iniciadas contra ONG internacionais que procuram construir a
democracia na Rússia, incluindo os institutos internacionais;
6.
Insta as autoridades russas a responderem a estas preocupações, alinhando as leis acima mencionadas pelas normas
internacionais e pelos compromissos internacionais e constitucionais da Rússia em matéria de direitos humanos, incluindo
a sua própria Constituição, em particular eliminando restrições legais e administrativas indevidas e outras restrições ao
funcionamento das ONG;
7.
Insta a Vice-Presidente/Alta Representante, o SEAE e a Comissão a ter em conta, durante as negociações em curso
sobre o próximo quadro financeiro plurianual e durante a fase de programação, a deterioração da situação para a sociedade
civil, a retirada forçada de outros doadores internacionais e os crescentes pedidos de apoio da UE, e a prever um aumento
significativo correspondente do apoio financeiro da União às ONG e à sociedade civil;
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8.
Está profundamente preocupado com as consequências negativas da adoção de uma lei federal sobre a «propaganda
homossexual», que poderá aumentar a discriminação e a violência contra as pessoas LGBT;

9.
Exorta as autoridades russas a garantirem o pluralismo político, a liberdade de imprensa, o Estado de direito, a
independência e a imparcialidade do sistema judicial, a liberdade de expressão e de reunião, inclusive na internet, sindicatos
independentes e eficazes e a não-discriminação, como condição prévia necessária para o desenvolvimento e a modernização
da Rússia a fim de reconhecer e proteger os direitos individuais e coletivos de todos os seus cidadãos; recorda que, de acordo
com o direito internacional, os Estados têm a obrigação de apoiar, direta ou indiretamente, o financiamento de atividades da
sociedade civil, em particular através da criação de um ambiente favorável, sem interferir na sua independência;

10.
Manifesta a sua profunda preocupação com os relatos de julgamentos por motivos políticos, de processos ilegais e
de não investigação de crimes graves como assassínios, assédio e outros atos de violência, tal como demonstrado pelos
casos Magnitsky, Khodorkovsky, Politkovskaya e outros; insta os órgãos judiciais e as instituições responsáveis pela
aplicação da lei russas a exercerem as suas obrigações com eficácia, imparcialidade e independência, a fim de fazer
comparecer perante a justiça os autores dos crimes;

11.
Recorda a sua recomendação sobre as restrições comuns à emissão de vistos para os funcionários russos envolvidos
no caso de Sergei Magnitsky e solicita ao Conselho e à Comissão que imponham uma proibição de emissão de vistos a nível
da UE e que congelem os ativos financeiros na UE de todos os funcionários envolvidos na morte de Magnitsky, que é alvo de
um processo judicial póstumo, e de outros graves violadores dos direitos humanos na Rússia; salienta que esses indivíduos
não devem beneficiar de qualquer acordo de facilitação de vistos entre a UE e a Rússia;

12.
Insta os EstadosMembros a facilitarem e avaliarem positivamente os pedidos de visto de ativistas políticos russos
perseguidos;

13.
Congratula-se com a recente reabertura do processo do assassínio de Anna Politkovskaya, mais de seis anos depois
de ter sido abatida, mas duvida que a questão relativa ao mandante do assassínio seja abordada;

14.
Manifesta a sua profunda preocupação com o caso de Alexei Navalny e lamenta o caráter alegadamente político da
sua acusação; insta as autoridades russas a garantirem que lhe sejam concedidos plenos direitos e que o seu julgamento
cumpra as normas internacionalmente aceites em matéria de garantias processuais; solicita, neste contexto, às delegações da
UE e às Missões dos EstadosMembros na Rússia que acompanhem os julgamentos de todos os defensores dos direitos
humanos, incluindo o de Navalny e outros, em particular a nível regional;

15.
Insta a Rússia, no que diz respeito à «Marcha dos Milhões», a encarregar uma comissão de inquérito independente
para investigar a violência na Praça Bolotnaya e, em particular, as alegações de uso excessivo de força contra os
manifestantes; expressa preocupação com as motivações políticas dos processos relacionados com a violência na Praça
Bolotnaya;

16.
Solicita às autoridades russas que garantam a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social, tanto
tradicionais como em linha, promovam um panorama pluralista da comunicação social, permitam que as plataformas de
meios de comunicação, os jornalistas e os «bloggers» cumpram o seu papel fundamental na sociedade russa de forma
independente, garantam o livre fluxo da informação e assegurem a liberdade de expressão; salienta a importância de
legislação sobre a liberdade de informação, que é essencial para que os jornalistas e a sociedade civil façam o seu trabalho de
sentinelas;

17.
Exorta a Rússia a cooperar plenamente com os procedimentos especiais do Conselho dos Direitos do Homem das
Nações Unidas, nomeadamente através da emissão de um convite permanente para visitas ao país, e a responder
positivamente aos pedidos pendentes de acesso dos relatores especiais da ONU para a proteção dos defensores dos direitos
humanos, a liberdade de associação e de reunião e a liberdade de expressão na Rússia; exorta a Rússia a aceitar também as
recomendações formuladas no âmbito da Revisão Periódica Universal da Rússia no Conselho dos Direitos Homem, a
revogar ou rever a legislação que afete o trabalho das ONG e a deixar de colocar obstáculos à atividade relacionada com os
direitos humanos;
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18.
Exorta o Conselho a adotar as conclusões do Conselho «Negócios Estrangeiros» sobre os direitos humanos na Rússia,
que serviriam para prestar um apoio crítico a todos aqueles que, na Rússia, trabalham em prol dos direitos humanos, e
também a vincular os 27 EstadosMembros e as instituições da UE numa mensagem e abordagem comuns no que diz
respeito aos direitos humanos na Rússia;
19.
Insta a Rússia a tomar todas as medidas possíveis para assegurar que todos os membros do Conselho Presidencial
dos Direitos Humanos e, de um modo mais geral, todos aqueles que trabalham em prol dos direitos humanos na Rússia,
beneficiem de proteção contra o assédio e a intimidação;
20.
Solicita aos Presidentes do Conselho e da Comissão, bem como à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, que continuem a acompanhar de perto estes assuntos, invoquem
estas questões nas diferentes instâncias e reuniões com a Rússia e informem o Parlamento sobre as suas conversações com
as autoridades russas;
21.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da
União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Conselho, à Comissão, aos governos e
parlamentos dos EstadosMembros, ao Presidente, ao Governo e ao Parlamento da Federação da Rússia, ao Conselho da
Europa e à Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa.

P7_TA(2013)0285

Azerbaijão: o caso de Ilgar Mammadov
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre o Azerbaijão: o caso de Ilgar Mammadov (2013/
/2668(RSP))
(2016/C 065/21)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre a situação no Azerbaijão, em especial as resoluções relativas aos
direitos humanos e ao Estado de direito,
— Tendo em conta a declaração conjunta da Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança, Catherine Ashton, e do Comissário Štefan Füle, de 9 de fevereiro de 2013, sobre
as detenções de Tofiq Yaqublu, colunista de um jornal e vice-presidente do partido da oposição Musavat, e de Ilgar
Mammadov, líder e candidato presidencial do Partido Republicano Alternativo (REAL),
— Tendo em conta a declaração conjunta dos respetivos porta-vozes de Catherine Ashton e do Comissário Füle, de
7 de junho de 2013, sobre as restrições à liberdade de expressão no Azerbaijão,
— Tendo em conta a declaração do Secretário-Geral do Conselho da Europa, Thorbjørn Jagland, de 3 de maio de 2013,
sobre as novas acusações formuladas contra Ilgar Mammadov,
— Tendo em conta a declaração do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa, de 18 de março
de 2013,
— Tendo em conta a declaração conjunta emitida por 52 organizações da sociedade civil do Azerbaijão, solicitando a
libertação de Ilgar Mammadov e de Tofiq Yaqublu,
— Tendo em conta as relações estabelecidas entre a UE e o Azerbaijão, com efeito a partir de 1999, representadas pela
implementação do Plano de Ação da Política Europeia de Vizinhança (PEV), pela criação da Parceria Oriental (PO), pelas
negociações relativas a um Acordo de Associação entre a UE e o Azerbaijão e pela participação do Azerbaijão na
Assembleia Parlamentar Euronest,
— Tendo em conta as negociações em curso entre a UE e o Azerbaijão relativas a um Acordo de Associação,
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— Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de dezembro de 2012, sobre uma «Estratégia para a Liberdade Digital na Política
Externa da UE (1),
— Tendo em conta o relatório de 2012 sobre os progressos realizados pelo Azerbaijão no âmbito da PEV, de 20 de março
de 2013,
— Tendo em conta o artigo 122.o, n.o 5, e o artigo 110.o, n.o 4, do seu Regimento,
A. Considerando que Ilgar Mammadov, líder do movimento da oposição REAL e diretor da Escola de Estudos Políticos de
Bacu, pertencente ao Conselho da Europa, e Tofiq Yaqublu, vice-presidente do partido da oposição Musavat, foram
detidos pelas autoridades do Azerbaijão em 4 de fevereiro de 2013, permanecendo ilegalmente detidos desde então; que
Ilgar Mammadov é acusado de incitamento à organização de motins em Ismaili após ter visitado a cidade;
B. Considerando que a sua prisão preventiva inicial foi prolongada por duas vezes numa tentativa aparente de o manter
preso até à realização das próximas eleições; que, segundo relatórios recentes, Ilgar Mammadov foi transferido para uma
cela de castigo, o que levanta suspeitas quanto ao seu possível isolamento;
C. Considerando que a situação geral dos direitos humanos no Azerbaijão se tem vindo a deteriorar ao longo dos últimos
anos, não obstante a adoção do Plano de Ação da PEV, assistindo-se a uma crescente pressão sobre as ONG e os meios
de comunicação social independentes, bem como à sua intimidação, o que tem contribuído para um sentimento
generalizado de medo entre as forças da oposição, defensores dos direitos humanos, bem como entre os jovens e
ativistas de redes sociais, conduzindo à autocensura entre os jornalistas;
D. Considerando que, antes de ser detido, Ilgar Mammadov havia sido confirmado como candidato do partido da oposição
REAL às eleições presidenciais do Azerbaijão previstas para outubro de 2013;
E. Considerando que os defensores dos direitos humanos e os representantes da sociedade civil consideram a detenção de
Ilgar Mammadov ilegal e de motivação política, bem como uma tentativa de intimidar a oposição;
F. Considerando que a Comissão, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e os Governos dos Estados-Membros
manifestaram sérias preocupações relativamente a este caso;
G. Considerando que a UE manifestou sérias preocupações face ao recurso à justiça seletiva para fins políticos;
H. Considerando que os representantes do Conselho da Europa em Bacu não foram admitidos na primeira audiência do
tribunal, em fevereiros de 2013, e que, além disso, um grupo de embaixadores do Conselho da Europa que efetuou
recentemente uma visita ao Azerbaijão não foi autorizado a visitar Ilgar Mammadov;
I. Considerando que a liberdade da imprensa e dos meios de comunicação social, tanto em linha com por meios
convencionais, é um aspeto essencial de uma sociedade democrática e aberta, sendo igualmente fundamental para
salvaguardar os direitos humanos e o Estado de direito;
J. Considerando que os jornalistas, bloguistas, ativistas e outros pensadores independentes continuam a enfrentar graves
limitações à sua liberdade de expressão no Azerbaijão, sendo vítimas de acusações falsas, perseguição, intimidação e
ataques físicos;
K. Considerando que as manifestações no centro de Bacu têm sido proibidas de forma eficaz desde 2006 e que foram
recentemente introduzidas novas penas severas e períodos mais longos de detenção administrativa para aqueles que
organizam ou participam em manifestações públicas não autorizadas;
L. Considerando que as autoridades do Azerbaijão solicitaram recentemente a redução da missão da Organização para a
Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) em Bacu ao estatuto de «gabinete de coordenação de projetos», o que se
considera uma tentativa de limitar as críticas esperadas da OSCE às eleições presidenciais previstas para outubro de
2013;
M. Considerando que, contrariamente aos compromissos assumidos, o Parlamento do Azerbaijão (Milli Mejlis) aprovou
alterações ao Código Penal que preveem penas de prisão até três anos por difamações publicadas em linha, um ato que
constitui um obstáculo adicional às condições necessárias para garantir a independência e a imparcialidade dos meios de
comunicação social no Azerbaijão;

(1)

Textos Aprovados, P7_TA(2012)0470.
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N. Considerando que o Azerbaijão participa atualmente em consultas com a Comissão de Veneza do Conselho da Europa
sobre a reforma da legislação do país em matéria de difamação, a qual deve ser realizada em execução de dois acórdãos
do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem contra o Azerbaijão; que, no entanto, o Parlamento do Azerbaijão
aprovou novas alterações destinadas a facilitar a aplicação das disposições em matéria de difamação à sua manifestação
em linha;

O. Considerando que o Azerbaijão é um membro do Conselho da Europa e assumirá a sua presidência rotativa em 2014,
sendo igualmente parte na Convenção Europeia dos Direitos do Homem;

P. Considerando que o Azerbaijão tem vindo a participar ativamente na PEV e na PO, participa nas negociações de um
Acordo de Associação e no reforço das iniciativas de cooperação assentes no quadro da PO, é membro fundador da
Euronest e está empenhado em respeitar a democracia, os direitos humanos e o Estado de direito, que são valores
fundamentais de ambas as iniciativas;

Q. Considerando que o Azerbaijão aprovou novas leis que alargam a definição de difamação, estreitam a regulamentação
que rege a fundação de organizações não-governamentais (ONG) e introduzem penas muito mais severas por infrações
relacionadas com manifestações públicas;

R. Considerando que o Azerbaijão assumiu um lugar não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas
(CSNU) durante o período de 2012-2013, tendo-se comprometido a defender os valores consagrados na Carta das
Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos Humanos;

S. Considerando que 2013 é um importante ano eleitoral para o Azerbaijão, que se comprometeu a melhorar o ambiente
geral para a realização de eleições democráticas;

1.
Salienta que o pleno respeito dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e do Estado de direito é o elemento
fundamental do quadro para a cooperação no âmbito da PO, bem como dos compromissos assumidos pelo Azerbaijão no
âmbito do Conselho da Europa e da OSCE;

2.
Condena veementemente a detenção de Ilgar Mammadov, solicita a sua libertação imediata e não condicional e o
termo da sua acusação, e exorta ainda as autoridades do Azerbaijão a investigarem as acusações formuladas contra o
mesmo, de forma célere, justa, transparente e independente;

3.
Insta a UE a ajudar e a continuar a apoiar a República do Azerbaijão nos seus esforços com vista à consolidação da
democracia e do Estado de direito, bem como à reforma do sistema judicial e dos sistemas de aplicação da lei, com especial
incidência na proteção dos direitos humanos;

4.
Manifesta sérias preocupações face aos relatos de defensores dos direitos humanos e de ONG nacionais e
internacionais sobre o alegado recurso a acusações «arquitetadas» contra políticos, ativistas e jornalistas;

5.
Condena todas as formas de intimidação, captura, detenção ou acusação de líderes ou membros de partidos da
oposição, de ativistas, jornalistas ou bloguistas, pelo simples facto de estes terem manifestado a sua opinião ou exercido os
seus direitos e liberdades fundamentais em conformidade com as normas internacionais;

6.
Insta as autoridades do Azerbaijão a respeitarem inequivocamente a liberdade da imprensa e dos meios de
comunicação social, tanto em linha como por meios convencionais, bem como a garantirem a liberdade de expressão;

7.
Insta as autoridades do Azerbaijão a procederem à reforma da legislação do país em matéria de difamação, de modo a
que este ato seja sancionado através de penas proporcionadas e não de pena de prisão;

8.

Insta as autoridades do Azerbaijão a respeitarem plenamente a liberdade de reunião da população azerbaijanesa;
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9.
Apoia as negociações em curso relativas a um Acordo de Associação entre a UE e o Azerbaijão e reafirma a sua
opinião de que tal acordo deve incluir cláusulas e indicadores sobre a proteção e a promoção dos direitos humanos,
especialmente em matéria de liberdade dos meios de comunicação social e do direito à liberdade de expressão, associação e
reunião, refletindo os princípios e direitos consagrados na Constituição do Azerbaijão e os compromissos assumidos pelo
Azerbaijão no quadro do Conselho da Europa e da OSCE;
10.
Convida as autoridades do Azerbaijão a harmonizarem a legislação em matéria de eleições, liberdade de associação e
reunião e liberdade dos meios de comunicação social com as normas internacionais e a assegurarem a sua plena aplicação;
11.
Insta o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) a aplicar estritamente o princípio «mais por mais», conferindo
especial atenção à realização de eleições inclusivas, livres e justas, à independência do poder judicial, às reformas
democráticas e aos direitos e liberdades fundamentais, e a estabelecer claramente as consequências de atrasos em relação às
reformas;
12.
Insta as autoridades do Azerbaijão a aumentarem os seus esforços no sentido de reformar todos os aspetos do
sistema judicial: acusação, julgamento, sentença, detenção e recursos;
13.
Insta o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, a defender as preocupações da UE em matéria de
direitos humanos no que se refere ao Azerbaijão, expressas no último relatório de progressos no âmbito da PEV, durante a
visita prevista do Presidente Ilham Aliyev a Bruxelas;
14.
Apoia o trabalho do SEAE e insta a Delegação da UE em Bacu a continuar a prestar especial atenção às preocupações
em matéria de direitos humanos durante o próximo ciclo eleitoral, demonstrando o seu apoio aos defensores dos direitos
humanos mediante a participação em eventos organizados pela sociedade civil e manifestando-se em seu nome,
acompanhando de perto os processos judiciais e apoiando a liberdade dos meios de comunicação social, nomeadamente
solicitando a viabilidade da transmissão de canais de rádio e de televisão independentes durante a campanha eleitoral;
15.
Exorta as autoridades do Azerbaijão a concederem ao Centro dos Direitos Humanos do Azerbaijão autorização não
condicional para reabrir e para proceder ao registo, sem quaisquer demoras ou encargos administrativos, do Centro de
Observação Eleitoral e de Estudos sobre Democracia e do Clube dos Direitos Humanos;
16.
Exorta as autoridades do Azerbaijão a respeitarem todos os acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
relativos ao Azerbaijão;
17.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Serviço Europeu de Ação Externa, ao Conselho
Europeu, à Comissão, aos governos e parlamentos da República do Azerbaijão, ao Conselho da Europa, à OSCE e ao
Conselho dos Direitos Humanos da ONU.

P7_TA(2013)0286

Situação dos muçulmanos Rohingya
Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre a situação dos muçulmanos Rohingya (2013/
/2669(RSP))
(2016/C 065/22)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Birmânia/Mianmar, nomeadamente as de 20 de abril de 2012 (1),
13 de setembro de 2012 (2) e 22 de novembro de 2012 (3),

(1)
(2)
(3)

Textos Aprovados, P7_TA(2012)0142.
Textos Aprovados, P7_TA(2012)0355.
Textos Aprovados, P7_TA(2012)0464.
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— Tendo em conta a sua resolução de 23 de maio de 2013 (1), sobre o restabelecimento do acesso de Mianmar/Birmânia às
preferências pautais generalizadas4,
— Tendo em conta as conclusões do Conselho «Assuntos Externos» da UE, de 22 de abril de 2013, sobre a Mianmar/
/Birmânia,
— Tendo em conta a declaração da Alta Representante, Catherine Ashton, de 27 de novembro de 2012, sobre a Resolução
da Assembleia-Geral das Nações Unidas de 2012 sobre a situação dos direitos humanos em Mianmar,
— Tendo em conta a declaração do porta-voz da Alta Representante, Catherine Ashton, de 1 de junho de 2013, sobre o
acordo celebrado entre o Governo de Mianmar/Birmânia e a Organização Independentista Kachin,
— Tendo em conta a declaração da Comissária da UE para a Cooperação Internacional, a Ajuda Humanitária e a Resposta
às Situações de Crise, Kristalina Georgieva, de 9 de agosto de 2012, sobre a situação dos muçulmanos Rohingya,
— Tendo em conta o relatório final da Delegação da sua Subcomissão dos Direitos do Homem sobre a Birmânia/Mianmar,
de 3 a 5 de abril de 2013,
— Tendo em conta o conjunto de medidas restritivas da União Europeia, enunciadas na Decisão 2010/232/PESC do
Conselho, de 26 de abril de 2010, recentemente alterada pelo Regulamento (UE) n.o 1083/2011 do Conselho, de
27 de outubro de 2011,
— Tendo em conta a declaração do porta-voz da Alta Representante, Catherine Ashton, de 23 de março de 2013, sobre os
violentos confrontos na cidade de Meiktila, na Birmânia/Mianmar,
— Tendo em conta a declaração do porta-voz da Alta Representante, Catherine Ashton, de 2 de abril de 2013, sobre a
alegada morte de 13 crianças causada por um incêndio numa escola muçulmana na Birmânia,
— Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948,
— Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP), de 1966,
— Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951, e o seu Protocolo de 1967,
— Tendo em conta a Resolução n.o 67/233 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 24 de dezembro de 2012, sobre a
situação dos direitos humanos em Mianmar,
— Tendo em conta o apelo do ACNUR, de 13 de novembro de 2012, aos governos do Sudeste Asiático para manterem as
suas fronteiras abertas às pessoas que fogem da Birmânia por mar,
— Tendo em conta o relatório do Relator Especial das Nações Unidas, de 6 de março de 2013, sobre a situação dos direitos
humanos na Birmânia/Mianmar, bem como a sua declaração, de 11 de junho de 2013, de que «as violações dos direitos
humanos cometidas contra os Rohingya no Estado de Rakhine são generalizadas e sistemáticas»,
— Tendo em conta a declaração de Aun San Suu Kyi, de 27 de maio de 2013, sobre a «política de dois filhos» para os
muçulmanos Rohingya,
— Tendo em conta a decisão tomada na Cimeira da ASEAN, de novembro de 2011, de atribuir a Presidência da ASEAN à
Birmânia/Mianmar em 2014,
— Tendo em conta o relatório da organização Human Rights Watch, «“Só Podemos Rezar”: Crimes contra a Humanidade e
a Limpeza Étnica dos Muçulmanos Rohingya no Estado de Rakhine da Birmânia», de 22 de abril de 2013,
— Tendo em conta o artigo 122.o, n.o 5, e o artigo 110.o, n.o 4, do seu Regimento,

(1)
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A. Considerando que a perseguição e a violência contra a minoria Rohingya se intensificam, sobretudo através da
destruição de propriedade e locais de culto, detenções maciças, detenção arbitrária, tortura, violação e restrições à
liberdade de circulação, direitos matrimoniais e acesso à educação;
B. Considerando que a violência religiosa que teve início no Estado de Rakhine continuou a propagar-se pelo país; que no
período entre março e maio de 2013 vários ataques antimuçulmanos foram denunciados na Divisão de Rangoon, em
Mandalay e Pegu, bem como nos Estados de Kachin e Shan, resultando em 46 mortes e na deslocação de mais de
14 000 pessoas;
C. Considerando que a violência sectária se propagou agora a uma nova zona da Birmânia, pois lojas na cidade de Lashio
do Estado de Shan foram queimadas por uma multidão, em 28 de maio de 2013, e três mulheres Rohingya foram
mortas pela polícia na aldeia de Parein durante um confronto sobre o alojamento da minoria deslocada, em 4 de junho
de 2013;
D. Considerando que mais de 130 000 Rohingya deslocados permanecem em campos e outras zonas e que o Governo da
Birmânia/Mianmar permitiu apenas acesso humanitário limitado e inadequado às populações Rohingya em risco; que
muitos Rohingya se encontram confinados a zonas vulneráveis a inundações onde estão expostos a chuvas e ciclones
das monções; que não podem regressar aos seus lares devido à violência persistente ou devido ao facto de os seus lares
terem sido destruídos ou de serem impedidos pelas forças de segurança de abandonarem os campos onde se encontram;
E. Considerando que dezenas de milhar de Rohingya fugiram por mar para escaparem à perseguição e que centenas
perderam a vida em barcos que se afundaram ou ao serem empurrados de novo para o mar; que cerca de 1 700
Rohingya que fugiram da Birmânia se encontram alegadamente em condições atrozes em centros de detenção de
imigrantes tailandeses;
F. Considerando que, em 23 de abril de 2013, a Comissão de Inquérito Independente, criada em agosto de 2012, para
investigar a violência sectária no Estado de Rakhine, apresentou um relatório com recomendações destinadas a atenuar
as tensões mas, no entanto, recusou reconhecer a identidade Rohingya, não responsabilizou ninguém pelas violações
dos direitos humanos cometidas durante os distúrbios, defendeu uma «separação temporária» entre as comunidades
muçulmana e budista e recomendou a execução de programas de controlo de natalidade inaceitáveis para os
muçulmanos;
G. Considerando que, embora o Presidente birmanês U Thein Sein se tenha comprometido, num discurso de 6 de maio
de 2013, a que o seu Governo garantiria os direitos fundamentais dos muçulmanos no Estado de Rakhine e embora
tenha tomado algumas medidas no sentido de ampliar as liberdades cívicas no país, a dramática situação dos Rohingya e
das relações interétnicas no seu todo pode minar todo o processo de reforma da Birmânia/Mianmar; que relatórios
independentes credíveis assinalam a cumplicidade das autoridades birmanesas em crimes contra a humanidade tendo
como alvo a população Rohingya que resultaram numa ampla segregação de caráter religioso no Estado de Rakhine;
H. Considerando que o Governo da Birmânia/Mianmar anunciou recentemente que restabeleceria a política dos dois filhos;
que esta foi condenada pelo Relator Especial das Nações Unidas sobre os direitos humanos na Birmânia/Mianmar,
Tomás Ojea Quintana, como uma medida discriminatória e coerciva contra os Rohingya no Estado de Rakhine, que
viola os direitos humanos fundamentais dos Rohingya, bem como as obrigações e os compromissos internacionais da
Birmânia em matéria de direitos humanos;
I. Considerando que a comunidade internacional exortou o Governo birmanês a rever a lei da cidadania, de 1982, para
assegurar que os Rohingya deixem de ser apátridas e que as causas da discriminação de longa data contra a população
Rohingya sejam resolvidas;
J. Considerando que o Dr. Tun Aung, um médico de 65 anos de idade e chefe comunitário respeitado do Estado de
Rakhine, foi detido em junho de 2012 e condenado a dezassete anos de prisão por motivos políticos, amplamente
denunciados por grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo a Amnesty International;
K. Considerando que, segundo o relatório da organização Human Rights Watch «“Só Podemos Rezar”: Crimes contra a
Humanidade e a Limpeza Étnica dos Muçulmanos Rohingya no Estado de Rakhine da Birmânia», divulgado em
22 de abril de 2013, os abusos perpetrados contra os Rohingya no último ano, que alegadamente envolveram entidades
públicas, constituem crimes contra a humanidade e limpeza étnica; que este relatório apresenta igualmente provas de
quatro valas comuns datadas de 2012 no Estado de Rakhine;
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L. Considerando que a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social, tanto online como offline, desempenha
um papel fundamental na revelação e documentação das violações dos direitos humanos e na responsabilização dos
governos;
M. Considerando que, no âmbito da Declaração Universal dos Direitos do Homem, todas as pessoas têm o direito de
procurar asilo contra perseguições;
1.
Condena as sérias violações dos direitos humanos e a violência perpetrada contra os muçulmanos Rohingya na
Birmânia/Mianmar e apela a todas as partes a que se abstenham de recorrer à violência;
2.

Apresenta as suas condolências às vítimas de violência e perseguição ilícita na Birmânia/Mianmar;

3.
Reconhece as medidas adotadas pelo Presidente U Thein Sein e outros reformadores da Birmânia/Mianmar no sentido
de introduzir reformas democráticas no último ano; lamenta, no entanto, o facto de o Governo não ter protegido os
Rohingya da violência organizada e apela ao Governo e a toda a sociedade da Birmânia/Mianmar a que atuem de imediato
no sentido de pôr fim às violações dos direitos humanos e processar judicialmente os autores dos ataques violentos e outros
abusos;
4.
Insta o Governo da Birmânia/Mianmar a garantir que as suas forças de segurança envidam todos os seus esforços no
sentido de proteger os muçulmanos Rohingya de atos violentos; manifesta a sua profunda preocupação perante alegações
de que os membros das forças de segurança birmanesas participaram nos atos de violência e apela de novo, com urgência, a
uma investigação completa e independente destas alegações, com o auxílio das Nações Unidas;
5.
Realça a necessidade de uma atuação urgente para lidar com os riscos humanitários enfrentados por todas as pessoas
deslocadas e, em especial, o povo Rohingya, na Birmânia/Mianmar; reitera o seu apelo ao Governo da Birmânia/Mianmar a
que permita que os organismos das Nações Unidas e as ONG de ajuda humanitária, bem como os jornalistas e diplomatas,
tenham livre acesso a todas as zonas do país, incluindo ao Estado de Rakhine, e conceda a todas as comunidades afetadas
por conflitos e violência sectária o acesso pleno e sem restrições à ajuda humanitária; solicita ainda às autoridades
birmanesas que melhorem urgentemente as condições nos campos de deslocados dos Rohingya;
6.
Insta todos os países da região a cumprirem as suas obrigações internacionais em matéria de direitos dos refugiados, a
abrirem as fronteiras a requerentes de asilo Rohingya e a proporcionar-lhes, no mínimo, proteção temporária, apoiando
simultaneamente o Governo birmanês na busca de soluções equitativas e a longo prazo para as causas subjacentes;
7.
Apela ao Governo da Tailândia a que ponha fim, de imediato, à detenção em condições desumanas de pelo menos
1 700 requerentes de asilo Rohingya e a que lhes proporcione acesso às agências de refugiados das Nações Unidas; lamenta
o facto de o Governo da Tailândia não ter permitido, até ao momento, que o ACNUR efetue triagens de determinação do
estatuto de refugiado quanto aos requerentes de asilo Rohingya;
8.
Insta o Governo birmanês a autorizar o estabelecimento de um gabinete do ACDH no país, com agências nas
províncias, de modo a permitir um acompanhamento apropriado da situação dos direitos humanos no país;
9.
Enaltece a promessa feita pelo Presidente U Thein Sein de que todos os autores de atos de violência serão perseguidos
judicialmente, bem como o seu compromisso a favor de uma sociedade multicultural, multi-étnica e multiconfessional;
exorta o Presidente U Thein Sein a tomar medidas suplementares a fim de aplicar o Estado de direito e combater as causas
mais profundas da violência;
10.
Saúda o anúncio feito pelo mesmo Presidente, em 4 de junho de 2013, de que serão libertados todos os presos
políticos em Birmânia/Mianmar; reitera a sua posição de que a libertação de todos os presos políticos, incluindo o Dr. Tun
Aung, deve ser imediata e incondicional e implicar a plena reposição dos seus direitos e liberdades;
11.
Exorta o Governo a que continue a procurar e a implementar soluções duradoiras para as causas subjacentes às
tensões, adotando nomeadamente medidas sobre o estatuto dos Rohingya; reitera os seus anteriores apelos a favor da
modificação ou derrogação da Lei da cidadania de 1982, a fim de garantir a igualdade de acesso dos Rohingya à cidadania
de Mianmar/Birmânia, o que implica tanto direitos como obrigações, e a fim de adequar essa lei modificada ou revogada às
normas internacionais em matéria de direitos humanos e às obrigações do país nos termos do artigo 7.o da Convenção das
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança;
12.
Critica a declaração de 11 de junho de 2013 de Khin Yi, Ministro da Imigração de Mianmar/Birmânia, em que
manifestou apoio à reposição da política dos dois filhos;
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13.
Enaltece a recente declaração da líder da oposição, Aung Sam Suu Kyi, em protesto pela reposição da política dos
dois filhos para os Rohingya, e insta o Governo de Mianmar/Birmânia a revogar de imediato essa regulamentação, bem
como outras políticas, normas, regulamentações ou leis coercivas ou discriminatórias;
14.
Sublinha a importância de efetuar as alterações legislativas e administrativas necessárias para garantir a participação
mais ampla possível da população de Mianmar/Birmânia, incluindo as minorias, nas eleições de 2014;
15.
Solicita à Vice-Presidente/Alta Representante da UE que aborde esta questão ao mais alto nível político em Birmânia/
/Mianmar e nos seus contactos com outros países membros da ASEAN;
16.
Lembra que a União Europeia restabeleceu recentemente o acesso de Birmânia/Mianmar ao seu Sistema de
Preferências Generalizadas (SPG); reitera que estas preferências estão sujeitas ao respeito das liberdades fundamentais e dos
direitos humanos; insta a Comissão Europeia a acompanhar estreitamente os progressos alcançados pelas autoridades de
Mianmar/Birmânia no respeito destas condições;
17.
Apela à Comissão para que, aquando da apresentação ao Parlamento e ao Conselho de um ato delegado relativo à
prorrogação da aplicação do sistema de preferências generalizadas a Birmânia/Mianmar após 31 de dezembro de 2013,
inclua um relatório de acompanhamento que ateste a inexistência de violações graves e sistemáticas aos princípios
estabelecidos nas convenções enumeradas no Regulamento SPG, dispensando particular atenção aos Rohingya;
18.
Solicita à Comissão que avalie de modo efetivo e completo o impacto do previsto acordo bilateral de investimento
sobre os direitos humanos antes de formular a sua proposta de diretrizes de negociação, e que consulte estreitamente o
Parlamento e a sociedade civil nesse processo;
19.
Espera que o SEAE consulte o Parlamento e o mantenha informado sobre o processo de estabelecimento de um
diálogo sobre os direitos humanos com a Birmânia/Mianmar; exorta o SEAE e os EstadosMembros a que elaborem uma lista
de critérios concretos de referência em matéria de direitos humanos que sirvam de base para avaliar os progressos
alcançados pelas autoridades da Birmânia/Mianmar no processo de reformas; sublinha que o ulterior desenvolvimento das
relações da UE com os dirigentes de Birmânia/Mianmar deve estar condicionado à consecução de progressos tangíveis,
designadamente no que diz respeito à situação dos Rohingya;
20.
Apela à participação de uma componente forte e visível da sociedade civil, que inclua representantes da minoria
Rohingya, no Grupo de trabalho UE-Mianmar/Birmânia que será criado ainda este ano, com base na experiência do Grupo
de trabalho UE-Egito;
21.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente Resolução ao Conselho, à Comissão, à Vice-Presidente da
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, aos Governos e
Parlamentos dos EstadosMembros, ao Governo e Parlamento de Birmânia/Mianmar, ao Secretário-Geral da ASEAN, à
Comissão Intergovernamental da ASEAN para os Direitos Humanos, ao Representante Especial das Nações Unidas para os
Direitos Humanos na Birmânia/Mianmar, ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ao Conselho dos
Direitos Humanos das Nações Unidas, e aos governos e parlamentos de outros países da região.
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RECOMENDAÇÕES

PARLAMENTO EUROPEU
P7_TA(2013)0234

68.a Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas
Recomendação do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, ao Conselho, referente à 68.a Sessão da
Assembleia Geral das Nações Unidas (2013/2034(INI))
(2016/C 065/23)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE), nomeadamente os seus artigos 21.o e 34.o,
— Tendo em conta a proposta de recomendação ao Conselho sobre a 68.a Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas
(AGNU) apresentada por Alexander Graf Lambsdorff, em nome do Grupo ALDE (B7-0083/2013),
— Tendo em conta a Decisão 2011/168/PESC do Conselho, de 21 de março de 2011, sobre o Tribunal Penal Internacional
e que revoga a Posição Comum 2003/444/CFSP,
— Tendo em conta as prioridades da UE para a 67.a sessão da AGNU, adotadas pelo Conselho em 23 julho de 2012 (1),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de setembro de 2003, intitulada «A União Europeia e as Nações
Unidas: a escolha do multilateralismo» (COM(2003)0526),
— Tendo em conta a 67.a sessão da AGNU, em particular as suas resoluções intituladas «Tratado sobre o Comércio de
Armas» (2), «Exame Global Quadrienal das Atividades Operacionais para o Desenvolvimento do Sistema das Nações
Unidas» (3), «Liberdade de Religião ou Crença» (4), «Promoção de uma Ordem Internacional Democrática e Equitativa» (5),
«Reforço da Cooperação Internacional no domínio dos Direitos Humanos» (6), «O Estado de Direito a nível Nacional e
Internacional» (7) e «Mulheres, Desarmamento, Não Proliferação e Controlo de Armas» (8),
— Tendo em conta a resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 3 de maio de 2011, sobre a participação da
União Europeia nos trabalhos da Organização das Nações Unidas (9),
— Tendo em conta a Resolução, de 31 de outubro de 2003, da Assembleia-Geral das Nações Unidas, que adotou a
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (10),
— Tendo em conta a Resolução n.o 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) sobre as mulheres, a paz e
a segurança, adotada em 31 de outubro de 2000,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Conselho da União Europeia 9820/1/12.
Resolução A/RES/67/234 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Resolução A/RES/67/226 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Resolução A/RES/67/179 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Resolução A/RES/67/175 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Resolução A/RES/67/169 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Resolução A/RES/67/97 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Resolução A/RES/67/48 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Resolução A/RES/65/276 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Resolução A/RES/58/4 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
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— Tendo em conta a resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU, de 5 de julho de 2012, intitulada «The
promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet» (A promoção, proteção e gozo dos direitos
humanos na Internet), que reconhece a importância da proteção dos direitos humanos e da livre circulação de
informação em linha,
— Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, de 13 de junho de 2012, sobre a 67.a Sessão da AGNU (1),
— Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, de 18 de abril de 2013, sobre o princípio da «Responsabilidade de
Proteger» (R2P) das Nações Unidas (2),
— Tendo em conta a resolução, de 11 de maio de 2011, sobre «A UE como ator mundial: o seu papel nas organizações
multilaterais» (3),
— Tendo em conta a sua resolução, de 7 de julho de 2011, sobre as políticas externas da UE a favor da democratização (4),
— Tendo em conta a resolução, de 7 de fevereiro de 2013, sobre a 22.a sessão do Conselho dos Direitos do Homem das
Nações Unidas (5),
— Tendo em conta o relatório da delegação conjunta da Comissão dos Assuntos Externos e da Subcomissão dos Direitos
do Homem dirigido à 67.a Assembleia Geral da ONU, realizada em 28 e 29 de outubro de 2012,
— Tendo em conta o artigo 121.o, n.o 3, e o artigo 97.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e o parecer da Comissão do Desenvolvimento (A7-0202/2013),
A. Considerando que, face à crescente globalização e interligação dos Estados e sociedades, é cada vez mais necessário e
oportuno definir regras e mecanismos de tomada de decisão comuns, de modo a enfrentar em conjunto os desafios
emergentes a nível mundial;
B. Considerando que a existência de um sistema de tomada de decisões fragmentado a nível mundial e a proliferação de
fóruns internacionais e transnacionais têm vindo a criar novos fatores de complexidade no quadro das relações
internacionais;
C. Considerando que a UE está empenhada em promover um multilateralismo eficaz, centrado no sistema das Nações
Unidas no seu conjunto, enquanto organização robusta; considerando que a ONU está no centro da governação
mundial;
D. Considerando que uma parceria sólida e estável entre a UE e a ONU constitui um importante fundamento e contributo
para os trabalhos da ONU no âmbito dos três pilares — paz e segurança, direitos humanos e desenvolvimento — e que a
UE deve, neste contexto, assumir a sua responsabilidade na solução conjunta de desafios globais;
E. Considerando que a ação da UE na cena internacional é norteada pelo respeito, a promoção e a proteção da
universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos; que a democracia e o Estado de Direito são os pilares de uma paz
sustentável e o garante dos direitos humanos e das liberdades fundamentais;
1.

Dirige as seguintes recomendações ao Conselho:

A UE como ator mundial
a) Assegurar permanentemente a coerência e a visibilidade da União Europeia enquanto ator global no âmbito da ONU;
reforçar a capacidade de a União agir de forma coordenada, célere e abrangente à escala mundial e de intervir de forma
consistente e oportuna; garantir a execução plena da resolução da AGNU, de 3 de maio de 2011, sobre a participação da
União Europeia nos trabalhos da Organização das Nações Unidas;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Textos
Textos
Textos
Textos
Textos

Aprovados, P7_TA(2012)0240.
aprovados, P7_TA(2013)0180.
aprovados, P7_TA(2011)0229.
Aprovados, P7_TA(2011)0334.
Aprovados, P7_TA(2013)0055.
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b) Promover um multilateralismo eficaz, através de um aumento da representatividade, transparência, responsabilização,
eficiência e eficácia da ONU, com vista a melhorar os seus resultados no terreno; relembrar a necessidade de assegurar
um novo equilíbrio institucional entre o papel emergente do G-20, das Nações Unidas e das suas agências, bem como
das instituições financeiras internacionais;
c) Cooperar mais ativamente com parceiros estratégicos e outros parceiros bilaterais e multilaterais, a fim de promover
soluções eficazes para os problemas e, sempre que possível, optar por ações coletivas, lutando por melhores resultados;

A UE e a governação mundial
d) Reforçar a cooperação com parceiros no sentido de tornar a ONU numa organização mais eficaz e coesa para o século
XXI;
e) Promover uma reforma abrangente e consensual do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU); apresentar uma
proposta concreta sobre o modo de obtenção de um lugar para a União Europeia no seio de um CSNU alargado
enquanto objetivo central e a longo prazo da União Europeia; tomar a iniciativa no sentido de desenvolver uma posição
comum dos Estados-Membros da União Europeia com essa finalidade; promover mais intensamente a transparência e
uma melhor coordenação das políticas e das posições entre os membros da UE no Conselho de Segurança das Nações
Unidas; garantir que os Estados-Membros que atualmente têm lugar permanente no CSNU promovam as opiniões e
posições da União, única forma de garantir uma intervenção coordenada da União Europeia no CSNU;
f) Prosseguir os esforços concertados tendentes a reforçar o papel e a autoridade da AGNU e a desenvolver a sua eficiência
e eficácia, nomeadamente através da melhoria dos seus métodos de trabalho;
g) Promover uma participação mais institucional de outras partes interessadas (representantes da sociedade civil, meio
académico) nos trabalhos da AGNU; reforçar o sistema da ONU através do alargamento e do aprofundamento das
competências da sociedade civil;
h) Promover a divulgação obrigatória, país por país, dos pagamentos das empresas transnacionais registadas ou cotadas nos
mercados financeiros das jurisdições nacionais dos parceiros, nomeadamente nos setores bancário e extrativo;

Paz e segurança
i)

Promover a incorporação do conceito de consolidação da paz nas ações de manutenção da paz e promover uma
coordenação mais estreita entre estas últimas, as equipas da ONU à escala nacional e os intervenientes a nível do
desenvolvimento;

j)

Promover a cooperação no sentido de reforçar o papel e a capacidade das organizações regionais na manutenção da
paz, na prevenção de conflitos, na gestão de crises civis e militares e na resolução de conflitos; promover missões de
avaliação conjuntas e reforçar a cooperação entre a UE e os seus parceiros (incluindo a União Africana e organizações
sub-regionais, a OTAN, OSCE, ASEAN, CELAC, Liga Árabe, etc.) na prevenção de conflitos e em países em situação de
pós-conflito;

k) Apoiar as Nações Unidas, sempre que tal lhe seja solicitado, através dos agrupamentos táticos da UE, nas missões de
implementação da paz e providenciar por que os Estados-Membros cooperem totalmente nas suas missões que forem
autorizadas pelo CSNU ou pela AGNU;
l)

Assegurar que os mandatos das missões de manutenção da paz refletem a necessidade de apoiar os processos eleitorais,
incluindo as missões de observação eleitoral;

m) Trabalhar no sentido de consagrar a Responsabilidade de Proteger (R2P) como um novo preceito do direito
internacional, no âmbito acordado pelos Estados-Membros das Nações Unidas na Cimeira Mundial de 2005;
n) Garantir que os eventuais novos desenvolvimentos e aplicações do princípio da «responsabilidade de proteger» sejam
plenamente coerentes com o direito humanitário internacional, e o respeitem integralmente, diligenciando, ao mesmo
tempo, para o tornar universal na medida em que representa um instrumento de diplomacia preventiva e um
catalisador do desenvolvimento humano;
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o) Acompanhar as propostas apresentadas pelo Parlamento na sua recomendação ao Conselho sobre o princípio da
«responsabilidade de proteger» (R2P) (1) das Nações Unidas e colaborar com os parceiros no sentido de assegurar que o
conceito R2P incida na prevenção, proteção e reconstrução das zonas afetadas por conflitos, que envolvam situações
preocupantes em matéria de genocídio, limpeza étnica, crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, mas que
nunca seja utilizado como pretexto para promover interesses particulares ou nacionais, nem os das coligações
internacionais, com base em argumentos geoestratégicos ou económicos, com o objetivo de mudar o regime; apoiar os
Estados no reforço das capacidades para este efeito;

p) Estabelecer critérios para a execução do R2P, em particular o terceiro pilar que inclui intervenções militares, tais como a
proporcionalidade, a transparência ex ante sobre os objetivos das políticas e a realização de avaliações de impacto
aprofundadas;

q) Reforçar o papel da UE enquanto ator político global mediante o desempenho de um papel ativo ao nível da diplomacia
preventiva;

r) Reivindicar o pleno respeito, por todas as partes direta ou indiretamente envolvidas nos conflitos armados, dos
compromissos e das regras do direito internacional, nomeadamente, garantindo o acesso ilimitado à assistência
humanitária das pessoas que dela necessitem, com uma especial atenção à proteção da população civil, e defendendo
soluções pacíficas e diplomáticas para todo o tipo de conflitos;

s) Apoiar as Resoluções n.o 1325 (2000) e n.o 1820 (2008) do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre as
mulheres, a paz e a segurança; realçar e garantir a participação das mulheres nos processos de paz; reconhecer a
necessidade de integrar a perspetiva de género em matéria de prevenção de conflitos, operações de manutenção da paz,
assistência humanitária e reconstrução pós-conflito;

t) Cooperar com as Nações Unidas no sentido de enfrentar as ameaças à segurança mundial, tais como a proliferação de
armas nucleares, o crime organizado e o terrorismo; intensificar esforços para concluir as negociações relativas a uma
convenção abrangente sobre terrorismo internacional;

u) Cooperar com parceiros multilaterais e bilaterais no sentido de exercer uma pressão mais forte e eficaz para pôr
imediatamente termo à violação dos direitos humanos e à violência na Síria; analisar em conjunto com os parceiros,
designadamente, os EUA, a Turquia e a Liga dos Estados Árabes, todas as opções relativas à implementação do princípio
R2P para prestar auxílio aos cidadãos sírios e pôr termo ao derramamento de sangue; exercer pressão junto do governo
sírio e de todos os intervenientes na crise para que respeitem plenamente o direito internacional humanitário e para que
autorizem a rápida prestação de ajuda humanitária transfronteiras, o fornecimento de serviços públicos básicos e o
acesso sem restrições das organizações humanitárias ao país; apelar aos parceiros internacionais para que cumpram os
seus compromissos financeiros no tocante ao fornecimento de ajuda aos refugiados sírios, de modo a que o Alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e outras organizações possam prestar a assistência
necessária; explorar com os parceiros formas de minimizar o impacto da crise síria nos países vizinhos;

v) Promover, em conformidade com as pertinentes resoluções do CSNU, os esforços dos países da região e da comunidade
internacional para encontrar uma solução pacífica para o conflito no Mali e promover uma transição democrática
através da consolidação das instituições de transição e da promoção — nomeadamente por via da mediação — de um
diálogo e de uma reconciliação nacionais, bem como de eleições livres, justas e transparentes; apoiar as iniciativas que
visam a manutenção da integridade territorial do Mali e a segurança da população do país; sublinhar a importância de
manter da estabilidade na região do Sahel e de evitar um impacto negativo na estabilidade dos países vizinhos do Mali;
coordenar estreitamente as suas ações com os parceiros regionais e internacionais, designadamente a União Africana e a
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental; apoiar e incentivar os Estados-Membros da União a participar
na missão de manutenção da paz da ONU e dar formação militar às forças armadas do Mali no âmbito da missão EUTM

(1)
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Mali; continuar a prestar assistência à Missão Internacional de Apoio ao Mali (MISMA);
w) Congratular-se com a adoção pela AGNU de um Tratado sobre o Comércio de Armas, a 2 de abril de 2013, que se
aplica a uma vasta gama de armas, incluindo munições; promover ativamente a imediata assinatura e ratificação e a
aplicação efetiva e generalizada por todos os Estados-Membros da ONU do Tratado sobre o Comércio de Armas,
incluindo os países maiores produtores de armas a nível mundial; envidar esforços no sentido do estabelecimento das
mais elevadas normas comuns, incluindo no tocante à situação dos direitos humanos nos países beneficiários, de
regulação do comércio internacional de armas e do combate ao tráfico ilícito, contribuindo para prevenir os conflitos,
reduzir o sofrimento humano, combater a corrupção, e agir em prol da paz e segurança internacionais;
x) Aumentar os seus esforços de compromissos multilaterais para reduzir o número de armas nucleares;

Direitos humanos, democracia e Estado de Direito
y) Reforçar os esforços à escala internacional para assegurar que todos os direitos humanos acordados ao abrigo das
convenções da ONU sejam considerados universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados, e que estão a ser
respeitados; contrariar tentativas para enfraquecer o direito humanitário na luta contra o terrorismo; promover a
integração das questões dos direitos humanos, incluindo as liberdades digitais e as liberdades fundamentais, em todos
os aspetos do trabalho levado a cabo pela ONU;
z) Procurar reforçar o processo do Exame Periódico Universal (UPR) através da integração das recomendações nos
diálogos bilaterais e multilaterais com os Estados-Membros das Nações Unidas, nomeadamente nos diálogos em
matéria de direitos humanos; promover um ambiente favorável para que as ONG prestem o seu contributo nas várias
fases do processo UPR;
aa) Combater a intolerância, os estereótipos negativos, a estigmatização, a discriminação e a incitação à violência;
reconhecer, com profunda preocupação, o aumento da violência contra elementos religiosos e de outras comunidades
em várias partes do mundo;
ab) Enfrentar restrições à liberdade de imprensa e dos órgãos de comunicação social a nível mundial e combater a violência
contra os jornalistas e bloggers, bem como salvaguardar e promover a liberdade de expressão, tanto em linha como fora
de linha;
ac) Dar apoio universal ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI) e trabalhar no sentido de reforçar as
capacidades de trabalho do Tribunal Penal Internacional (TPI) para reduzir a impunidade por crimes contra a
humanidade;
ad) Promover a adesão a uma ordem internacional baseada no Estado de Direito, essencial à coexistência pacífica dos
Estados, ao desenvolvimento de Estados mais resilientes e à paz sustentável; relembrar, neste contexto, que o apoio à
democracia e o respeito pelo Estado de Direito estão interligados e, como tal, devem ser promovidos como um objetivo
da política externa da UE;
ae) Reforçar o apoio aos Estados, se assim o requererem, na execução das suas obrigações internacionais, prestando para o
efeito assistência técnica e promovendo o desenvolvimento das instituições e das capacidades;
af) Dar seguimento às recomendações da declaração política adotada na reunião de alto nível relativa ao Estado de Direito
de setembro de 2012; apoiar a criação de um ponto de convergência global para o Estado de Direito; apoiar plenamente
o papel desempenhado pelo Grupo de Coordenação e Apoio para o Estado de Direito na coordenação e coerência
globais, bem como evitar a fragmentação entre serviços e programas (o Departamento dos Assuntos Políticos, o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, etc.);
ag) Relembrar que a corrupção constitui uma violação dos direitos humanos, e que a União Europeia invocou competência
exclusiva para assinar a Convenção contra a Corrupção; solicitar à VP/AR que apresente um plano de ação da UE contra
a corrupção, para controlar com eficácia as recomendações da Convenção, por exemplo, através da obrigação de os
Estados-Membros publicarem e divulgarem informações sobre corrupção; criar canais para divulgar estas violações, um
quadro jurídico para a proteção de testemunhas e meios para garantir a participação da sociedade civil;
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Desenvolvimento sustentável
ah) Contribuir para o aumento da coerência e a melhoria da eficácia da política de ajuda ao desenvolvimento e de combate
eficaz à pobreza, uma vez que tais elementos continuam a ser fundamentais para a consecução dos ODM;
ai) Incluir nas estratégias de desenvolvimento a avaliação e a gestão da redução dos riscos de desastre, a fim de
salvaguardar a vida e os meios de subsistência das populações;
aj)

Melhorar a relação entre a ajuda, a reabilitação, a redução dos riscos de desastre e o desenvolvimento, e reforçar a
coordenação entre agentes da ajuda humanitária e os intervenientes do apoio ao desenvolvimento para garantir a
continuidade da ajuda e criar resiliência, cuja necessidade se evidencia através das recorrentes crises alimentares na
região do Sahel e no Corno de África;

ak) Envidar esforços no sentido da implementação ampla dos resultados da Conferência Rio+20, nomeadamente através
da promoção do desenvolvimento sustentável enquanto princípio orientador do desenvolvimento mundial a longo
prazo; respeitar o compromisso internacional da União Europeia e dos Estados-Membros, independentemente das
repercussões concretas da crise financeira e económica na UE a 27, de ceder 0,7 % do respetivo produto interno bruto
em benefício da ajuda ao desenvolvimento;
al) Trabalhar em conjunto a fim de que o Fórum Político de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável esteja
operacional e em condições de coordenar o acompanhamento e a avaliação dos progressos na consecução dos
objetivos definidos, de acordo com o calendário previsto;
am) Promover o acesso universal à água e a serviços energéticos sustentáveis e ao alcance de todos, uma vez que estes são
fatores-chave para a erradicação da pobreza e o crescimento inclusivo;
an) Trabalhar para a concretização da Agenda dos ODM pós-2015 de forma coerente e coordenada; negociar um conjunto
único de objetivos em matéria de desenvolvimento sustentável que tenha um alcance global e seja pragmático,
quantificável, calendarizado e de fácil comunicação; prosseguir objetivos que integrem princípios de sustentabilidade,
equidade e governação;
ao) Apoiar a iniciativa do Presidente da AGNU de abordar a sociedade civil na agenda de desenvolvimento pós-2015,
através da organização de um evento especial sobre a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM),
que terá lugar durante a 68.a sessão da AGNU, em 2013, enquanto fórum importante de consulta da sociedade civil,
uma vez que este evento serviria para reunir os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e o processo de
desenvolvimento pós-2015 num «caminho comum»;
ap) O novo quadro de cooperação após 2015 deve ser acompanhado de uma agenda de financiamento previsível e realista,
em função dos objetivos acordados;
Cooperação interparlamentar a nível mundial
aq) Promover a interação entre os governos e os parlamentos sobre as questões globais; reforçar a governação global e
permitir uma maior participação pública e parlamentar nas atividades da ONU;
Generalidades
ar) Melhorar o acompanhamento das recomendações aprovadas pelo Parlamento Europeu, instando, por exemplo, o SEAE
a apresentar anualmente um relatório ao Parlamento Europeu sobre os resultados da sessão da Assembleia-Geral da
ONU;
2.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho, à Alta Representante da União
Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança/Vice-Presidente da Comissão, e, para conhecimento, à
Comissão.
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A revisão de 2013 da organização e do funcionamento do SEAE
Recomendação do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, à Alta Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança e Vice-Presidente da Comissão Europeia, ao Conselho e à Comissão, sobre a
revisão 2013 da organização e do funcionamento do SEAE (2012/2253(INI))
(2016/C 065/24)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o Artigo 27.o, n.o 3, do Tratado da União Europeia (TUE), que prevê a criação de um Serviço Europeu
para a Ação Externa (SEAE), cuja atividade é apoiar o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a
Política de Segurança,
— Tendo em conta o Artigo 21.o, n.o 3, do TUE, que dispõe que o Alto Representante assiste o Conselho e a Comissão a
assegurarem a coerência entre os diferentes domínios da ação externa da União,
— Tendo em conta o Artigo 26.o, n.o 2, do TUE, que prevê que o Conselho e o Alto Representante assegurem a unidade,
coerência e eficácia da ação da União,
— Tendo em conta o Artigo 35.o, terceiro parágrafo, do TUE, segundo o qual as missões diplomáticas e consulares dos
EstadosMembros e as delegações da União contribuem para a execução do direito de proteção dos cidadãos da União no
território dos países terceiros,
— Tendo em conta o Artigo 36.o do TUE, segundo o qual o AR/VP consulta regularmente o Parlamento Europeu sobre os
principais aspetos e as opções fundamentais da política externa e de segurança comum e da política comum de
segurança e defesa, o informa sobre a evolução destas políticas e vela por que as opiniões do Parlamento Europeu sejam
devidamente tidas em conta,
— Tendo em conta o artigo 42.o do TUE que confere ao AR/VP poderes para apresentar propostas no domínio da política
comum de segurança e defesa, inclusive no tocante ao lançamento de uma missão, com recurso aos meios nacionais e
aos instrumentos da União,
— Tendo em conta o artigo 13.o, n.o 3, da Decisão do Conselho, de 26 de julho de 2010, que estabelece a organização e o
funcionamento do Serviço Europeu para a Ação Externa (a seguir designada por Decisão SEAE), que estabelece que o
Alto Representante procede, até meados de 2013, a uma avaliação da organização e do funcionamento do SEAE que
deve incidir, nomeadamente, na execução das disposições do artigo 6.o, n.os 6 e 8, sobre o equilíbrio geográfico,
acompanhada, se for caso disso, de propostas adequadas de revisão da Decisão,
— Tendo em conta os artigos 298.o e 336.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), que preveem o
processo legislativo aplicável a questões relativas ao pessoal,
— Tendo em conta a Declaração da AR/VP sobre Responsabilidade Política (a seguir designada Declaração AR/VP) (1),
— Tendo em conta o relatório sobre o preenchimento de lugares no SEAE em 2012, de 24 de julho de 2012, apresentado
em conformidade com o artigo 6.o, n.o 9, da Decisão SEAE,
— Tendo em conta o artigo 97.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e os pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da
Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental e da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0147/
/2013),

(1)

JO C 210 de 3.8.2010, p. 1.
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A. Considerando que o Tratado de Lisboa introduziu o objetivo de assegurar a unidade, a coerência e a eficácia da ação
externa da União Europeia;
B. Considerando que o SEAE é um órgão novo, de natureza híbrida e recorrendo a fontes comunitárias e
intergovernamentais, que não tem precedentes na UE e que, consequentemente, não é expectável que seja plenamente
funcional dois anos após a sua criação; que, por conseguinte, a avaliação da sua organização e do seu funcionamento se
deve basear em críticas justas e construtivas;
C. Considerando que o sucesso do SEAE não deve ser avaliado em função da sua capacidade para prosseguir uma
abordagem europeia abrangente das responsabilidades e dos desafios externos atuais e da sua capacidade para conseguir
uma utilização mais eficiente de recursos escassos, mediante uma maior cooperação e economias de escala a nível
nacional e da União Europeia;
D. Considerando que o triplo papel do AR/VP é a manifestação mais tangível desta busca de uma maior coerência na ação
externa da UE;
E. Considerando que a atual estrutura no seio da Comissão não reflete adequadamente o papel específico atribuído ao AR/
/VP em matéria de ação externa da UE;
F. Considerando que os múltiplos papéis conferidos pelo Tratado de Lisboa ao AR/VP requerem a criação de (um)
assistente(s) político(s), de modo a assegurar que seja assistido no exercício das suas atividades;
G. Considerando que a tomada de decisões operacionais e a execução, no domínio da Política Externa e de Segurança
Comum/Política Comum de Segurança e Defesa (PESC/PCSD), são demasiado lentas devido a motivos estruturais e
processuais; que tal foi de novo demonstrado com a crise no Mali, em resposta à qual os processos de tomada de
decisões e as decisões relativas ao financiamento não foram aprovados nem executados rapidamente;
H. Considerando que o SEAE deve ser uma estrutura racionalizada, orientada para os resultados e eficiente, capaz de
prestar apoio à liderança política nas relações externas, em particular no domínio da PESC, e de facilitar a tomada de
decisões no Conselho; que, por esta razão, o SEAE deve ser capaz, num curto lapso de tempo e de forma coordenada, de
proporcionar competências de vários departamentos, inclusivamente da Comissão; que a atual estrutura do SEAE é
demasiado macrocefálica e caracterizada por demasiados níveis de processo decisional;
I.

Considerando que as oportunidades de destacamento rápido oferecidas pelos agrupamentos táticos da UE ainda não são
aproveitadas;

J.

Considerando que a experiência do passado demonstrou claramente a necessidade de criar uma sede operacional
permanente em Bruxelas para a condução de missões da PCSD;

K. Considerando que, no caso das revoluções árabes, ficou demonstrado que a UE não é capaz de assegurar, a curto prazo,
a reatribuição de recursos, incluindo de pessoal, para corresponder a novas prioridades políticas; que a dimensão e os
perfis do pessoal das delegações da UE devem refletir os interesses estratégicos da União;
L. Considerando que o papel do SEAE na definição da orientação estratégica, assim como na contribuição para a aplicação
dos instrumentos de financiamento externo da UE, deve ser reforçado, em conformidade com as principais linhas da
política externa da UE;
M. Considerando que é importante assegurar uma melhor coordenação e a boa governação no que diz respeito a questões
de desenvolvimento a nível internacional, a fim de permitir à UE falar a uma só voz e ganhar visibilidade;
N. Considerando que, nomeadamente em tempo de restrições orçamentais, o SEAE deve servir de catalisador para maiores
sinergias, não só dentro do quadro institucional da UE mas também entre a UE e os seus EstadosMembros;
O. Considerando que, num momento em que os governos dos EstadosMembros reduzem seriamente as suas presenças
diplomáticas e consulares, o SEAE deve ser visto e continuar a ser utilizado como uma oportunidade para promover
maior cooperação e maiores sinergias;
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P. Considerando que devem ser envidados maiores esforços para evitar a duplicação de esforços e de estruturas entre o
SEAE, a Comissão — nomeadamente a DG DEVCO e a Direção-Geral da Ajuda Humanitária e Proteção Civil (ECHO) —
e o secretariado do Conselho;
Q. Considerando que foi atingido o objetivo de um terço de pessoal oriundo dos EstadosMembros, e que o pessoal oriundo
dos três componentes (a Comissão, o secretariado do Conselho e os serviços diplomáticos nacionais) deve ser repartido
adequadamente por todos os níveis e entre as delegações e a sede;
R. Considerando que as mulheres se encontram sub-representadas nos lugares AD e entre os quadros superiores e sobre-representadas nos lugares AST;
S. Considerando que qualquer modificação referente às regras relativas ao pessoal deve ser aprovada segundo o processo
de codecisão;
T. Considerando que existe uma necessidade clara de desenvolver a capacidade do SEAE para identificar e retirar lições de
experiências operacionais anteriores, nomeadamente no domínio da prevenção de conflitos, da mediação de conflitos,
da gestão de crises, da reconciliação e da consolidação da paz; considerando que esta avaliação também deve abordar
maneiras de melhorar a comparência perante o Parlamento e os seus órgãos pelos funcionários de RH/VP e SEAE,
incluindo os chefes das delegações e REUE, e como a SEAE segue-se resoluções do Parlamento;
U. Considerando que, dois anos e meio após a aprovação da Declaração AR/VP, deve ser realizada uma análise
aprofundada da responsabilidade política do SEAE perante o Parlamento, nomeadamente no que se refere à medida em
que o Parlamento é consultado sobre decisões estratégicas e em que as suas opiniões e contributos são tidos em conta;
V. Considerando que esta avaliação também deve incidir em formas de melhorar a comparência perante o Parlamento e os
seus órgãos dos funcionários do AR/VP e do SEAE, incluindo dos chefes das delegações e dos REUE, e no modo como o
SEAE dá seguimento às resoluções do Parlamento;
W. Considerando que o controlo parlamentar da política externa da UE é essencial para assegurar que a ação externa
europeia seja mais bem compreendida e apoiada pelos cidadãos da UE; considerando que o controlo parlamentar
reforça a legitimidade da ação externa;
X. Considerando que falta flexibilidade aos atuais circuitos financeiros nas delegações, o que tem efeitos prejudiciais na
carga de trabalho do pessoal;
1.
Dirige a seguinte recomendação à Alta Representante/Vice-Presidente, ao Conselho e à Comissão, tendo em mente
que se registaram progressos encorajadores no estabelecimento do SEAE, mas que é possível obter mais resultados em
termos de sinergia e de coordenação entre instituições, bem como de liderança política e de visibilidade, graças às
possibilidades criadas pela combinação dos papéis de Alto Representante, Vice-Presidente da Comissão e Presidente do
Conselho dos Negócios Estrangeiros e pelo reforço do caráter instrumental do Serviço:
Sobre a liderança e uma estrutura mais racional e eficiente para a diplomacia do século XXI
2.
Prestar apoio ao AR/VP no cumprimento das múltiplas funções que lhe incumbem por força do TUE, prevendo a
nomeação de (um) assistente(s) político(s) que deve(m) responder perante o Parlamento e comparecer perante a comissão
competente do Parlamento antes de entrar(em) em funções e ser mandatado(s) para agir em nome do AR/VP; assegurar que
os membros da Comissão encarregados das relações externas (Comissários RELEX) possam representar plenamente ao AR/
/VP para efeitos parlamentares e a nível internacional; contemplar, além disso, a possibilidade de um envolvimento dos
ministros dos Negócios Estrangeiros dos EstadosMembros em tarefas específicas e missões em nome da União, como forma
de reforçar as posições comuns da UE;
3.
Perante o exposto, simplificar a estrutura de comando do SEAE e melhorar o papel do seu Secretário-Geral Executivo,
estabelecendo uma cadeia de comando clara para apoiar uma tomada de decisões eficaz, assim como uma resposta política
atempada; neste contexto, racionalizar os cargos de Diretor de Operações e de Diretor Executivo responsável pela
Administração, reduzir e simplificar a estrutura hierárquica das Direções Executivas, definir claramente as competências
dentro da estrutura de gestão do SEAE e rever a atual estrutura assente no Conselho de Administração, a fim de assegurar a
eficiência, a clareza e a coerência do processo de decisão; com o mesmo espírito, assegurar que o AR/VP receba
aconselhamento político, por exemplo através de um Conselho Político, de todos os intervenientes institucionais
pertinentes, que lhe permita avaliar o impacto das ações levadas a cabo pelo SEAE;
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4.
Melhorar e reforçar os papéis de coordenação, iniciativa e liderança política do AR/VP, em particular enquanto
presidente do Conselho Negócios Estrangeiros, assegurando que, na próxima Comissão, concretize plenamente o seu
potencial enquanto Vice-Presidente da Comissão e seja encarregado de presidir ao grupo de Comissários RELEX, alargado a
outros Comissários cujas pastas tenham uma dimensão externa, a fim de aprofundar o desenvolvimento da prática de
propostas e de decisões conjuntas;
5.
Tirar pleno partido do efeito de sinergia do SEAE e, neste contexto, encarar a possibilidade de uma votação por
maioria qualificada sobre as questões relativas à PESC, tal como estabelecido no artigo 31.o, n.o 2, do TUE, e explorar
formalmente o alargamento da votação por maioria qualificada sobre estas questões através da respetiva «cláusula-ponte»;
6.
Assegurar, em conformidade com o artigo 9.o, n.o 3, da Decisão SEAE, que o SEAE desempenhe um papel de liderança
na definição das estratégias dos instrumentos de financiamento externo pertinentes e que, para este fim, o SEAE disponha
das competências técnicas necessárias para liderar nestes domínios;
7.
Salvaguardar, simultaneamente, o caráter «comunitário» da política de vizinhança, tendo em mente que o Parlamento
rejeita qualquer intergovernamentalização das políticas da União, e que o Tratado confere à Comissão a responsabilidade
principal pela negociação de acordos internacionais pelas União e em nome desta;
8.

Melhorar a interface entre a Direção dos Instrumentos de Política Externa e o SEAE;

9.
Assegurar que os Representantes Especiais da União Europeia (REUE) sejam estreitamente integrados nas atividades do
SEAE, inserindo-os, assim como o respetivo pessoal, na estrutura do SEAE, e ponderar, sempre que possível, atribuir-lhes
simultaneamente a função de Chefes de Delegação da UE;
10.
Levar a cabo uma auditoria sistemática e aprofundada a fim de uniformizar as estruturas relacionadas com a política
externa criadas pela Comissão e pelo secretariado do Conselho, com vista a corrigir as atuais duplicações e a promover a
eficiência de custos; disponibilizar este relatório ao Parlamento;
11.
Nesta mesma linha, aprofundar o desenvolvimento de serviços técnicos e logísticos comuns entre instituições, com
vista a conseguir economias de escala e uma maior eficiência; como primeiro passo, colocar sob a égide de uma «estrutura
comum única» os diversos serviços logísticos da Comissão e do SEAE com tarefas de alerta precoce, avaliação de riscos e
segurança que cobrem os acontecimentos no exterior da União, sobre os quais estes serviços têm de cooperar;
12.
Em coordenação com os EstadosMembros, apresentar opções a médio e longo prazo para conseguir economias de
escala entre os serviços diplomáticos dos EstadosMembros e o SEAE em países terceiros, inclusive em relação à prestação de
serviços consulares;
13.
Adotar uma abordagem coerente em matéria de presidência dos grupos de trabalho do Conselho e pôr termo à
presidência rotativa desses grupos;
14.
Em conformidade com o artigo 24.o do TUE, assegurar que os EstadosMembros apoiem a política externa e de
segurança da União, ativamente e sem reservas, num espírito de lealdade e de solidariedade mútua, e que respeitem as ações
da União e apoiem o SEAE na execução do seu mandato;
15.
Para este fim, promover uma maior cooperação com os EstadosMembros e desenvolver a transmissão de
informações de caráter político comuns entre delegações e embaixadas;

Sobre a «estrutura adequada» para garantir uma abordagem abrangente
16.
Realizar o pleno potencial do Tratado de Lisboa, prosseguindo uma abordagem abrangente que integre os meios
diplomáticos, económicos, de desenvolvimento e, em último recurso e no pleno respeito da Carta das Nações Unidas, meios
militares subjacentes às orientações políticas estratégicas comuns da União, a fim de defender e promover a segurança e
prosperidade, em primeiro lugar, dos cidadãos da UE e, num âmbito mais lato, dos seus vizinhos; neste contexto, garantir a
coerência entre medidas a curto prazo e a longo prazo; além disso, assegurar que o SEAE tenha capacidade para definir
estratégias e apresentar propostas para aplicar as inovações importantes proporcionadas pelo Tratado de Lisboa, como a
atribuição da implementação de determinadas tarefas a grupos de EstadosMembros com capacidades e o desenvolvimento
da cooperação estruturada permanente, incluindo a utilização de agrupamentos táticos;
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17.
Neste sentido, aprofundar o desenvolvimento de uma «estrutura adequada» (por exemplo, um «Conselho de Crise»)
que integre a prevenção de conflitos, a resposta a situações de crise, a consolidação da paz, os instrumentos de política
externa pertinentes, a política de segurança e as estruturas da PESC e que assegure a coordenação com os gabinetes
geográficos, delegações e outras estruturas temáticas envolvidas na gestão de crises, com base no conceito de plataforma de
crise; garantir a coerência global e a não duplicação no seio do SEAE; reforçar, além disso, a coordenação interinstitucional e
uma clara definição de papéis;
18.
Assegurar um planeamento eficaz e integrado, assim como um processo de decisão mais rápido, para as operações
de PESC, combinando as capacidades de planeamento relevantes da Direção da Gestão de Crises e Planeamento (DGCP) e da
Capacidade Civil de Planeamento e de Condução de Operações (CCPC); adicionalmente, criar uma estrutura permanente de
condução, através do estabelecimento de uma Sede Operacional militar permanente, implantada no mesmo local que uma
Capacidade Civil de Condução, a fim de permitir a execução eficaz de operações militares e civis, salvaguardando
simultaneamente as respetivas cadeias de comando;

Sobre a reforma dos processos financeiros para uma ação externa eficaz
19.
Tirar pleno partido de todas as flexibilidades possíveis ao abrigo do Regulamento Financeiro no tocante à gestão
financeira das despesas administrativas e operacionais, de modo a autorizar os chefes das delegações, caso as circunstâncias
assim o exijam, a subdelegar no seu adjunto e no pessoal da Comissão, facilitando assim a gestão e o bom funcionamento
das delegações e permitindo que os chefes das delegações se concentrem nas suas tarefas políticas;
20.
Acelerar os processos no Serviço de Instrumentos de Política Externa para administrar as finanças da PESC face ao
objetivo de garantir uma resposta flexível e atempada às situações de crise e, nomeadamente, assegurar que as operações de
PCSD civis sejam iniciadas rápida e eficientemente; a este respeito, examinar se as alterações ao Regulamento Financeiro
podem ser introduzidas sem diminuir a vigilância;
21.
Aumentar a flexibilidade e a reatividade da assistência externa da UE mediante uma revisão das regras relativas às
decisões em matéria de programação e despesa dos instrumentos financeiros externos;
22.
Melhorar a prestação de contas em matéria financeira, alargando a transparência a todas as rubricas orçamentais da
PESC, incluindo as operações da PCSD, os REUE, a não proliferação e a prevenção de conflitos;

Sobre as Delegações
23.
Atribuir ao SEAE uma maior influência na (re)afetação de pessoal da Comissão nas delegações da UE, a fim de
assegurar que os perfis do pessoal e a dimensão das delegações da UE reflitam os interesses estratégicos da UE e as suas
prioridades políticas;
24.
Tomar as medidas necessárias para assegurar que os chefes das delegações da UE sejam nomeados com base no
mérito e no bom conhecimento dos interesses, valores e políticas da União, a fim de garantir a motivação e o mais elevado
grau de qualidade e eficiência entre as pessoas selecionadas para funções tão sensíveis;
25.
Prever, nomeadamente em delegações onde haja um número reduzido de pessoal do SEAE, que o Chefe de
Delegação possa também, em conformidade com o artigo 5.o, n.o 2, da Decisão SEAE, encarregar o pessoal da Comissão de
levar a cabo análises políticas e relatórios políticos;
26.
Neste contexto, reforçar a autoridade dos Chefes de Delegação sobre todo o pessoal, incluindo o pessoal da
Comissão, e assegurar que o Chefe de Delegação seja o destinatário de todas as instruções emitidas pela sede;
27.
Aproveitar seriamente as oportunidades criadas pela Decisão SEAE e pelo TUE, em particular mediante a melhoria
do papel de coordenação das delegações, especialmente em situações de crise, e permitindo às delegações oferecer proteção
consular aos cidadãos da UE de EstadosMembros que não sejam representados num dado país; assegurar que eventuais
atividades adicionais não desviem recursos de políticas, instituições e prioridades existentes a nível da UE;
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28.
Atendendo a que a grande maioria das delegações da UE dispõe atualmente de departamentos especializados em
direitos humanos, assegurar que os direitos humanos e, em particular, os direitos das mulheres, sejam tomados em
consideração em todas as delegações e gabinetes da UE; além disso, conferir uma visibilidade à cultura europeia baseada na
sua diversidade; garantir, sempre que adequado, que as delegações da UE disponham, entre o seu pessoal existente, de um
funcionário de ligação com o Parlamento Europeu, encarregado de prestar uma assistência adequada às delegações do
Parlamento a países terceiros e de efetuar consultas, com base no princípio de que as delegações da UE representam do
mesmo modo todas as instituições da UE;
29.
Assegurar ainda que as delegações disponham de conhecimentos especializados nos domínios políticos (p. ex.
alterações climáticas, segurança energética, política social e laboral, cultura, etc.) que são importantes para as relações da UE
com o país em questão;
30.
Assegurar que, quando aplicável, todas as delegações disponham de um adido para a segurança e a defesa,
nomeadamente quando as delegações operam em situações de instabilidade ou fragilidade política ou quando tenha sido
concluída recentemente uma missão ou operação da PCSD, a fim de assegurar a continuidade operacional e o
acompanhamento adequado da situação política;
31.
Solicita à AR/VP que mande proceder a um exame das disposições e requisitos de segurança nas delegações da UE
em países terceiros, a fim de certificar que as decisões em matéria de segurança são tomadas pelo SEAE e não por
contratantes de segurança externos;

Sobre a aplicação da Declaração sobre a Responsabilidade Política
32.
Em conformidade com o acordo quadripartido alcançado em Madrid, em junho de 2012, assegurar a aplicação
plena e eficaz da obrigação enunciada no Artigo 36.o do TUE de ter devidamente em conta as opiniões do Parlamento, por
exemplo através de uma consulta proativa e sistemática da comissão parlamentar competente antes da adoção de estratégias
e de mandatos no domínio da PESC/PCSD;
33.
Assegurar a transmissão integral de informações com teor político das delegações da União aos principais detentores
de cargos do Parlamento, no âmbito de um acesso regulamentado;
34.
Assegurar, em conformidade com o artigo 218.o, n.o 10 do TUE, que o Parlamento seja imediata e integralmente
informado em todas as etapas do processo de negociação de acordos internacionais, incluindo acordos concluídos no
domínio da PESC;
35.
No seguimento da experiência positiva do comparecimento dos Chefes de Delegação e REUE recentemente
designados perante a AFET antes das respetivas entradas em funções, alargar esta prática aos Chefes de Missões e de
Operações PCSD recentemente designados;
36.
Assegurar que, uma vez designados pelo AR/VP, os novos Chefes de Delegação sejam oficialmente confirmados pela
comissão competente do Parlamento antes de assumirem as suas funções;
37.
Proceder a um intercâmbio sistemático com a comissão competente do Parlamento antes de cada Conselho dos
Assuntos Externos e informar esta comissão após cada reunião do Conselho;

Sobre a formação e a consolidação de um espírito de corpo diplomático europeu
38.
Promover a formação conjunta e outras medidas concretas para a consolidação de um espírito de corpo do pessoal
do SEAE, cujas experiências diplomáticas, culturais e institucionais são diversas, e ponderar iniciativas de formação
conjunta para o pessoal do SEAE e os diplomatas nacionais, no quadro do respetivo desenvolvimento profissional contínuo;
39.
Neste sentido, rever os programas pertinentes de formação e ensino existentes a nível nacional e da UE, com vista à
sua consolidação, juntamente com a Academia Europeia de Segurança e Defesa existente;
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Sobre a base de recrutamento
40.
Manter e intensificar os esforços para conseguir um melhor equilíbrio de género, tendo em devida conta méritos e
competências; salientar a importância de alcançar um equilíbrio a nível dos Chefes de Delegação e de outros cargos de
gestão; introduzir medidas transitórias, desenvolvendo simultaneamente um plano de ação que inclua programas de
mentorado, formação especial e uma envolvente profissional favorável à família, a fim de promover a representação das
mulheres e de eliminar os obstáculos estruturais à sua carreira diplomática;
41.
Tomar todas as medidas necessárias para corrigir a representatividade geográfica aos níveis mais elevados e em todos
os graus e posições, a fim de promover e incentivar a igual participação política no SEAE por parte de funcionários e dos
EstadosMembros, em conformidade com o disposto no artigo 6.o n.os 6 e 8, da decisão SEAE;
42.
Atendendo a que foi atingido o objetivo de um terço de pessoal recrutado nos EstadosMembros, assegurar que o
pessoal dos ministérios nacionais não se concentre nos níveis de gestão, abrindo assim perspetivas de carreira para todos, e
passar agora ao recrutamento de novos efetivos da UE numa base permanente; explorar também, a este respeito, as opções
para que os diplomatas nacionais ao serviço do SEAE se candidatem a lugares permanentes no Serviço;
43.
A fim de desenvolver um espírito de corpo verdadeiramente europeu e assegurar que o Serviço sirva apenas os
interesses europeus comuns, opor-se a todas as tentativas de interferência por parte dos EstadosMembros no processo de
recrutamento de pessoal do SEAE; agora que terminou o período de transição, assegurar que o SEAE possa desenvolver o
seu processo de recrutamento independente, aberto também a funcionários de todas as instituições da UE e a candidatos do
exterior, através de concursos abertos;
44.
Ponderar em particular, tendo em conta o papel especial do Parlamento Europeu no que diz respeito à definição dos
objetivos e das opções fundamentais da Política Externa e de Segurança Comum, as competências do Parlamento enquanto
autoridade orçamental, o seu papel no controlo democrático da política externa, bem como a sua prática em matéria de
relações parlamentares externas, a possibilidade de os funcionários do Parlamento Europeu poderem candidatar-se a lugares
no SEAE em pé de igualdade com os do Conselho e da Comissão, a partir de 1 de julho de 2013;
45.
Assegurar que o SEAE disponha de uma combinação de capacidades adequada para responder a conflitos,
nomeadamente através do desenvolvimento de competências no domínio da mediação e do diálogo;
Perspetiva a longo prazo
46.
Solicita que o aprofundamento da PESC/PCSD e do papel do SEAE, incluindo a sua mudança de nome, seja inscrito
na ordem de trabalhos de uma futura Convenção;
o
o

o

47.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação à Alta Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e a Política de Segurança/Vice-Presidente da Comissão, ao Conselho, à Comissão e aos Governos e Parlamentos
dos EstadosMembros.

P7_TA(2013)0279

Promoção e Defesa da Liberdade de Religião ou de Crença
Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, de 13 de junho de 2013, referente ao projeto de Orientações
da UE sobre a Promoção e Defesa da Liberdade de Religião ou de Crença (2013/2082(INI))
(2016/C 065/25)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho apresentada por Laima Liucija
Andrikienė, em nome do Grupo PPE, referente ao projeto de Orientações da UE sobre a Promoção e Defesa da
Liberdade de Religião ou de Crença (B7-0164/2013),
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— Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções,
— Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Comentário geral n.o 22 da Comissão dos
Direitos Humanos das Nações Unidas (1),
— Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
— Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre a intolerância, discriminação e violência com base na religião ou
crença de 2009 e 2011, (2)
— Tendo em conta o Quadro Estratégico e o Plano de Ação para os Direitos Humanos e a Democracia adotados pelo
Conselho em 25 de junho de 2012, (3)
— Tendo em conta a Comunicação Conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 12 de dezembro de
2011 intitulada «Os direitos humanos e a democracia no centro da ação externa da UE — rumo a uma abordagem mais
eficaz» (COM(2011)0886)
— Tendo em conta a sua recomendação ao Conselho, de 13 de junho de 2012, sobre o Representante Especial da UE para
os Direitos Humanos (4) e a Decisão 2012/440/PESC do Conselho, de 25 de julho de 2012, que nomeia o Representante
Especial da União Europeia para os Direitos Humanos (5),
— Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de dezembro de 2012, sobre a revisão da estratégia da UE em matéria de
direitos humanos (6),
— Tendo em conta as suas resoluções referentes aos relatórios anuais sobre os direitos humanos e a democracia no mundo
e a política da União Europeia nesse domínio (7),
— Tendo em conta o artigo 36.o do Tratado da União Europeia,
— Tendo em conta o projeto de Orientações da UE sobre a Promoção e Defesa da Liberdade de Religião ou de Crença («as
Orientações»),
— Tendo em conta o artigo 121.o, n.o 3, do Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0203/2013),
A. Considerando que, em conformidade com o artigo 21.o do Tratado da União Europeia, a democracia, o Estado de
Direito, a universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos e as liberdades fundamentais, o respeito pela dignidade
humana, os princípios da igualdade e solidariedade e o respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e do Direito
internacional constituem os princípios orientadores de qualquer ação externa da UE;
B. Considerando que o direito à liberdade de religião ou de crença, nomeadamente as convicções teístas, não teístas e ateias,
o direito a não ter uma crença e o direito de mudar de religião ou crença, constituem direitos humanos universais e
liberdades fundamentais de cada ser humano, estando interligadas com outros direitos humanos e liberdades
fundamentais, tal como consagrado no artigo 18.o da Declaração Universal dos Direitos do Homem;
C. Considerando que o Parlamento Europeu reiterou amiúde o seu apelo relativamente à necessidade de se criar um
ambicioso conjunto de instrumentos que faça progredir o direito à liberdade de religião ou de crença no quadro da
política externa da UE;
D. Considerando que o Parlamento se congratulou, neste contexto, com o compromisso da UE de desenvolver orientações
sobre a liberdade de religião ou de crença, nos termos do Plano de Ação da UE sobre Direitos Humanos e Democracia, e
sublinhou a necessidade de o Parlamento e as organizações da sociedade civil serem cooptadas na elaboração de tais
orientações;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Comentário geral adotado pelo Comité dos Direitos do Homem das Nações Unidas ao abrigo do artigo 40.o, n.o 4, do Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, de 27 de setembro de 1993.
Conselho da União Europeia, de 24.11.2009 e 21.2.2011 .
Conselho da União Europeia 11855/12.
Textos Aprovados, P7_TA(2012)0250.
JO L 200 de 27.7.2012, p. 21.
Textos Aprovados, P7_TA(2012)0504.
Textos aprovados, P7_TA(2010)0489, P7_TA(2012)0126, P7_TA(2012)0503.
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E. Considerando que, em conformidade com as normas do Direito internacional, todos os Estados têm o dever de garantir
a proteção eficaz de todos os seus cidadãos e das demais pessoas sob as suas respetivas jurisdições; que as perseguições a
pessoas e às suas famílias, comunidades, locais de culto e instituições, em particular aos cristãos, com base na sua
filiação religiosa, nas suas convicções ou em qualquer expressão pública legítima da sua religião ou crença, estão
amplamente divulgadas em algumas regiões do mundo; que a discriminação com base na religião ou na crença persiste
em todas as zonas do globo, incluindo a Europa e regiões limítrofes, e que pessoas pertencentes a determinadas
comunidades religiosas, designadamente as minorias religiosas ou os não crentes, continuam a ver negados os seus
direitos humanos e são regularmente discriminadas, presas, condenadas e, por vezes, até executadas devido à sua
religião ou crença;

1.

Dirige as seguintes recomendações ao Conselho:

Motivos para agir

a) Promover o direito à liberdade de religião ou de crença, bem como impedir que a mesma seja violada tem de constituir
uma prioridade das políticas externas da UE;

b) A violência e a perseguição exercidas contra as pessoas pertencentes a comunidades e minorias religiosas ou contra
pessoas que não têm crenças religiosas e a sua discriminação persistem em várias partes do mundo; a ausência de
tolerância religiosa, de abertura ao diálogo e de coexistência ecuménica conduz, frequentemente, à instabilidade política,
à violência e aos conflitos armados, pondo em perigo vidas e a estabilidade regional; a condenação clara e imediata pela
União Europeia de todas as formas de violência e discriminação deve constituir um elemento fundamental da política da
UE no domínio da liberdade de religião ou de crença; há que prestar uma atenção particular à situação daqueles que
mudam de religião ou de crença, uma vez que, na prática, estão sujeitos, em muitos países, a pressão social, intimidação
ou pura violência;

Objeto e âmbito de aplicação

c) O objeto e o âmbito de aplicação das Orientações da UE devem visar a promoção e a defesa da liberdade de religião ou
de crença em países terceiros, a integração da liberdade de religião ou de crença em todas as ações externas e políticas
relativas aos direitos humanos da UE, bem como o desenvolvimento de padrões de referência inequívocos, critérios,
normas e uma orientação prática, a fim de reforçar a promoção da liberdade de religião ou de crença no trabalho dos
funcionários públicos e dos funcionários da UE, contribuindo, assim, para uma maior coerência, eficácia e visibilidade
nas relações externas da UE.

Definições

d) Tendo em conta que o sucesso da sua aplicação dependerá do que precede, as Orientações devem proporcionar clareza
nas definições utilizadas e a defesa adequada e integral do direito à liberdade de religião ou de crença, em conformidade
com o Direito internacional, nas suas expressões públicas e privadas, bem como nas respetivas dimensões individuais,
coletivas e institucionais, incluindo o direito de ser ou não ser crente, o direito de mudar de religião ou crença, a
liberdade de expressão, reunião e associação, assim como o direito que assiste aos pais de educarem os filhos em
consonância com as suas convicções morais, sejam elas religiosas ou não; impõem-se também definições claras e uma
proteção integral no que se refere ao reconhecimento da personalidade jurídica das instituições religiosas e baseadas em
crenças e o respeito pela sua autonomia, o direito à objeção de consciência, o direito de asilo, o direito de observar dias
de descanso e de comemorar feriados e cerimónias de acordo com os preceitos de uma religião ou crença, bem como o
direito fundamental à proteção da propriedade;

Diretrizes operacionais

e) As Orientações devem assentar no Direito internacional e nos tratados reconhecidos e ratificados pela comunidade
internacional;
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Proporcionalidade
f) Segundo afirma o projeto de Orientações e em conformidade com os princípios aceites pela comunidade internacional, a
liberdade de escapar à coerção de ter de adotar uma religião ou crença e a liberdade dos pais e tutores para assegurar uma
educação religiosa e moral não podem ser limitadas. Qualquer outra manifestação do direito à liberdade de religião ou de
crença pode apenas ser sujeita «às limitações previstas pela legislação e necessárias para a proteção da segurança, ordem,
saúde ou moral públicas, ou dos direitos e das liberdades fundamentais de outrem» (1); simultaneamente, as limitações
têm de ser rigorosamente interpretadas, diretamente relacionadas e proporcionais em relação aos direitos protegidos de
outrem e atingir o equilíbrio adequado; por conseguinte, há que realçar nas Orientações o critério da proporcionalidade;

Liberdade de expressão
g) Pese embora o facto de a liberdade de religião ou de crença e a liberdade de expressão serem direitos que se reforçam
mutuamente, nos casos em que estes dois direitos sejam invocados um contra o outro, a UE deve também ter presente
que os modernos meios de comunicação social podem propiciar uma maior interligação entre culturas e crenças;
cumpre, por conseguinte, tomar medidas para evitar a violência intercultural em reação a atos de liberdade de expressão
que veiculem críticas, em particular o ridículo ou a troça; neste contexto, a UE deve contribuir para atenuar estas tensões,
incentivando, por exemplo, a compreensão mútua e o diálogo, condenar inequivocamente qualquer ato de violência
cometido em reação a um tal discurso e opor-se firmemente a qualquer tentativa de criminalizar a liberdade de expressão
no que toca a assuntos religiosos, como as leis relativas à blasfémia;

Dimensão coletiva da liberdade de religião ou de crença
h) Cumpre realçar nas Orientações que um elemento indispensável da liberdade de religião ou de crença é o direito de cada
indivíduo manifestar a liberdade de religião ou de crença sozinho ou em comunidade com terceiros. Tal inclui:
— a liberdade de culto ou reunião em ligação com uma religião ou crença, bem como de estabelecer e manter locais e
espaços religiosos para esse efeito,
— a liberdade de não participar em atividades ou eventos religiosos,
— a liberdade de estabelecer e manter instituições apropriadas a nível da religião, dos meios de comunicação social, da
educação, da saúde ou instituições sociais, caritativas ou humanitárias,
— a liberdade de solicitar e receber contribuições financeiras voluntárias e outras contribuições de indivíduos e
instituições,
— a liberdade de formar, nomear, eleger ou designar por via de sucessão os líderes apropriados de acordo com as
exigências e normas de uma religião ou crença,
— a liberdade de estabelecer e manter a comunicação com indivíduos e comunidades em questões de religião ou de
crença, tanto a nível nacional, como internacional; cumpre, também, registar nas Orientações que o direito de
exercer a religião em comunidade com terceiros, sempre no respeito das liberdades individuais de cada um, não deve
limitar-se desnecessariamente a locais de culto oficialmente reconhecidos, e que toda e qualquer limitação indevida
da liberdade de reunião deve ser condenada pela UE; as Orientações devem sublinhar que os Estados têm o dever de
neutralidade e imparcialidade em relação aos grupos religiosas, mormente no que diz respeito ao apoio simbólico ou
financeiro;
i) Considera que o secularismo, definido como a separação rigorosa entre as autoridades religiosas e as autoridades
políticas, implica a rejeição de qualquer interferência religiosa no funcionamento do governo e de qualquer interferência
pública nos assuntos religiosos, salvo para manter as regras de segurança e a ordem pública (incluindo, evidentemente, o
respeito pela liberdade de outrem), e assegura todas as pessoas, sejam elas crentes, agnósticas ou ateias, igual liberdade de
consciência;

(1)

Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas
Convicções, artigo 1.o, n.o 3, A/RES/36/55.
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Requisitos de registo
j) A UE deve tomar medidas nos casos em que existam requisitos de registo em organizações religiosas ou do domínio das
crenças que limitem indevidamente a liberdade de religião ou de crença. O registo não deve ser entendido como uma
condição prévia para o exercício do direito humano à liberdade de religião ou de crença, porquanto esse direito não pode
estar sujeito a requisitos de caráter administrativo ou jurídico; a UE deve apelar à abolição de qualquer legislação, como o
registo obrigatório, pelos cidadãos, da sua religião nos atos de estado civil, se esta legislação conduzir à discriminação de
pessoas com convicções não religiosas ou de pessoas que tenham mudado de religião ou crença;
Educação
k) Conforme reconhecido por normas aceites a nível internacional, os pais ou tutores de uma criança têm a liberdade de
assegurar que os seus filhos recebam uma educação religiosa e moral em conformidade com as respetivas convicções e
que a criança não seja obrigada a receber ensinamentos sobre religião ou crenças que sejam contrários aos desejos dos
pais ou tutores, sendo o interesse superior da criança o princípio orientador; o direito que assiste aos pais de educarem
os seus filhos de acordo com as suas convicções religiosas ou não religiosas inclui o direito a rejeitar qualquer
interferência indevida, na sua educação, por intervenientes estatais ou não estatais que se oponham às suas convicções
religiosas ou não religiosas; as Orientações devem salientar estes aspetos do direito à liberdade de religião ou de crença e
devem também garantir a secularização no ensino público, devendo as delegações da UE tomar as medidas adequadas
caso este princípio seja violado;
Legislação da família e legislação social
l) A UE deve votar particular atenção à presença, na legislação da família e na legislação social, da discriminação baseada na
religião ou nas crenças, especialmente no contexto do direito ao casamento e do direito à guarda dos filhos;
Direito à objeção de consciência
m) As Orientações devem incluir o direito à objeção de consciência no que respeita ao serviço militar, enquanto exercício
legítimo do direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; a UE deve exortar os Estados em que exista o
sistema de serviço militar obrigatório a permitirem um serviço de substituição, de índole não combatente ou civil, no
interesse público e sem qualquer caráter punitivo, e a não punirem, designadamente por penas de prisão, os que não
prestarem o serviço militar invocando a objeção de consciência;
Asilo
n) A UE deve incentivar os países terceiros a aceitarem refugiados perseguidos em razão da sua religião ou das suas crenças,
e a providenciarem proteção sob forma de asilo, nomeadamente nos casos em que os refugiados sejam ameaçados de
morte ou violência. Os Estados-Membros da UE devem redobrar de esforços com vista a aceitar refugiados perseguidos
em razão da sua religião ou das suas crenças;
Apoio e envolvimento da sociedade civil
o) O apoio e o envolvimento de um amplo leque de organizações da sociedade civil, mormente organizações de direitos
humanos, grupos religiosos e grupos organizados com base nas crenças, aquando da elaboração e da aplicação das
Orientações, serão cruciais para a promoção e defesa da liberdade de religião ou de crença e, por conseguinte, os pontos
focais para os direitos humanos nas delegações da UE devem manter-se em permanente contacto com as referidas
organizações para que possam identificar com a maior celeridade possível os problemas que surjam no domínio da
liberdade de religião ou de crença, nos respetivos países.
Acompanhamento e avaliação
p) O acompanhamento e a avaliação adequados da situação no domínio da liberdade de religião ou de crença a nível
mundial devem ser assegurados pelo Serviço Europeu de Ação Externa, sob a responsabilidade da Alta Representante da
União para os Assuntos Externos e a Política de Segurança, devendo continuar a dedicar-se uma secção a esse assunto no
Relatório Anual da UE relativo aos Direitos Humanos no Mundo, incluindo recomendações para melhoramentos; o
acompanhamento da situação no espaço da liberdade de religião ou crença deve uma das questões principais nas
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relações da UE com os países terceiros, especialmente no contexto da Política Europeia de Vizinhança, o que se deveria
refletir em todos os acordos, na revisão e nos relatórios; o Representante Especial da UE para os Direitos Humanos deve
prestar especial atenção a questões relativas à promoção e à defesa da liberdade de religião ou de crença no desempenho
das suas funções e ter um papel visível na promoção desta liberdade nas relações externas da UE; o Representante deve
igualmente estabelecer a ligação com o Parlamento Europeu e as suas comissões pertinentes relativamente às áreas que
suscitam preocupação e aos progressos registados, e também com as organizações não governamentais pertinentes;
q) Cumpre adotar um conjunto de instrumentos para o acompanhamento, a avaliação e o apoio das Orientações da UE, a
qual deve incidir sobre os instrumentos operacionais, de molde a melhor refletir as áreas prioritárias de ação enunciados
nas Orientações, e também, inter alia:
— facultar uma lista detalhada da análise da situação para acompanhar e monitorizar a situação no que respeita ao
direito à liberdade de religião ou crença no respetivo país, a para identificar progressos/retrocessos;
— requerer aos Chefes de Missão da UE a apresentação de relatórios regulares sobre questões ligadas à liberdade de
religião ou crença, com uma avaliação detalhada da situação, bem como sobre a existência de violações do direito à
liberdade de religião ou crença e a repressão dos seus defensores ou de outros indivíduos, a identificação de casos
particulares de violações manifestas do direito à liberdade de religião ou crença; esses relatórios dos Chefes de Missão
da UE devem ser, tanto quanto possível, normalizados, de modo a que possam ser comparados;
— realçar ações concretas nos fora internacionais, ou nas atividades de cooperação para o desenvolvimento que tenham
sido determinantes para proteger e promover o direito à liberdade de religião ou crença, nomeadamente o
tratamento bem sucedido de casos particulares (indivíduos, grupos, minorias, instituições) de discriminação ou
perseguição «por motivos de religião ou convicções»;
— recordar que o apoio dado às vítimas de discriminação ou perseguição com base na religião ou convicções podem
ser múltiplo, inclusive convidando as vítimas para testemunharem junto das instituições da UE sobre a sua situação;
Este conjunto de instrumentos (circular) deve ser elaborado em consulta com as partes interessadas e estar concluído antes
do final de 2013;
Utilização dos instrumentos financeiros externos
r) Os instrumentos financeiros externos da UE devem ser utilizados seja como incentivos seja como fatores de dissuasão
(por exemplo, congelamento de fundos) no que diz respeito à liberdade de religião ou de crença num determinado país,
na medida em que esta é parte integrante da avaliação da situação global dos direitos humanos no país em causa; em caso
de deterioração grave da situação dos direitos humanos, nomeadamente no que diz respeito à liberdade de religião ou
crença, a UE deve aplicar as cláusulas existentes de direitos humanos nos seus acordos externos com o país em questão; a
inclusão de cláusulas de direitos humanos nos acordos externos da UE tem de ser vinculativa e integrada
sistematicamente em todos os acordos da UE com países terceiros;
Ações da UE em instâncias multilaterais
s) A UE deve prosseguir as suas iniciativas em várias instâncias multilaterais, com vista a promover e defender a liberdade
de religião ou de crença; sempre que oportuno e mediante pedido, a UE deve ajudar os países terceiros na elaboração de
legislação que promova e proteja a liberdade de religião ou crença;
Avaliação
t) Em conformidade com o artigo 36.o do Tratado da União Europeia, o Parlamento Europeu deve implicar-se na avaliação
da aplicação das Orientações, a qual deve ter lugar num prazo máximo de três anos após a sua entrada em vigor; a
avaliação deve assentar numa análise da resposta da UE a situações concretas de violação da liberdade de religião ou de
crença em países terceiros; o Parlamento Europeu deve ser regularmente informado de áreas ou desenvolvimentos que
constituam motivo de preocupação, tal como comunicado pelas delegações da UE; as suas comissões relevantes
receberão informações pormenorizadas;
2.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho, à Alta Representante da União para os
Assuntos Externos e a Política de Segurança e, para informação, à Comissão.
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II
(Comunicações)

COMUNICAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E ORGANISMOS DA UNIÃO
EUROPEIA

PARLAMENTO EUROPEU
P7_TA(2013)0236

Pedido de levantamento da imunidade de Jacek Olgierd Kurski
Decisão do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, sobre o pedido de levantamento da imunidade de Jacek
Olgierd Kurski (2013/2019(IMM))
(2016/C 065/26)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o pedido de levantamento da imunidade de Jacek Olgierd Kurski, transmitido em 16 de janeiro de 2013
pelo Procurador-Geral da República da Polónia em conexão com um pedido com data de 2 de janeiro de 2013 do Chefe
do Serviço de Prevenção do Quartel-General da Polícia Nacional agindo com a autoridade do Inspetor-Chefe da Polícia, e
comunicado em plenário a 4 de fevereiro de 2013,
— Tendo ouvido Jacek Olgierd Kurski nos termos do artigo 7.o, n.o 3, do seu Regimento,
— Tendo em conta o artigo 9.o do Protocolo n.o 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, bem como o
artigo 6.o, n.o 2 do Ato de 20 de setembro de 1976 relativo à eleição dos deputados ao Parlamento Europeu por
Sufrágio Universal Direto,
— Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia proferidos em 12 de maio de 1964, 10 de julho
de 1986, 15 e 21 de outubro de 2008, 19 de março de 2010 e 6 de setembro de 2011 (1),
— Tendo em conta o artigo 105.o da Constituição da República da Polónia e os artigos 7.o, 7.o-B, n.o 1 e 7.o-C, conjugados
com o artigo 10.o-B, da lei polaca de 9 de maio de 1996 sobre o exercício do mandato de deputado ou de senador,
— Tendo em conta o artigo 6.o, n.o 2, e o artigo 7.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0187/2013),
A. Considerando que o Procurador-Geral da República da Polónia solicitou o levantamento da imunidade parlamentar de
um membro ao Parlamento Europeu, Jacek Olgierd Kurski, em conexão com uma eventual ação judicial relativa a um
alegado delito;

(1)

Acórdão de 12 de maio de 1964 no âmbito do processo 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Coletânea 1964, p. 00381); acórdão
de 10 de julho de 1986 no âmbito do processo 149/85, Wybot/Faure e outros (Coletânea 1986, p. 02391); acórdão de
15 de outubro de 2008 no âmbito do processo T-345/05, Mote/Parlamento (Coletânea 2008, p. II-02849); acórdão de
21 de outubro de 2008 no âmbito dos processos apensos C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Coletânea 2008,
p. I-07929); acórdão de 19 de março de 2010 no âmbito do processo T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Coletânea 2010, p. II-01135); acórdão de 6 de setembro de 2011 no âmbito do Processo C-163/10, Patriciello (Coletânea 2011, p. I-07565).
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B. Considerando que, nos termos do artigo 9.o do Protocolo n.o 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia,
os deputados ao Parlamento Europeu gozam no seu território nacional das imunidades reconhecidas aos membros do
Parlamento do seu país;
C. Considerando que o artigo 105.o, n.o 2, da Constituição da República da Polónia prevê que, durante a legislatura, os
deputados ao Parlamento não podem ser criminalmente responsabilizados sem autorização prévia do Parlamento;
D. Considerando que Jacek Olgierd Kurski é acusado de ter cometido uma infração ao código da estrada nos termos do
artigo 92.o, n.o 1, da lei de 20 de maio de 1971 que estabelece um código de infrações (Jornal Oficial Polaco 2010, n.
o
46, item 275 na sua redação alterada);
E. Considerando que a alegada ação não tem uma conexão direta e óbvia com o exercício das funções de Jacek Olgierd
Kurski enquanto membro ao Parlamento Europeu, nem constitui uma opinião expressa ou voto emitido no exercício
das funções de deputado ao Parlamento Europeu na aceção do artigo 8.o do Protocolo n.o 7 relativo aos Privilégios e
Imunidades da União Europeia;
F. Considerando que é manifesto que a acusação não tem qualquer relação com a posição de Jacek Olgierd Kurski
enquanto deputado ao Parlamento Europeu;
G. Considerando que não há razões para suspeitar da existência de fumus persecutionis;
1.

Decide levantar a imunidade de Jacek Olgierd Kurski;

2.
Encarrega o seu Presidente de transmitir de imediato a presente decisão, bem como o relatório da sua comissão
competente, ao Procurador-Geral da República da Polónia e a Jacek Olgierd Kurski.

P7_TA(2013)0237

Pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Małgorzata Handzlik
Decisão do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, sobre o pedido de levantamento da imunidade de
Małgorzata Handzlik (2012/2238(IMM))
(2016/C 065/27)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o pedido de levantamento da imunidade de Małgorzata Handzlik, transmitido em 3 de julho de 2012
pelo Procurador-Geral da República da Polónia, no âmbito de uma investigação pendente no Gabinete do Ministério
Público do Distrito de Varsóvia com o n.o VI DS 312/10, a qual foi comunicada em sessão plenária em 10 de setembro
de 2012,
— Tendo ouvido Małgorzata Handzlik, nos termos do artigo 7.o, n.o 3, do seu Regimento,
— Tendo também ouvido Giovanni Kessler, Diretor-Geral do Organismo Europeu de Luta Antifraude, e Roger Vanhaeren,
Diretor-Geral de Finanças do Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o artigo 9.o do Protocolo n.o 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, bem como o
artigo 6.o, n.o 2, do Ato relativo à Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu por Sufrágio Direto e Universal, de
20 de setembro de 1976,
— Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia de 12 de maio de 1964, 10 de julho de 1986, 15
e 21 de outubro de 2008, 19 de março de 2010 e 6 de setembro de 2011 (1),
— Tendo em conta o artigo 105.o da Constituição da República da Polónia,

(1)

Acórdão de 12 de maio de 1964 no âmbito do processo 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Coletânea 1964, p. 00381); acórdão
de 10 de julho de 1986 no âmbito do processo 149/85, Wybot/Faure e outros (Coletânea 1986, p. 02391); acórdão de
15 de outubro de 2008 no âmbito do processo T-345/05, Mote/Parlamento (Coletânea 2008, p. II-02849); acórdão de
21 de outubro de 2008 no âmbito dos processos apensos C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Coletânea 2008,
p. I-07929); acórdão de 19 de março de 2010 no âmbito do processo T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Coletânea 2010, p. II-01135); acórdão de 6 de setembro de 2011 no âmbito do Processo C-163/10, Patriciello (Coletânea 2011, p. I-07565).
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— Tendo em conta o artigo 6.o, n.o 2, e o artigo 7.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0195/2013),
A. Considerando que o Procurador-Geral da República da Polónia solicitou o levantamento da imunidade parlamentar de
uma deputada ao Parlamento Europeu, Małgorzata Handzlik, articulando-a com uma investigação e com uma eventual
ação judicial referente ao cometimento de um alegado delito;
B. Considerando que, nos termos do artigo 9.o do Protocolo n.o 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia,
os deputados ao Parlamento Europeu gozam no seu território nacional das imunidades reconhecidas aos membros do
Parlamento do seu país;
C. Considerando que o artigo 105.o, n.o 2, da Constituição da República da Polónia prevê que os deputados só possam ser
processados com a anuência do Parlamento;
D. Considerando que o pedido apresentado pelo Procurador-Geral diz respeito a uma ação judicial relativa a um alegado
crime nos termos do Código Penal polaco, de 6 de Junho de 1997;
E. Considerando que, substantivamente, a alegação se relaciona com a tentativa de violação do disposto nos artigos 270.o,
n.o 1, e 286.o, n.o 1, do referido Código, que dizem respeito, respetivamente, a fraudes e à falsificação de documentos;
F. Considerando que Małgorzata Handzlik foi efetivamente acusada de ter tentado cometer uma fraude contra os interesses
financeiros da União, por supostamente ter apresentado documentos falsos com o propósito de obter o reembolso das
despesas de frequência de um curso de línguas que, de facto, não frequentou;
G. Considerando que as alegadas ações não constituem opiniões ou votos expressos no exercício das funções dos
deputados ao Parlamento Europeu, na aceção do artigo 8.o do Protocolo n.o 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da
União Europeia;
H. Considerando, no entanto, que, atendendo às circunstâncias em que o processo de Małgorzata Handzlik foi conduzido
pelas várias autoridades envolvidas, ao diminuto montante em causa e à natureza e proveniência incerta das provas,
subsistem sérias dúvidas quanto a todo o procedimento;
I. Considerando, pois, que parece poder partir-se do pressuposto da existência de um caso de fumus persecutionis;
J. Considerando que a imunidade de Małgorzata Handzlik não deve, por conseguinte, ser levantada;
1.

Decide não levantar a imunidade de Małgorzata Handzlik;

2.
Encarrega o seu Presidente de transmitir de imediato a presente decisão, bem como o relatório da sua comissão
competente, ao Procurador-Geral da República da Polónia e a Małgorzata Handzlik.

P7_TA(2013)0238

Pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Alexander Alvaro
Decisão do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, sobre o pedido de levantamento da imunidade de
Alexander Alvaro (2013/2106(IMM))
(2016/C 065/28)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o pedido de levantamento da imunidade de Alexander Alvaro, transmitido em 8 de maio de 2013 pelo
Ministério Federal da Justiça alemão, em conexão com um processo pendente perante o Procurador-Geral de Colónia
(Alemanha) e comunicado em plenário a 23 de maio de 2013,
— Tendo dado a Alexander Alvaro a oportunidade de ser ouvido nos termos do artigo 7.o, n.o 3, do seu Regimento,

19.2.2016

PT

Jornal Oficial da União Europeia

C 65/183
Terça-feira 11 de junho de 2013

— Tendo em conta o artigo 9.o do Protocolo n.o 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia e o artigo 6.o, n.
o
2 do Ato de 20 de setembro de 1976 relativo à eleição dos Representantes ao Parlamento Europeu por Sufrágio
Universal Direto,
— Tendo em conta o artigo 46.o da Lei Fundamental Alemã (Grundgesetz),
— Tendo em conta o artigo 6.o, n.o 2, e o artigo 7.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0188/2013),
A. Considerando que o Procurador-Geral de Colónia (Alemanha) solicitou o levantamento da imunidade parlamentar de
Alexander Alvaro, membro e Vice-Presidente do Parlamento Europeu, em conexão com o início de um processo de
inquérito relativo a um alegado delito;
B. Considerando que o pedido do Procurador-Geral está ligado a investigações relativas a um certo acidente rodoviário em
que Alexander Alvaro está implicado;
C. Considerando que, nos termos do artigo 9.o do Protocolo n.o 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia,
os deputados gozam, no seu território nacional, das imunidades reconhecidas aos membros do Parlamento do seu país;
D. Considerando que, nos termos do artigo 46.o, n.o 2 da Lei Fundamental alemã (Grundgesetz) os deputados não podem ser
responsabilizados por atos sujeitos a sanção penal sem a autorização do Parlamento, a não ser que sejam detidos em
flagrante delito ou no decurso do dia seguinte;
E. Considerando que, por consequência, o Parlamento deve levantar a imunidade parlamentar de Alexander Alvaro para
que o processo contra este possa avançar;
F. Considerando que o artigo 9.o do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia e o artigo 46.o, n.
o
2 da Grundgesetz alemã não obstam ao levantamento da imunidade de Alexander Alvaro;
G. Considerando que é por conseguinte conveniente que a imunidade parlamentar seja levantada no caso em questão;
1.

Decide levantar a imunidade de Alexander Alvaro;

2.
Encarrega o seu Presidente de transmitir de imediato a presente decisão, bem como o relatório da sua comissão
competente, às autoridades competentes da República Federal da Alemanha e a Alexander Alvaro.
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P7_TA(2013)0250

Composição numérica das comissões permanentes
Decisão do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre a composição numérica das comissões
permanentes (2013/2671(RSO))
(2016/C 065/29)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Conferência dos Presidentes,
— Tendo em conta as suas decisões de 15 de julho de 2009 (1), 14 de dezembro de 2011 (2) e 18 de janeiro de 2012 (3)
sobre a composição numérica das comissões permanentes,
— Tendo em conta o artigo 183.o do seu Regimento,
1.

Decide alterar do seguinte modo a composição numérica das comissões permanentes:
I. Comissão dos Assuntos Externos: 79 membros
II. Comissão do Desenvolvimento: 30 membros
III. Comissão do Comércio Internacional: 31 membros
IV. Comissão dos Orçamentos: 45 membros
V. Comissão do Controlo Orçamental: 31 membros
VI. Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários: 50 membros
VII. Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais: 50 membros

VIII. Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar: 71 membros
IX. Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia: 61 membros
X. Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores: 41 membros
XI. Comissão dos Transportes e do Turismo: 47 membros
XII. Comissão do Desenvolvimento Regional: 50 membros
XIII. Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural: 44 membros
XIV. Comissão das Pescas: 25 membros
XV. Comissão da Cultura e da Educação: 31 membros
XVI. Comissão dos Assuntos Jurídicos: 25 membros
XVII. Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos: 60 membros
XVIII. Comissão dos Assuntos Constitucionais: 26 membros
XIX. Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros: 35 membros
XX. Comissão das Petições: 35 membros;
2.

Decide que a presente decisão entrará em vigor em 1 de julho de 2013;

3.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao Conselho e à Comissão.

(1)
(2)
(3)

JO C 224 E de 19.8.2010, p. 34.
Textos Aprovados, P7_TA(2011)0570.
Textos Aprovados, P7_TA(2012)0001.
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III
(Atos preparatórios)

PARLAMENTO EUROPEU
P7_TA(2013)0235

Plano a longo prazo para as unidades populacionais de bacalhau e para as pescas que
exploram essas unidades populacionais- 1 ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, sobre a proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 1342/2008, do Conselho, de 18 de dezembro
de 2008, que estabelece um plano a longo prazo para as unidades populacionais de bacalhau e para as pescas que
exploram essas unidades populacionais (COM(2012)0021 — C7-0042/2012 — 2012/0013(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)
(2016/C 065/30)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2012)0021),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 2, e o artigo 43.o, n.o 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos
termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0042/2012),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o artigo 55.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A7-0141/2013),
1.

Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2.
Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se pretender alterá-la substancialmente ou substituí-la por
outro texto;
3.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

P7_TC1-COD(2012)0013
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 11 de junho de 2013 tendo em vista a adoção do
Regulamento (UE) n.o …/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 1342/
/2008 do Conselho, que estabelece um plano a longo prazo para as unidades populacionais de bacalhau e para as
pescas que exploram essas unidades populacionais

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 43.o, n.o 2,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
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Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu (1),
Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário (2),
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1342/2008 do Conselho, de 18 de Dezembro de 2008, que estabelece um plano a longo
prazo para as unidades populacionais de bacalhau e para as pescas que exploram essas unidades populacionais e que
revoga o Regulamento (CE) n.o 423/2004 (3), autoriza o Conselho a monitorizar e rever as taxas máximas de
mortalidade por pesca e os níveis associados de biomassa da unidade populacional nele especificados. [Alt. 1]
[Alt. 2]

(3)

A fim de alterar ou completar elementos não essenciais das disposições previstas no Regulamento (CE) n.o 1342/
/2008, deve ser delegado à Comissão o poder de adoptar actos em conformidade com o artigo 290.o do Tratado no
que respeita:
— às alterações dos valores estabelecidos para as taxas máximas de mortalidade por pesca e os níveis associados de
biomassa da unidade populacional, sempre que as taxas-alvo de mortalidade por pesca tenham sido alcançadas;
— às regras relativas ao ajustamento do esforço de pesca em caso de exclusão ou reinclusão de um grupo de navios
no regime de esforço de pesca;
— às regras relativas ao método de cálculo da capacidade de pesca referida no artigo 14.o, n.o 3, e ao ajustamento
dos níveis máximos da capacidade em virtude da cessação definitiva das actividades de pesca e de transferências
da capacidade;
— às regras relativas ao método de cálculo para adaptar o esforço de pesca máximo autorizado em relação à gestão
das quotas;
— às regras relativas ao método de cálculo para adaptar o esforço de pesca máximo autorizado na sequência de
transferências de esforço entre grupos de esforço;
— a alterações da composição das zonas geográficas e dos grupos de artes estabelecidos no anexo I.

(4)

É especialmente importante que a Comissão proceda às consultas adequadas durante os trabalhos preparatórios,
inclusive ao nível de peritos. No contexto da preparação e elaboração de actos delegados, a Comissão deve assegurar
a transmissão simultânea, atempada e adequada dos documentos pertinentes ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
[Alt. 3]

(6)

A fim de garantir condições uniformes para a execução do Regulamento (CE) n.o 1342/2008, a Comissão deve ter
poderes de execução no que respeita às normas de execução relativas ao procedimento e ao formato de transmissão
à Comissão das informações exigidas ao abrigo do presente regulamento, bem como ao formato da autorização de
pesca especial e à lista dos navios que possuem essa autorização. Os referidos poderes devem ser exercidos em
conformidade com o Regulamento (UE) n.o 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro
de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício de competências de execução pela Comissão (4).
[Alt. 4]

(1)
(2)
(3)
(4)

JO C 181 de 21.6.2012, p. 204.
Posição do Parlamento Europeu de 11 de junho de 2013.
JO L 348 de 24.12.2008, p. 20.
JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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(8)

O Regulamento (CE) n.o 1342/2008 deverá, por conseguinte, ser alterado,

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 1342/2008 é alterado do seguinte modo:
-1)

No artigo 8.o, o n.o 6 passa a ter a seguinte redação:
«6.
Se a unidade populacional de bacalhau referida no n.o 1 tiver sido explorada observando uma taxa de
mortalidade por pesca perto de 0,4 em três anos consecutivos, a Comissão deve avaliar a aplicação do presente
artigo. Se necessário, a Comissão deve apresentar propostas adequadas, a adotar pelo processo legislativo
ordinário, destinadas a alterar o plano de longo prazo, a fim de assegurar a exploração com o rendimento máximo
sustentável.». [Alt. 5]

1)

No artigo 10.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redacção:
«1.
A Comissão adota atos delegados, nos termos do artigo 31.o-A, que fixam novos valores dos níveis
estabelecidos no artigo 5.o, n.o 2, no artigo 6.o e no artigo 7.o, n.o 2, quando tiver sido alcançado o objetivo da taxa
de mortalidade por pesca estabelecido no artigo 5.o, n.o 2, ou se a Comissão, com base em pareceres do CCTEP e, se
adequado, noutros dados científicos e após plena consulta do conselho consultivo regional em causa, constatar que
esse objetivo ou os níveis mínimos e de precaução de biomassa da população reprodutora indicados no artigo 6.o ou
os níveis das taxas de mortalidade por pesca indicados no artigo 7.o, n.o 2, deixaram de ser adequados para manter
um baixo risco de depauperação da unidade populacional e um rendimento máximo sustentável.». [Alt. 6]

2)

O artigo 11.o é alterado do seguinte modo:
a) O n.o 3 passa a ter a seguinte redação:
«3.
Os Estados-Membros fornecem anualmente à Comissão as informações necessárias para confirmar que as
condições acima enunciadas continuam a estar preenchidas.».
b) São aditados os seguintes números:
«4.
A Comissão tem poderes para adotar atos delegados, em conformidade com o artigo 31.o-A, para
estabelecer regras relativas ao ajustamento do esforço de pesca em caso de exclusão ou reinclusão de um grupo de
navios no regime de esforço, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, e sempre que um navio deixe de cumprir
os requisitos especificados na decisão relativa à exclusão.
5.
A Comissão pode adotar atos de execução que estabelecem normas de execução relativas ao formato e ao
procedimento de transmissão das informações a que se refere o artigo 11.o, n.o 3. Esses atos de execução são
adotados nos termos do artigo 32.o, n.o 2.».

2-A) No artigo 13.o, o n.o 7 passa a ter a seguinte redação:
«7.
A Comissão solicita ao CCTEP que proceda anualmente à comparação da redução da mortalidade de
bacalhau que resultaria da aplicação do n.o 2, alínea c), com a redução que teria previsto em resultado do
ajustamento do esforço nos termos do artigo 12.o, n.o 4. Tendo em conta este parecer, a Comissão deve, se
necessário, apresentar propostas adequadas para ajustar o esforço de pesca, que podem ser aplicadas relativamente
ao grupo de artes de pesca em causa no ano seguinte.». [Alt. 7]
3)

No artigo 14.o, é aditado o seguinte número:
«5.
Os Estados-Membros mantêm a Comissão informada relativamente à base de cálculo da capacidade máxima de
pesca referida no n.o 3 e a eventuais ajustamentos em virtude da cessação definitiva das actividades de pesca e de
transferências da capacidade em conformidade com o artigo 16.o, n.o 3.».
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4)

É aditado o seguinte artigo:
«Artigo 14.o-A
Poderes da Comissão
1.
A Comissão tem poderes para adotar atos delegados, em conformidade com o artigo 31.o-A, a fim de
especificar as regras relativas ao método de cálculo da capacidade de pesca a que se refere o artigo 14.o, n.o 3, e de
ajustamento dos níveis de capacidade máxima em virtude da cessação definitiva das atividades de pesca e de
transferências de capacidade, em conformidade com o artigo 16.o, n.o 3.
2.

A Comissão pode adotar, atos de execução que estabelecem normas de execução relativas:

a) Ao formato da autorização de pesca especial referida no artigo 14.o, n.o 2, e aos procedimentos através dos quais
dos quais os Estados-Membros disponibilizam a lista dos navios que possuem a autorização especial a que se
refere o artigo 14.o, n.o 4;
b) Ao procedimento e formato de transmissão à Comissão das informações a que se refere o artigo 14.o, n.o 5.
Esses atos de execução são adotados nos termos do artigo 32.o, n.o 2.».
5)

Ao artigo 16.o são aditados os seguintes números:
«4.
Os Estados-Membros mantêm a Comissão informada de quaisquer adaptações do esforço de pesca, em
conformidade com o presente artigo.
5.
A Comissão tem poderes para adotar atos delegados, em conformidade com o artigo 31.o-A, para estabelecer as
regras relativas ao método de cálculo que permita aos Estados-Membros adaptar o esforço de pesca máximo
autorizado em relação à gestão das quotas.
6.
A Comissão pode adotar atos de execução relativos ao formato e ao procedimento de notificação a que se refere
o n.o 4. Esses atos de execução são adotados nos termos do artigo 32.o, n.o 2.».

6)

Ao artigo 17.o são aditados os seguintes números:
«6.
Os Estados-Membros mantêm a Comissão informada de quaisquer adaptações do esforço de pesca, em
conformidade com o presente artigo.
7.
A Comissão tem poderes para adotar atos delegados, em conformidade com o artigo 31.o-A, para estabelecer as
regras relativas ao método de cálculo que permita aos Estados-Membros adaptar o esforço de pesca máximo
autorizado na sequência de transferências de esforço entre grupos de esforço.
8.
A Comissão pode adotar atos de execução relativos ao formato e ao procedimento de notificação a que se refere
o n.o 6. Esses atos de execução são adotados nos termos do artigo 32.o, n.o 2.».

7)

O artigo 30.o passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 30.o
Processo de tomada de decisão
Em todos os casos em que o presente regulamento preveja a aprovação de decisões pelo Conselho, este delibera em
conformidade com o Tratado.».

8)

No artigo 31.o, o proémio passa a ter a seguinte redação:
«A Comissão tem poderes para adotar atos delegados, em conformidade com o artigo 31.o-A, para alterar o anexo I
do presente regulamento, com base nos seguintes princípios:».

9)

É aditado o seguinte artigo:
«Artigo 31.o-A
Exercício da delegação
1.

O poder de adotar atos delegados é conferido à Comissão nas condições estabelecidas no presente artigo.
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2.
O poder de adotar atos delegados referido no artigo 10.o, n.o 1, no artigo 11.o, n.o 4, no artigo 14.o-A, n.o 1,
no artigo 16.o, n.o 5, no artigo 17.o, n.o 7 e no artigo 31.o é conferido à Comissão pelo prazo de três anos a partir
de … (*). A Comissão elabora um relatório sobre a delegação de poderes pelo menos nove meses antes do final do
prazo de três anos. A delegação de poderes é tacitamente prorrogada por prazos de igual duração, salvo se o
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal se opuserem pelo menos três meses antes do final de cada prazo. [Alt. 8]
3.
A delegação de poderes a que se refere os artigos 10.o, n.o 1, 11.o, n.o 4, 14.o-A, n.o 1, 16.o, n.o 5, 17.o, n.o 7 e
31.o pode ser revogada em qualquer momento pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A decisão de revogação
põe termo à delegação dos poderes nela especificados. A decisão de revogação produz efeitos a partir do dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia ou de uma data posterior nela especificada. A decisão de
revogação não afeta os atos delegados já em vigor.

4.
Assim que adotar um ato delegado, a Comissão notifica-o simultaneamente ao Parlamento Europeu e ao
Conselho.
5.
Os atos delegados adotados nos termos dos artigos 10.o, n.o 1, 11.o, n.o 4, 14.o-A, n.o 1, 16.o, n.o 5, 17.o, n.o 7
ou 31.o só entram em vigor se não tiverem sido formuladas objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho no
prazo de dois meses a contar da notificação do ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, antes do termo desse
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho tiverem informado a Comissão de que não têm objeções a formular. O
referido prazo é prorrogado por dois meses por iniciativa do Parlamento Europeu ou do Conselho.»
(*)

10)

Data de entrada em vigor do presente regulamento.

O artigo 32.o passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 32.o

Procedimento de comité
A Comissão é assistida pelo Comité das Pescas e da Aquicultura, criado pelo artigo 30.o do Regulamento (CE) n.
2371/2002. Este comité deve ser entendido como comité na aceção do Regulamento (UE) n.o 182/2011do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais
relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de execução pela
Comissão (*).

1.
o

11)

2.

Caso se faça referência ao presente número, aplica-se o artigo 5.o do Regulamento (UE) n.o 182/2011.».

(*)

JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.».

O artigo 34.o passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 34.o

Revisão

1.
Com base no parecer do CCTEP e após consulta aos conselhos consultivos regionais competentes, a Comissão
avalia o impacto das medidas de gestão das unidades populacionais de bacalhau em causa e as pescas destas
unidades populacionais, o mais tardar no terceiro ano de aplicação do presente regulamento e, posteriormente, de
três em três anos. Se necessário, a Comissão apresenta propostas adequadas, a adotar pelo processo legislativo
ordinário, relativas à alteração do plano de longo prazo.
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2.

O n.o 1 aplica-se sem prejuízo da delegação de poderes prevista no presente regulamento.». [Alt. 11]
Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. »
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em

Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P7_TA(2013)0241

Assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual ***II
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, referente à posição do Conselho em
primeira leitura tendo em vista a adoção do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de
propriedade intelectual e que revoga o Regulamento (CE) N.o 1383/2003 do Conselho (06353/1/2013 — C7-0142/
/2013 — 2011/0137(COD))
(Processo legislativo ordinário: segunda leitura)
(2016/C 065/31)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (06353/1/2013 — C7-0142/2013),
— Tendo em conta a sua posição em primeira leitura (1) sobre a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM
(2011)0285),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o artigo 72.o do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos
Consumidores (A7-0185/2013),
1.

Aprova a posição do Conselho em primeira leitura;

2.

Verifica que o ato é adotado de acordo com a posição do Conselho;

3.
Encarrega o seu Presidente de assinar o referido ato, conjuntamente com o Presidente do Conselho, nos termos do
artigo 297.o, n.o 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;
4.
Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o ato em causa, após verificação do cumprimento de todos os trâmites
previstos, e de, em concordância com o Secretário-Geral do Conselho, proceder à respetiva publicação no Jornal Oficial da
União Europeia;
5.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

(1)

Textos Aprovados de 3.7.2012, P7_TA(2012)0272.
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P7_TA(2013)0242

Alimentos para lactentes e crianças pequenas e alimentos destinados a fins medicinais
específicos ***II
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, referente à posição do Conselho em
primeira leitura tendo em vista a adoção do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos
alimentos para lactentes e crianças pequenas, aos alimentos destinados a fins medicinais específicos e aos
substitutos integrais da dieta para controlo do peso e que revoga a Diretiva 92/52/CEE do Conselho, as Diretivas
96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE da Comissão, a Diretiva 2009/39/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho e os Regulamentos (CE) n.o 41/2009 e (CE) n.o 953/2009 da Comissão (05394/1/2013 — C7-0133/
/2013 — 2011/0156(COD))
(Processo legislativo ordinário: segunda leitura)
(2016/C 065/32)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (05394/1/2013 — C7-0133/2013),
— Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pelo Senado italiano — no âmbito do Protocolo n.o 2 relativo à
aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade — que afirma que o projeto de ato legislativo não
respeita o princípio da subsidiariedade,
— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 26 de outubro de 2011 (1),
— Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, nos termos do artigo 294.o, n.o 6, do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia respeitante à posição do Conselho em primeira leitura (COM(2013)0241),
— Tendo em conta a sua posição em primeira leitura (2) sobre a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao
Conselho (COM(2011)0353),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o artigo 72.o do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança
Alimentar (A7-0191/2013),
1.

Aprova a posição do Conselho em primeira leitura;

2.

Toma nota da declaração da Comissão anexa à presente resolução;

3.

Verifica que o presente ato é adotado em conformidade com a posição do Conselho;

4.
Encarrega o seu Presidente de assinar o referido ato, conjuntamente com o Presidente do Conselho, nos termos do
artigo 297.o, n.o 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;
5.
Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o ato em causa, após verificação do cumprimento de todos os trâmites
previstos e de, em concordância com o Secretário-Geral do Conselho, proceder à respetiva publicação no Jornal Oficial da
União Europeia;
6.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

(1)
(2)

JO C 24 de 28.1.2012, p. 119.
Textos aprovados de 14.6.2012, P7_TA(2012)0255.
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ANEXO À RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Declaração da Comissão sobre pesticidas
Ao aplicar o artigo 11.o, n.o 1, alínea b), a Comissão prestará particular atenção aos pesticidas que contêm substâncias
ativas, agentes protetores ou agentes sinérgicos que, ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 (1), são classificados
como mutagénicos das categorias 1A ou 1B, cancerígenos das categorias 1A ou 1B, tóxicos para a reprodução das
categorias 1A ou 1B, ou considerados como possuindo propriedades desreguladoras do sistema endócrino suscetíveis de
causar efeitos prejudiciais nos seres humanos, ou que são muito tóxicos, ou que causam efeitos críticos, tais como efeitos
neurotóxicos para o desenvolvimento ou efeitos imunotóxicos, com o objetivo último de evitar o seu uso.

P7_TA(2013)0243

Prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos
riscos devidos aos agentes físicos (campos eletromagnéticos) ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, sobre a proposta de diretiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos
trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (campos eletromagnéticos) (20.a diretiva especial na aceção do
n.o 1 do artigo 16.o da Diretiva 89/391/CEE) (COM(2011)0348 — C7-0191/2011 — 2011/0152(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)
(2016/C 065/33)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2011)0348),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 2, e o artigo 153.o, n.o 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos
termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0191/2011),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 7 de dezembro de 2011 (1)
— Após consulta ao Comité das Regiões,
— Tendo em conta o compromisso assumido pelo representante do Conselho, em carta de 10 de abril de 2013, de aprovar
a posição do Parlamento nos termos do artigo 294.o, n.o 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o artigo 55.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer da Comissão do Ambiente, da
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-0009/2013),
1.

Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

(1)

Regulamento (CE) n.o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2008 relativo à classificação,
rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o
Regulamento (CE) n.o 1907/2006, JO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
JO C 43 de 15.2.2012, p. 47.

(1)
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2.
Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se pretender alterá-la substancialmente ou substituí-la por
outro texto;
3.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

P7_TC1-COD(2011)0152
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 11 de junho de 2013 tendo em vista a adoção da
Diretiva 2013/…/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde
em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (campos eletromagnéticos) (20.a
diretiva especial na aceção do artigo 16.o, n.o 1, da Diretiva 89/391/CEE) e que revoga a Diretiva 2004/40/CE

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do Parlamento corresponde ao texto legislativo final,
Directiva 2013/35/UE.)

P7_TA(2013)0244

Plano a longo prazo para as unidades populacionais de bacalhau e para as pescas que
exploram essas unidades populacionais — 2 ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 11 de junho de 2013, sobre a proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 1342/2008 do Conselho, de 18 de dezembro
de 2008, que estabelece um plano a longo prazo para as unidades populacionais de bacalhau e para as pescas que
exploram essas unidades populacionais (COM(2012)0498 — C7-0290/2012 — 2012/0236(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)
(2016/C 065/34)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2012)0498),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 2, e o artigo 43.o, n.o 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos
termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0290/2012),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 13 de dezembro de 2012 (1),
— Tendo em conta o artigo 55.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A7-0146/2013),
1.

Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2.
Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se pretender alterá-la substancialmente ou substituí-la por
outro texto;
3.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

(1)

JO C 44 de 15.2.2013, p. 125.
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P7_TC1-COD(2012)0236
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 11 de junho de 2013 tendo em vista a adoção do
Regulamento (UE) n.o …/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 1342/
/2008 do Conselho que estabelece um plano a longo prazo para as unidades populacionais de bacalhau e para as
pescas que exploram essas unidades populacionais

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 43.o, n.o 2,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu (1),
Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário (2),
Considerando o seguinte:
(1)

A avaliação científica dos resultados do Regulamento (CE) n.o 1342/2008 do Conselho, de 18 de dezembro de 2008,
que estabelece um plano a longo prazo para as unidades populacionais de bacalhau e para as pescas que exploram
essas unidades populacionais (3), efetuada pelo Comité Científico, Técnico e Económico da Pesca (CCTEP) revelou
um certo número de problemas com a aplicação desse regulamento.

(2)

Os Estados-Membros utilizaram métodos diferentes para calcular o esforço durante os anos de referência e para
calcular as declarações relativas à utilização do esforço no âmbito do plano. Esta situação, que permitiu que o nível
de esforço exercido fosse superior ao previsto pelo plano, deverá ser corrigida através da uniformização das
metodologias de cálculo do esforço entre os diversos Estados-Membros. [Alt. 1]

(3)

A inexistência de avaliações analíticas relativamente a certas zonas geográficas obsta à aplicação das regras de
controlo das capturas, o que resulta numa redução anual automática do total admissível de capturas («TAC») e do
esforço em 25 %. Desde a aplicação do plano, as atribuições de esforço de pesca nas zonas em causa sofreram
reduções significativas. A avaliação científica efetuada pelo CCTEP indica que, em certos casos, para fixar os TAC,
seria mais adequado recorrer a uma medida diferente da mortalidade por pesca, em vez de reduzir automaticamente
os TAC e o esforço.

(3-A) A manutenção das taxas de mortalidade por pesca a um nível aceitável, em conformidade com os pareceres

científicos, deverá permitir a reconstituição das unidades populacionais. Os Estados-Membros deverão dar
prioridade à elaboração e à promoção de medidas e incentivos para evitar as capturas indesejadas. Deverá ser
dado apoio financeiro à utilização de medidas seletivas adaptadas. [Alt. 2]
(4)

O plano prevê a possibilidade de excluir os navios cujas atividades não contribuam de forma significativa para a
mortalidade do bacalhau. Para evitar que o esforço relacionado com essas atividades seja reorientado para atividades
de pesca do bacalhau, é necessário diminuir o nível de referência do esforço. Além disso, para evitar a carga
administrativa relacionada com a necessidade de efetuar novos cálculos do esforço de referência sempre que é
tomada a decisão de excluir certas atividades, é conveniente estabelecer critérios claros de exclusão, de modo a fixar
definitivamente os níveis de referência do esforço.

(5)

A fim de promover atividades de pesca mais seletivas, no âmbito de uma pesca completamente documentada em que
todas as capturas são imputadas às quotas, é adequado isentar do regime de gestão do esforço de pesca os navios que
participem nestes ensaios.

(1)
(2)
(3)

JO C 44 de 15.2.2013, p. 125.
Posição do Parlamento Europeu de 11 de junho de 2013.
JO L 348 de 24.12.2008, p. 20.
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(6)

Desde a entrada em vigor do plano, as atribuições do esforço de pesca máximo autorizado foram objeto de reduções
significativas no respeitante às principais artes que capturam bacalhau. Esta situação pode ter um impacto
económico e social significativo nos segmentos da frota que utilizam essas artes mas exercem uma pesca dirigida
essencialmente a espécies que não o bacalhau. Para atender a estas questões sociais e económicas, deverá ser
introduzido um mecanismo que permita suspender ajustamentos adicionais do esforço de pesca.

(7)

Uma vez que uma versão linguística do artigo 13.o, n.o 2, alínea b), difere das outras versões, é necessário alterar o
texto dessa disposição a fim de garantir a sua aplicação uniforme.

(8)

Tendo em conta os elevados níveis de devoluções de bacalhau observados durante o período de aplicação do mesmo,
é necessário que os Estados-Membros adotem medidas adequadas para minimizar e, se possível, eliminar as
devoluções, nomeadamente através da repartição das possibilidades de pesca pelos navios a fim de forma permitir
que as quotas correspondam o mais possível às capturas previstas. [Alt. 3]

(9)

As derrogações do plano previstas nos artigos 11.o e 13.o representam um risco para o sucesso do plano se não
forem corretamente aplicadas. A avaliação da aplicação dessas derrogações revelou a necessidade de reforçar as
exigências em matéria de acompanhamento, controlo e documentação completa que permitem justificá-las.
Atendendo a que o controlo da pesca na União se baseia nos riscos, é conveniente atribuir um nível de risco «muito
elevado» às atividades que beneficiam de derrogações.

(10)

O Regulamento (CE) n.o 1224/2009 do Conselho, de 20 de novembro de 2009, que institui um regime comunitário
de controlo a fim de assegurar o cumprimento das regras da política comum das pescas (1), revogou uma série de
artigos do Regulamento (CE) n.o 1342/2008 que se referiam aos anexos II e III. Uma vez que o Regulamento (CE) n.
o
1342/2008 não contém outras referências aos anexos II e III, esses anexos deverão ser suprimidos.

(11)

O Regulamento (CE) n.o 1342/2008 deverá ser alterado,

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 1342/2008 é alterado do seguinte modo:
1)

O artigo 4.o passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.o
Cálculo do esforço de pesca
1.
Para efeitos do presente regulamento, o esforço de pesca exercido por um grupo de navios é calculado como a
soma dos produtos dos valores de capacidade expressos em kW para cada navio e do número de dias de presença de
um navio numa zona indicada no anexo I. Um dia de presença numa zona é um período contínuo de 24 horas, ou
qualquer parte desse período, durante o qual um navio está presente na zona e ausente do porto ou utiliza as suas
artes de pesca na zona, consoante o caso. [Alt. 4]
2.
Os Estados-Membros calculam os dias de presença numa zona nos termos do artigo 26.o do Regulamento
(CE) n.o 1224/2009 do Conselho, de 20 de novembro de 2009, que institui um regime comunitário de controlo a
fim de assegurar o cumprimento das regras da Política Comum das Pescas (*).
(*)

JO L 343 de 22.12.2009, p. 1.». [Alt. 5]

1-A) No artigo 8.o, é inserido o seguinte número:
«5-A.
Não obstante o disposto nos n.os 2 a 5, o Conselho pode determinar um nível alternativo para os TAC
quando um parecer científico indicar que esse nível seria mais adequado para cumprir os objetivos do plano.».
[Alt. 6]
2)

O artigo 9.o passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 9.o
Processo especial de fixação dos TAC
1.
Se as informações disponíveis para fixar os TAC em conformidade com o artigo 7.o não forem suficientes, os
TAC para as unidades populacionais de bacalhau no Kattegat, a oeste da Escócia e no mar da Irlanda são fixados nos
níveis indicados pelos pareceres científicos. Contudo, se os níveis indicados pelos pareceres científicos forem
superiores em mais de 20 % aos TAC do ano anterior, esses TAC são fixados num nível 20 % superior aos do ano
anterior; se tais níveis forem inferiores em mais de 20 % aos TAC do ano anterior, esses TAC são fixados num nível
20 % inferior aos do ano anterior.

(1)

JO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
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2.
Em derrogação do n.o 1, caso os pareceres científicos indiquem que não devem ser efetuadas pescas dirigidas
e que:
i) as capturas acessórias devem ser minimizadas ou reduzidas para o nível aconselhado pelo CCTEP ou pelo
CIEM, e/ou
ii) as capturas de bacalhau devem ser reduzidas para o nível aconselhado pelo CCTEP ou pelo CIEM,
o Conselho decide não aplicar ajustamentos anuais do TAC no ano seguinte, na condição de o TAC fixado dizer
respeito apenas às capturas acessórias. [Alt. 7]
3.
Se as informações disponíveis para fixar os TAC nos termos do artigo 8.o não forem suficientes, os TAC para as
unidades populacionais de bacalhau no mar do Norte, no Skagerrak e no canal da Mancha oriental são fixados
aplicando, com as necessárias adaptações, os n.os 1 e 2, exceto se as consultas com a Noruega conduzirem a um
acordo sobre um nível diferente dos TAC.».
3)

No artigo 11.o, são suprimidos os n.os 2 e 3.

4)

São aditados os seguintes artigos:
«Artigo 11.o-A
Exclusão do esforço de pesca exercido em determinadas zonas, profundidades ou com certas artes de pesca
1.
Os Estados-Membros podem excluir o esforço de pesca exercido por um navio durante uma dada viagem
enquanto se verificar uma das seguintes condições: [Alt. 9]
a) As atividades de pesca do navio durante essa viagem terem sido inteiramente exercidas fora das zonas de
distribuição do bacalhau a que se refere o n.o 2;
ou
b) As atividades de pesca do navio durante essa viagem terem sido inteiramente exercidas a uma profundidade
superior a 300 m;
ou
c) Durante essa viagem, o navio de pesca ter utilizado um tipo de arte regulamentada e essa arte constar da lista a
que se refere o n.o 2; se, durante a viagem, o navio tiver a bordo outra arte, esta deve estar arrumada nos termos
do artigo 47.o do Regulamento (CE) n.o 1224/2009. [Alt. 10]
2.
Com base nas informações comunicadas pelos Estados-Membros por força do n.o 3, e de acordo com os
pareceres científicos, o Conselho elabora uma lista das zonas situadas fora das zonas de distribuição do bacalhau e
uma lista das artes cujas características técnicas permitem que as capturas de bacalhau sejam inferiores a 1,5 % das
capturas totais em peso. Uma vez aprovada uma arte ou uma zona apresentadas por um Estado-Membro, os outros
Estados-Membros devem poder utilizá-las. [Alt. 11]
3.
Os Estados-Membros devem fornecer informações pertinentes que permitam à Comissão determinar se uma
zona ou uma arte deve constar da lista das zonas e da lista das artes de pesca a que se refere o n.o 2.
4.
A Comissão pode adotar atos de execução relativos ao formato e ao procedimento de transmissão das
informações a que se refere o n.o 3. Esses atos de execução são adotados nos termos do artigo 32.o.
Artigo 11.o-B
Ajustamento do valor de referência para o cálculo do esforço de pesca máximo autorizado
1.
O esforço de pesca a que se refere o artigo 11.o-A, n.o 1, que contribui para o estabelecimento do valor de
referência a que se refere o artigo 12.o, n.o 2, alínea a), deve ser deduzido do valor de referência nos termos do
presente artigo.
2.
Os pedidos de ajustamento do valor de referência a que se refere o n.o 1 devem ser apresentados pelos Estados-Membros à Comissão até 31 de dezembro de cada ano. [Alt. 12]
3.
O valor referência ajustado é utilizado para recalcular o nível do esforço de pesca máximo autorizado para o
grupo de esforço em causa, aplicando os ajustamentos percentuais anuais utilizados desde a entrada em vigor do
plano.
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4.
A exclusão do esforço de pesca a que se refere o artigo 11.o-A só pode aplicar-se ao grupo de esforço
correspondente após ter sido recalculado o esforço de pesca máximo autorizado em conformidade com o presente
artigo.
5.
A Comissão pode adotar atos de execução relativos ao formato e ao procedimento de transmissão dos pedidos a
que se refere o n.o 2. Esses atos de execução são adotados nos termos do artigo 32.o.
Artigo 11.o-C
Exclusão dos navios que participam nos ensaios sobre pescarias completamente documentadas
1.
Os Estados-Membros podem excluir do regime de esforço de pesca o esforço de pesca exercido pelos navios que
participam em ensaios sobre pescarias completamente documentadas em que todas as capturas de bacalhau,
incluindo as devoluções, são imputadas à quota.
2.
Para efeitos do n.o 1, os Estados-Membros devem ajustar o esforço de pesca máximo autorizado estabelecido
nos termos do artigo 12.o, n.o 1, para o grupo de esforço em causa. A Comissão adota atos de execução que
estabelecem normas de execução relativas ao ajustamento do esforço de pesca máximo autorizado a que se refere o
primeiro período. Esses atos de execução são adotados nos termos do artigo 32.o. [Alt. 13]
3.
Os Estados-Membros devem notificar a Comissão de todos os ajustamentos do esforço de pesca máximo
autorizados, efetuados nos termos do n.o 2. A notificação deve incluir dados pormenorizados sobre os navios
excluídos e o volume do esforço de pesca deduzido, tanto no plano agregado como ao nível de cada navio.
[Alt. 14]
5.
A Comissão pode adotar atos de execução relativos ao formato e ao procedimento de notificação a que se refere
o n.o 3. Esses atos de execução são adotados nos termos do artigo 32.o.
Artigo 11o-D
Medidas relativas às exclusões obtidas anteriormente [Alt. 15]
As exclusões do regime de gestão do esforço de pesca já em vigor antes de … (*) continuam a aplicar-se enquanto
estiverem preenchidas as condições em que foram concedidas. Os Estados-Membros devem comunicar anualmente à
Comissão todas as informações pertinentes que permitam verificar se essas condições continuam a estar
preenchidas.». [Alt. 16]
(*)

5)

Data de entrada em vigor do presente regulamento.

O artigo 12.o é alterado do seguinte modo:
a) O n.o 4 passa a ter a seguinte redação:
«4.
Para os grupos de esforço agregados em que a percentagem de capturas cumuladas calculada nos termos do
n.o 3, alínea b), é igual ou superior a 20 %, aplicam-se ajustamentos anuais. O esforço de pesca máximo autorizado
dos grupos em causa é calculado do seguinte modo:
a) Para efeitos do artigo 7.o ou 8.o, aplicando ao valor de referência o ajustamento percentual enunciado nesses
artigos para a mortalidade por pesca;
b) Para efeitos do artigo 9.o, aplicando um ajustamento percentual do esforço de pesca idêntico ao ajustamento
do TAC comparativamente ao ano anterior.»;
[Alt. 17]
b) É aditado o seguinte número:
«6.
Em derrogação do n.o 4, o Conselho pode, sempre que o esforço de pesca máximo autorizado tenha sido
reduzido durante quatro anos consecutivos, decidir não aplicar um ajustamento anual do esforço de pesca
máximo autorizado no ano ou anos seguintes.».
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5-A) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 12.o-A
Para alcançar taxas de mortalidade por pesca aceitáveis, em conformidade com os pareceres científicos, é aplicada
uma eliminação gradual das devoluções. Para esse efeito, os Estados-Membros introduzem artes de pesca seletivas
e outras medidas com o apoio financeiro do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Os Estados-Membros consultam o Conselho Consultivo Regional pertinente, o CIEM e/ou o CCTEP e as partes interessadas
sobre as medidas a adotar.» [Alts. 8 + 18]
6)

No artigo 13.o, n.o 2, a alínea b) passa a ter a seguinte redação:
«b) Conduzam a uma composição das capturas, incluindo as devoluções, com menos de 5 % de bacalhau durante o
período de gestão;».

7)

Ao artigo 14.o, são aditados os seguintes números:
«5.
Caso os dados científicos indiquem que,, para uma arte, são devolvidas grandes quantidades de bacalhau ao
longo do período de gestão, o Estado-Membro em causa deve tomar medidas imediatas para reduzir ao mínimo as
devoluções de bacalhau. [Alt. 19]
6.
Os Estados-Membros devem estabelecer e incluir nos seus programas de controlo nacionais, a que se refere o
artigo 46.o do Regulamento (CE) n.o 1224/2009 , sistemas para assegurar o respeito das condições previstas nos
artigos 11.o-A, 11.o-B, 11.o-C e 13.o. Na gestão do risco, nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1224/
/2009, os Estados-Membros devem atribuir um nível de risco “muito elevado” aos navios que operam ao abrigo
desses artigos.».

7-A) No artigo 16.o, n.o 3, os termos «em 2009» são suprimidos. [Alt. 20]
7-B) No artigo 17.o, o n.o 4 passa a ter a seguinte redação:
«4.
Caso as CPUE do grupo de artes dador sejam inferiores às do grupo de artes recetor, o Estado-Membro
aplica um fator de correção ao valor do esforço no grupo de artes recetor, para que as CPUE deste último sejam
compensadas. Os Estados-Membros não efetuam este ajustamento se demonstrarem que a transferência é efetuada
com a fim de evitar as capturas de bacalhau ou no âmbito das providências de limitação das devoluções associadas
ao respeito da legislação da União relativa à utilização de artes de pesca.». [Alt. 21]
8)

O artigo 32.o passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 32.o
Procedimento de comité
1.
A Comissão é assistida pelo Comité das Pescas e da Aquicultura, criado pelo artigo 30.o do Regulamento (CE) n.
o
2371/2002. Esse comité é um comité na aceção do Regulamento (UE) n.o 182/2011 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de Fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de
controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de execução pela Comissão (*).

9)

(*)

JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.».

2.

Caso se faça referência ao presente número, aplica-se o artigo 5.o do Regulamento (UE) n.o 182/2011.

Os anexos II e III são suprimidos.
Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

19.2.2016
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P7_TA(2013)0249

Nomeação de um Membro da Comissão Europeia
Decisão do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, que aprova a nomeação de Neven Mimica como
Membro da Comissão (2013/0806(NLE))
(2016/C 065/35)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o Ato de Adesão da Croácia, nomeadamente o artigo 21o, n.o 1,
— Tendo em conta a proposta apresentada pelo governo croata em 25 de abril de 2013 com vista à nomeação de Neven
Mimica como Membro da Comissão,
— Tendo em conta a carta do Conselho de 2 de maio de 2013, nos termos da qual o Conselho consultou o Parlamento
sobre uma decisão, a tomar de comum acordo com o Presidente da Comissão, relativa à nomeação de Neven Mimica
como Membro da Comissão,
— Tendo em conta a audição de Neven Mimica, em 4 de junho de 2013, conduzida pela Comissão do Mercado Interno e
da Protecção dos Consumidores em associação com a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança
Alimentar, e a declaração de avaliação emitida na sequência dessa audição,
— Tendo em conta o artigo 106.o e o Anexo XVII do seu Regimento,
1.
Aprova a nomeação de Neven Mimica para o cargo de Membro da Comissão para o período restante do mandato da
Comissão, que atinge o seu termo em 31 de outubro de 2014;
2.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho, à Comissão e aos governos e parlamentos
dos EstadosMembros.e da República da Croácia.

P7_TA(2013)0251

Nomeação de um membro do Tribunal de Contas
Decisão do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre a nomeação de Neven Mates para o cargo de
membro do Tribunal de Contas (C7-0106/2013 — 2013/0804(NLE))
(Consulta)
(2016/C 065/36)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o artigo 286.o, n.o 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos do qual foi
consultado pelo Conselho (C7-0106/2013),
— Tendo em coq£nta o artigo 108.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A7-0182/2013),
A. Considerando que a Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento procedeu à avaliação das credenciais do
nomeado, em especial tendo em conta os requisitos estabelecidos no artigo 286.o, n.o 1 do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia;
B. Considerando que, na sua reunião de 27 de maio de 2013, a Comissão do Controlo Orçamental ouviu o candidato
indigitado pelo Conselho para membro do Tribunal de Contas;
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1.

Dá parecer negativo à nomeação do Conselho de Neven Mates para o cargo de membro do Tribunal de Contas;

2.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e, para conhecimento, ao Tribunal de Contas,
às restantes instituições da União Europeia e às instituições de controlo dos EstadosMembros.

P7_TA(2013)0252

Nomeação de um membro do Tribunal de Contas
Decisão do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre a proposta de nomeação de George Pufan para o
cargo de membro do Tribunal de Contas (C7-0115/2013 — 2013/0805(NLE))
(Consulta)
(2016/C 065/37)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o artigo 286.o, n.o 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos do qual foi
consultado pelo Conselho (C7-0115/2013),
— Tendo em conta o artigo 108.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A7-0181/2013),
A. Considerando que a Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu procedeu à avaliação das credenciais do
candidato indigitado, nomeadamente do ponto de vista dos requisitos estabelecidos no artigo 286.o, n.o 1, do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia;
B. Tendo em conta o facto de, no decurso da sua reunião de 27 de maio de 2013, a Comissão do Controlo Orçamental ter
procedido à audição do candidato proposto pelo Conselho para o cargo de membro do Tribunal de Contas;
1.
Dá parecer favorável à proposta do Conselho de nomeação de George Pufan para o cargo de membro do Tribunal de
Contas;
2.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e, para conhecimento, ao Tribunal de Contas,
bem como às restantes instituições da União Europeia e às instituições de controlo dos EstadosMembros.

P7_TA(2013)0253

Pesca ilegal, não declarada e não regulamentada ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre a proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 1005/2008 do Conselho que estabelece um
regime comunitário para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (COM
(2012)0332 — C7-0158/2012 — 2012/0162(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)
(2016/C 065/38)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2012)0332),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 2, e o artigo 43.o, n.o 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos
termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0158/2012),
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— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 18 de setembro de 2012 (1),
— Tendo em conta o artigo 55.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A7-0144/2013),
1.

Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2.
Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se pretender alterá-la substancialmente ou substituí-la por
outro texto;
3.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

P7_TC1-COD(2012)0162
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 12 de junho de 2013 tendo em vista a adoção do
Regulamento (UE) n.o …/2013 que altera o Regulamento (CE) n.o 1005/2008 do Conselho que estabelece um
regime comunitário para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 43.o, n.o 2,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 18 de setembro de 2012 (1),
Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário (2),
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1005/2008 do Conselho, de 29 de setembro de 2008, que estabelece um regime
comunitário para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (3), confere à
Comissão poderes para aplicar algumas das suas disposições e reserva certas competências de execução ao Conselho.

(2)

Em consequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, há que alinhar pelos artigos 290.o e 291.o do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia determinados poderes conferidos pelo Regulamento (CE) n.o 1005/2008.

(3)

A fim de aplicar algumas disposições do Regulamento (CE) n.o 1005/2008, é conveniente delegar na Comissão o
poder de adotar atos em conformidade com o artigo 290.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia no
que respeita:
— à isenção de certas obrigações de informação impostas aos navios de pesca ou à fixação de prazos de notificação
diferentes para certas categorias de navios de pesca,
— ao estabelecimento de indicadores para as inspeções das operações de desembarque e transbordo efetuadas pelos
navios de pesca de países terceiros,

(1)
(1)
(2)
(3)

JO C 351 de 15.11.2012, p. 90.
JO C 351 de 15.11.2012, p. 90.
Posição do Parlamento Europeu de 12 de junho de 2013.
JO L 286 de 29.10.2008, p. 1.
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— ao estabelecimento da lista de produtos excluídos do âmbito de aplicação do certificado de captura,
— à adaptação do regime de certificação das capturas a determinados produtos da pesca obtidos por pequenos
navios de pesca, incluindo a possibilidade de utilizar um modelo de certificado de captura simplificado,
— à adaptação do prazo de apresentação do certificado de captura, de acordo com o tipo de produto da pesca, a
distância relativamente ao local de entrada no território da União ou o meio de transporte utilizado,
— ao estabelecimento de regras relativas à concessão, alteração ou retirada de certificados dos operadores
económicos aprovados ou à suspensão ou revogação do estatuto de operador económico aprovado, bem como
às condições de validade dos certificados dos operadores económicos aprovados, e
— ao estabelecimento de critérios da União para as verificações no contexto da gestão de riscos.
(4)

É especialmente importante que, durante os trabalhos preparatórios de adoção dos atos delegados, a Comissão
proceda às consultas adequadas, inclusive a nível de peritos, a fim de poder dispor de informação objetiva, rigorosa,
completa e atualizada. É conveniente que a Comissão, ao preparar e elaborar atos delegados, assegure a transmissão
simultânea, tempestiva e apropriada dos documentos pertinentes ao Parlamento Europeu e ao Conselho. [Alt. 1]

(5)

Por forma a garantir condições uniformes de execução do Regulamento (CE) n.o 1005/2008, convém conferir à
Comissão competências de execução, em conformidade com o artigo 291.o do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia, no que respeita:
— ao estabelecimento de formulários de notificação prévia,
— ao estabelecimento de procedimentos e formulários de declaração relativa ao desembarque e transbordo,
— à adoção, de acordo com os Estados de pavilhão, de certificados de captura estabelecidos, validados ou
apresentados por via eletrónica ou baseados em sistemas eletrónicos de rastreabilidade que assegurem o mesmo
nível de controlo pelas autoridades,
— à determinação e alteração da lista dos regimes de certificação das capturas adotada por organizações regionais
de gestão das pescas no respeito do Regulamento «INN» da UE,
— ao estabelecimento de condições comuns em todos os Estados-Membros para os procedimentos e formulários
relativos aos pedidos e à emissão dos certificados dos operadores económicos aprovados, de regras relativas às
verificações dos operadores económicos aprovados e de regras relativas à troca de informações entre o operador
económico aprovado e as autoridades nos Estados-Membros, entre os Estados-Membros e entre os Estados-Membros e a Comissão,
— ao estabelecimento da lista de navios INN da União,
— à retirada de navios da lista de navios INN da União,
— à inclusão de listas de navios INN adotadas pelas organizações regionais de gestão das pescas na lista de navios
INN da União,
— à identificação de países terceiros não cooperantes,
— à inclusão dos países terceiros identificados numa lista de países terceiros não cooperantes,
— à retirada de países terceiros da lista dos países terceiros não cooperantes,
— à adoção de medidas de emergência a favor de países terceiros em circunstâncias específicas,
— à determinação do formato para a apresentação pelos Estados-Membros das informações relativas aos navios de
pesca avistados, e
— ao estabelecimento de regras em matéria de assistência mútua.
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Sempre que o controlo dos Estados-Membros seja exigido, essas competências devem ser exercidas em conformidade
com o Regulamento (UE) n.o 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que
estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício
das competências de execução pela Comissão (1).
(6)

Em consequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, há que suprimir o artigo 52.o. Esse artigo já foi utilizado
para o estabelecimento do quadro jurídico do certificado de captura simplificado e para celebrar acordos
administrativos com países terceiros, em conformidade com os artigos 12.o, n.o 4, e 20.o, n.o 4. É ainda necessário
conferir à Comissão os poderes necessários para adotar atos delegados que permitam adaptar o regime de
certificação das capturas a certos produtos da pesca obtidos por pequenos navios de pesca, incluindo a possibilidade
de utilizar um certificado de captura simplificado, bem como competências de execução para adotar, de acordo com
os Estados de pavilhão, certificados de captura estabelecidos, validados e apresentados por via eletrónica ou
substituídos por sistemas eletrónicos de rastreabilidade que assegurem o mesmo nível de controlo pelas autoridades.

(7)

Em consequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, há que adaptar a disposição relativa às medidas
temporárias que prevê a remissão para o Conselho, em determinadas condições, de certas medidas da Comissão.

(8)

As disposições do Regulamento (CE) n.o 1005/2008 relativas ao estabelecimento de uma lista de países terceiros não
cooperantes e à retirada de países terceiros dessa lista conferem ao Conselho poderes de decisão. Em consequência da
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, as referidas disposições devem ser harmonizadas pelos novos procedimentos
aplicáveis à política comum das pescas.

(9)

Por conseguinte, o Regulamento (CE) n.o 1005/2008 deve ser alterado em conformidade,

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 1005/2008 é alterado do seguinte modo:
1) O artigo 6.o é alterado do seguinte modo:
a) É aditado o seguinte número:
«1-A.
A Comissão pode estabelecer o formulário da notificação prévia referida no n.o 1 através de atos de
execução em conformidade com o procedimento de exame a que se refere o n.o 2 do artigo 54.o.»;
b) O n.o 3 passa a ter a seguinte redação:
«3.
Em conformidade com o artigo 54.o-A, é conferido à Comissão o poder de adotar atos delegados que isentem
certas categorias de navios de pesca de países terceiros da obrigação prevista no n.o 1, por um período limitado e
renovável, ou prevejam um novo prazo para a notificação, tendo nomeadamente em conta o tipo de produto da
pesca, a distância entre os pesqueiros, os locais de desembarque e os portos onde esses navios estão registados ou
recenseados.»
2) No artigo 8.o, o n.o 3 passa a ter a seguinte redação:
«3.
Os procedimentos e formulários de declaração relativa ao desembarque e transbordo são determinados através
de atos de execução. Tais atos de execução são adotados em conformidade com o procedimento de exame a que se
refere o n.o 2 do artigo 54.o.»
3) No artigo 9.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redação:
«1.
Os Estados-Membros devem inspecionar todos os anos nos seus portos designados pelo menos 5 % das
operações de desembarque e transbordo efetuadas pelos navios de pesca de países terceiros, de acordo com os
indicadores determinados com base na gestão do risco, sem prejuízo de limiares mais elevados adotados pelas
organizações regionais de gestão das pescas. Em conformidade com o artigo 54.o-A, é conferido à Comissão o poder de
adotar atos delegados que determinem esses indicadores.»

(1)
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4) O artigo 12.o é alterado do seguinte modo:
a) É inserido o seguinte número:
«4-A.
A Comissão adota, através de atos de execução, os certificados de captura estabelecidos no âmbito da
cooperação estabelecida no n.o 4 do artigo 20.o. Tais atos de execução são adotados em conformidade com o
procedimento de exame a que se refere o n.o 2 do artigo 54.o.»;
b) O n.o 5 passa a ter a seguinte redação:
«5.
A lista, que consta do anexo I, de produtos excluídos do âmbito de aplicação do certificado de captura pode
ser revista todos os anos. Em conformidade com o artigo 54.o-A, é conferido à Comissão o poder de adotar atos
delegados que alterem essa lista com base:
a) Nas inspeções de navios de pesca de países terceiros nos portos dos Estados-Membros;
b) Na execução do regime de certificação das capturas para a importação e exportação de produtos da pesca;
c) Na execução do sistema de alerta da União;
d) Na identificação dos navios de pesca que exercem pesca INN;
e) Na identificação dos nacionais que exercem ou apoiam a pesca INN;
f) Na execução das disposições adotadas no âmbito de determinadas organizações regionais de gestão das pescas
relativamente aos avistamentos de navios;
g) Nos relatórios dos Estados-Membros.»;
c) É aditado o seguinte número:
«6.
Em conformidade com o artigo 54.o-A, é conferido à Comissão o poder de adotar atos delegados que
adaptem o regime de certificação das capturas aos produtos da pesca obtidos por pequenos navios de pesca,
incluindo, se for caso disso, um modelo de certificado de captura simplificado.»
5) No artigo 13.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redação:
«1.
Os documentos de captura, bem como quaisquer documentos conexos, validados em conformidade com os
regimes de documentação das capturas adotados por uma organização regional de gestão das pescas, reconhecidos
como satisfazendo as exigências enunciadas no presente regulamento, são aceites a título de certificados de captura
para os produtos da pesca de espécies a que se aplicam esses regimes de documentação das capturas e sujeitos às
exigências de controlo e verificação impostas pelos artigos 16.o e 17.o ao Estado-Membro de importação, bem como
ao disposto no artigo 18.o no respeitante à recusa de importação. A lista dos regimes de documentação das capturas é
determinada através de atos de execução. Tais atos de execução são adotados em conformidade com o procedimento de
exame a que se refere o artigo 54.o, n.o 2.»
6) O artigo 16.o é alterado do seguinte modo:
a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redação:
«1.
O certificado de captura validado é apresentado pelo importador às autoridades competentes do Estado-Membro para o qual o produto deve ser importado num prazo inicialmente fixado em pelo menos três dias úteis
antes da hora prevista de chegada ao local de entrada no território da União. Esse prazo de três dias úteis pode ser
adaptado, através de atos delegados adotados em conformidade com o artigo 54.o-A, de acordo com o tipo de
produto da pesca, a distância ao local de entrada no território da União ou o meio de transporte utilizado. As
referidas autoridades controlam, com base na gestão dos riscos, o certificado de captura à luz das informações dadas
na notificação recebida do Estado de pavilhão de acordo com os artigos 20.o e 22o.»;
b) O n.o 3 passa a ter a seguinte redação:
«3.
Os critérios para as autoridades competentes de um Estado-Membro concederem o estatuto de “operador
económico autorizado” a um importador incluem:
a) O estabelecimento do importador no território desse Estado-Membro;
b) Um número e um volume suficiente de operações de importação que justifiquem a aplicação do procedimento a
que se refere o n.o 2;
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c) Um registo adequado de que são cumpridos os requisitos das medidas de conservação e de gestão;
d) Um sistema satisfatório de gestão dos registos comerciais e, se for caso disso, de transportes, que permita serem
levados a cabo os controlos e as verificações adequados para efeitos do presente regulamento;
e) A existência de meios no que respeita à realização desses controlos e verificações;
f) Se for caso disso, as normas práticas de competência ou as qualificações profissionais diretamente relacionadas
com as atividades exercidas; e
g) Se for caso disso, a prova de solvabilidade financeira.
Os Estados-Membros comunicam à Comissão o nome e o endereço dos operadores económicos autorizados logo
que possível após terem concedido este estatuto. A Comissão disponibiliza esta informação aos Estados-Membros
por via eletrónica.»;
c) São aditados os seguintes números:
«4.
Com base nos critérios definidos no n.o 3, é conferido à Comissão, em conformidade com o artigo 54.o-A, o
poder de adotar atos delegados que estabeleçam:
a) As regras relativas à suspensão ou revogação do estatuto de operador económico aprovado;
b) As regras relativas às condições de validade dos certificados dos operadores económicos aprovados;
c) As regras relativas à concessão, alteração ou retirada de certificados dos operadores económicos aprovados.
5.
A Comissão adota, em conformidade com o procedimento de exame a que se refere o artigo 54.o, n.o 2, atos
de execução em matéria de:
a) Procedimentos e formulários relativos aos pedidos e à emissão dos certificados dos operadores económicos
aprovados;
b) Regras relativas à realização de verificações dos operadores económicos aprovados;
c) Regras relativas à troca de informações entre o operador económico aprovado e as autoridades nos Estados-Membros, entre os Estados-Membros e entre os Estados-Membros e a Comissão.»
7) No artigo 17.o, o n.o 3 passa a ter a seguinte redação:
«3.
As verificações devem centrar-se no risco identificado com base nos critérios desenvolvidos a nível nacional ou
da União no âmbito da gestão do risco. Os Estados-Membros comunicam à Comissão os seus critérios nacionais no
prazo de 30 dias úteis após 29 de outubro de 2008 e atualizam essa informação. Em conformidade com o artigo 54.o-A, é conferido à Comissão o poder de adotar atos delegados que determinem os critérios da União para permitir a
realização atempada de análises de risco e de uma avaliação global das informações de controlo pertinentes.»
8) No artigo 27.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redação:
«1.
A Comissão estabelece a lista dos navios INN da União, através de atos de execução adotados em conformidade
com o procedimento de exame a que se refere o n.o 2 do artigo 54o. A lista inclui os navios de pesca relativamente aos
quais, na sequência das medidas adotadas em conformidade com os artigos 25.o e 26.o e com base nos critérios
contidos nas mesmas disposições, as informações obtidas nos termos do presente regulamento permitam estabelecer
que exercem a pesca INN referida no artigo 3.o e cujos Estados de pavilhão não tenham satisfeito os pedidos oficiais a
que se referem as alíneas b) e c) do n.o 2 do artigo 26.o e as alíneas b) e c) do n.o 3 do artigo 26.o para fazer face a essa
pesca INN.»
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9) No artigo 28.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redação:
«1.
A Comissão retira um navio de pesca da lista de navios INN da União, através de atos de execução adotados em
conformidade com o procedimento de exame a que se refere o n.o 2 do artigo 54.o, se o Estado de pavilhão do navio de
pesca demonstrar que:
a) O navio não exerceu nenhuma das atividades de pesca INN que motivaram a sua inclusão na lista; ou
b) Foram aplicadas sanções proporcionadas, dissuasoras e efetivas para fazer face às atividades de pesca INN em causa,
nomeadamente em relação aos navios de pesca que arvoram pavilhão de um Estado-Membro de acordo com o
Regulamento (CE) n.o 1224/2009.»
10) No artigo 30.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redação:
«1.
Para além dos navios de pesca a que se refere o artigo 27.o, os navios de pesca constantes das listas dos navios
INN adotadas pelas organizações regionais de gestão das pescas são incluídos na lista de navios INN da União, através
de atos de execução. Tais atos de execução são adotados em conformidade com o procedimento de exame a que se
refere o n.o 2 do artigo 54.o. A retirada desses navios da lista dos navios INN da União rege-se pelas decisões adotadas a
seu respeito pela organização regional de gestão das pescas competente.»
11) No artigo 31.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redação:
«1.
A Comissão, através de atos de execução, identifica os países terceiros que considera não cooperantes no âmbito
da luta contra a pesca INN com base nos critérios enumerados no presente artigo. Tais atos de execução são adotados
em conformidade com o procedimento de exame a que se refere o n.o 2 do artigo 54.o.»
12) No artigo 33.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redação:
«1.
A Comissão, através de atos de execução, inclui os países terceiros identificados em conformidade com o n.o 1
do artigo 31.o numa lista de países terceiros não cooperantes. Tais atos de execução são adotados em conformidade
com o procedimento de exame a que se refere o n.o 2 do artigo 54.o.»
13) No artigo 34.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redação:
«1.
A Comissão, através de atos de execução, retira um país terceiro da lista dos países terceiros não cooperantes
sempre que ele demonstrar que corrigiu a situação que motivou a sua inclusão na lista. As decisões de retirada da lista
têm igualmente em conta a adoção pelos países terceiros em causa de medidas concretas, aptas a assegurar uma
melhoria duradoura da situação. Tais atos de execução são adotados em conformidade com o procedimento de exame
a que se refere o n.o 2 do artigo 54.o.»
14) O artigo 36.o passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 36.o
Medidas temporárias
1.
Se existirem provas de que as medidas adotadas por um país terceiro prejudicam as medidas de conservação e de
gestão adotadas por uma organização regional de gestão das pescas, a Comissão pode estabelecer, através de atos de
execução e de acordo com as suas obrigações internacionais, medidas temporárias com uma duração máxima de seis
meses, a fim de atenuar os efeitos dessas medidas adotadas por países terceiros. A Comissão pode tomar uma nova
decisão para prorrogar as medidas temporárias por um período não superior a seis meses.
2.

As medidas temporárias referidas no n.o 1 podem prever que:

a) Os navios de pesca autorizados a pescar e que arvoram pavilhão do país terceiro em causa não sejam autorizados
a ter acesso aos portos dos Estados-Membros, salvo em caso de força maior ou de emergência, conforme referido no
n.o 2 do artigo 4.o, para os serviços estritamente necessários para resolver estas situações;
b) Os navios de pesca que arvoram pavilhão de um Estado-Membro não sejam autorizados a exercer operações de
pesca conjuntas com navios que arvoram pavilhão do país terceiro em causa;
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c) Os navios de pesca que arvoram pavilhão de um Estado-Membro não sejam autorizados a pescar nas águas
marítimas sob jurisdição do país terceiro em causa, sem prejuízo do disposto em acordos de pesca bilaterais;
d) Não seja autorizada a entrega de peixes vivos para fins de aquicultura nas águas marítimas sob a jurisdição do país
terceiro em causa;
e) Os peixes vivos capturados pelos navios de pesca que arvoram pavilhão do país terceiro em causa não sejam aceites
para fins de aquicultura nas águas marítimas sob a jurisdição de um Estado-Membro.
3.
As medidas temporárias produzem efeito imediato, sendo notificadas aos Estados-Membros e ao país terceiro em
causa e publicadas no Jornal Oficial da União Europeia.»
15) No artigo 49.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redação:
«1.
Os Estados-Membros que recebam informações suficientemente documentadas relativas aos navios de pesca
avistados transmitem imediatamente essas informações à Comissão ou ao organismo por ela designado, no formato
determinado através de atos de execução. Tais atos de execução são adotados em conformidade com o procedimento
de exame a que se refere o n.o 2 do artigo 54.o.»
16) No artigo 51.o, o n.o 3 passa a ter a seguinte redação:
«3.
É conferido à Comissão o poder de adotar, através de atos de execução, regras em matéria de assistência mútua
no respeitante:
a) À cooperação administrativa entre os Estados-Membros, os países terceiros, a Comissão e o organismo por ela
designado, incluindo a proteção dos dados pessoais e a utilização das informações e proteção do sigilo profissional e
comercial;
b) Aos custos da execução de um pedido de assistência;
c) À designação da autoridade única dos Estados-Membros;
d) À comunicação das medidas de seguimento adotadas pelas autoridades nacionais na sequência de um intercâmbio
de informações;
e) Aos pedidos de assistência, incluindo os pedidos de informações, de medidas e de notificação administrativa, e à
fixação de prazos de resposta;
f) À comunicação de informações sem pedido prévio; e
g) Às relações dos Estados-Membros com a Comissão e com países terceiros.
Tais atos de execução são adotados em conformidade com o procedimento de exame a que se refere o artigo 54.o, n.
2.»

o

17) É suprimido o artigo 52.o.
18) O artigo 54.o passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 54.o
Procedimento de Comité
1.
A Comissão é assistida pelo Comité das Pescas e da Aquicultura, instituído pelo artigo 30.o do Regulamento (CE)
n.o 2371/2002. O referido comité é um comité na aceção do Regulamento (UE) n.o 182/2011.
2.

Sempre que se faça referência ao presente número, é aplicável o artigo 5.o do Regulamento (UE) n.o 182/2011.»

19) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 54.o-A
Exercício da delegação
1.

O poder de adotar atos delegados conferido à Comissão está sujeito às condições estabelecidas no presente artigo.
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2.
O poder de adotar atos delegados referido no artigo 6.o, n.o 3, no artigo 9.o, n.o 1, no artigo 12.o, n.o 3 e n.o 6,
no artigo 16.o, n.o 1 e n.o 4, e no artigo 17.o, n.o 3 é conferido à Comissão por um prazo de três anos a contar
de… (1). A Comissão elabora um relatório relativo à delegação de poderes, o mais tardar, nove meses antes do final
do prazo de três anos. A delegação de poderes é tacitamente prorrogada por prazos de igual duração, salvo se o
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal se opuserem, o mais tardar, três meses antes do final de cada prazo. [Alt. 2]
3.
A delegação de poderes referida no artigo 6.o, n.o 3 , no artigo 9.o, n.o 1, no artigo 12.o, n.os 5 e 6 , no artigo 16.o,
os
n. 1 e 4 e no artigo 17.o, n.o 3 pode ser revogada em qualquer momento pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
A decisão de revogação põe termo à delegação dos poderes especificados nessa decisão. Produz efeitos no dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia ou numa data posterior especificada na mesma, mas não afeta
os atos delegados já em vigor.
4.
Assim que adotar um ato delegado, a Comissão notifica-o simultaneamente ao Parlamento Europeu e ao
Conselho.
Os atos delegados adotados em aplicação do disposto no artigo 6.o, n.o 3, no artigo 9.o, n.o 1, no artigo 12.o, n.
5 e 6, no artigo 16.o, n.os 1 e 4 e no artigo 17.o, n.o 3 só entram em vigor se nem o Parlamento Europeu nem o
Conselho formularem objeções no prazo de dois meses a contar da notificação do ato a estas duas instituições ou se,
antes do termo desse prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho informarem a Comissão de que não formularão
objeções. Por iniciativa do Parlamento Europeu ou do Conselho, este prazo é prorrogado por dois meses.»

5.

os

(1)

Data de entrada em vigor do presente regulamento.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em ,

Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P7_TA(2013)0254

Normas de acolhimento dos requerentes de proteção internacional (reformulação) ***II
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, referente à posição do Conselho em
primeira leitura tendo em vista a adoção da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas
em matéria de acolhimento dos requerentes de proteção internacional (reformulação) (14654/2/2012 — C7-0165/
/2013 — 2008/0244(COD))
(Processo legislativo ordinário: segunda leitura)
(2016/C 065/39)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (14654/2/2012 — C7-0165/2013),

PT

19.2.2016

Jornal Oficial da União Europeia

C 65/209
Quarta-feira 12 de junho de 2013

— Tendo em conta os pareceres do Comité Económico e Social Europeu de 16 de julho de 2009 (1) e 26 de outubro
de 2011 (2),
— Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 7 de outubro de 2009 (3),
— Tendo em conta a sua posição em primeira leitura (4) sobre a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM
(2008)0815),
— Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(2011)0320),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 7 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o artigo 72.o do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos
Internos (A7-0214/2013),
1.

Aprova a posição do Conselho em primeira leitura;

2.

Verifica que o presente ato é adotado de acordo com a posição do Conselho;

3.
Encarrega o seu Presidente de assinar o referido ato, conjuntamente com o Presidente do Conselho, nos termos do
artigo 297.o, n.o 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;
4.
Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o ato em causa, após verificação do cumprimento de todos os trâmites
previstos, e de, em concordância com o Secretário-Geral do Conselho, proceder à respetiva publicação no Jornal Oficial da
União Europeia;
5.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

P7_TA(2013)0255

Pedido de proteção internacional apresentado num dos Estados-Membros pelo nacional de
um país terceiro ou um apátrida (reformulação) ***II
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, referente à posição do Conselho em
primeira leitura tendo em vista a adoção do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece os
critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de proteção
internacional apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida
(reformulação) (15605/3/2012 — C7-0164/2013 — 2008/0243(COD))
(Processo legislativo ordinário: segunda leitura)
(2016/C 065/40)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (15605/3/2012 — C7-0164/2013),
— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 16 de julho de 2009 (1),
— Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 7 de outubro de 2009 (2),
— Tendo em conta a sua posição em primeira leitura (3) sobre a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM
(2008)0820),

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

C
C
C
C
C
C
C

317 de 23.12.2009, p. 110.
24 de 28.1.2012, p. 80.
79 de 27.3.2010, p. 58.
212 E de 5.8.2010, p. 348.
317 de 23.12.2009, p. 115.
79 de 27.3.2010, p. 58.
212 E de 5.8.2010, p. 370.
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Quarta-feira 12 de junho de 2013

— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o artigo 72.o do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos
Internos (A7-0216/2013),
1.

Aprova a posição do Conselho em primeira leitura;

2.

Aprova a declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão anexa à presente resolução;

3.

Verifica que o presente ato é adotado de acordo com a posição do Conselho;

4.
Encarrega o seu Presidente de assinar o ato, conjuntamente com o Presidente do Conselho, nos termos do artigo 297.
, n.o 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

o

5.
Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o ato em causa, após verificação do cumprimento de todos os trâmites
previstos, e de, em concordância com o Secretário-Geral do Conselho, proceder à respetiva publicação no Jornal Oficial da
União Europeia, juntamente com a declaração conjunta do Parlamento, do Conselho e da Comissão;
6.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

ANEXO À RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Declaração do Conselho, do Parlamento Europeu e da Comissão

O Conselho e o Parlamento Europeu convidam a Comissão a considerar, sem prejuízo do seu direito de iniciativa, a
possibilidade de rever o artigo 8.o, n.o 4, da reformulação do Regulamento de Dublim quando o Tribunal de Justiça tiver
proferido o seu acórdão sobre o Processo C-648/11 MA e outros c/Secretary of State for the Home Department ou, o mais
tardar, nos prazos previstos no artigo 46.o do Regulamento de Dublim. O Parlamento Europeu e o Conselho exercerão
então as respetivas competências legislativas, tendo em conta o interesse superior do menor.
Num espírito de compromisso e a fim de assegurar a adoção imediata da proposta, a Comissão aceita analisar o convite, no
pressuposto de que se circunscreve às circunstâncias específicas enunciadas e de que não abre um precedente.

P7_TA(2013)0256

Concessão e retirada do estatuto de proteção internacional (reformulação) ***II
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, referente à posição do Conselho em
primeira leitura tendo em vista a adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de proteção internacional (reformulação) (08260/2/
/2013 — C7-0163/2013 — 2009/0165(COD))
(Processo legislativo ordinário: segunda leitura)
(2016/C 065/41)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (08260/2/2013 — C7-0163/2013),

19.2.2016

PT

Jornal Oficial da União Europeia

C 65/211
Quarta-feira 12 de junho de 2013

— Tendo em conta os pareceres do Comité Económico e Social Europeu de 28 de abril de 2010 (1) e de 26 outubro
2011 (2),
— Tendo em conta a sua posição em primeira leitura (3) sobre a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM
(2009)0554),
— Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(2011)0319),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o artigo 72.o do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos
Internos (A7-0217/2013),
1.

Aprova a posição do Conselho em primeira leitura;

2.

Verifica que o presente ato é adotado de acordo com a posição do Conselho;

3.
Encarrega o seu Presidente de assinar o ato, conjuntamente com o Presidente do Conselho, nos termos do artigo 297.
, n.o 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

o

4.
Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o ato em causa, após verificação do cumprimento de todos os trâmites
previstos, e de, em concordância com o Secretário-Geral do Conselho, proceder à respetiva publicação no Jornal Oficial da
União Europeia;
5.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

(1)
(2)
(3)

JO C 18 de 19.1.2011, p. 80.
JO C 24 de 28.1.2012, p. 79.
JO C 296 E de 2.10.2012, p. 184.
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P7_TA(2013)0257

Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas ***I
Alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu, em 12 de junho de 2013, à proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (COM
(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD)) (1)
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)
(2016/C 065/42)

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1
Texto da Comissão
(1)

Alteração

Em linha com as conclusões do Conselho Europeu de
17 de junho de 2010, no qual foi adotada a estratégia
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, a
União e os Estados-Membros fixaram o objetivo de, até
2020, reduzir em pelo menos 20 milhões o número de
pessoas em risco de pobreza e exclusão social.

(1)

Em linha com as conclusões do Conselho Europeu de
17 de junho de 2010, no qual foi adotada a estratégia
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo
(«Estratégia Europa 2020»), a União e os Estados-Membros fixaram o objetivo de, até 2020, reduzir em
pelo menos 20 milhões o número de pessoas em risco de
pobreza e exclusão social. Porém, em 2010, cerca de um
quarto dos europeus (119,6 milhões) estava em risco de
pobreza ou exclusão social, o que representa aproximadamente mais 4 milhões do que no ano anterior. No
entanto, a pobreza e a exclusão social não são uniformes
na União e a gravidade varia consoante os Estados-Membros.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 2
Texto da Comissão
(2)

O número de pessoas que sofrem de privação material ou
mesmo de privação material grave na União está a
aumentar e essas pessoas estão, muitas vezes, em
situações de exclusão demasiado extrema para beneficiar
das medidas de ativação do Regulamento (UE) n.o […
CPR], e em especial do Regulamento (UE) n.o […FSE].

(1)

Alteração
(2)

O número de pessoas que sofrem de privação material ou
mesmo de privação material grave na União está a
aumentar e, em 2012, cerca de 8 % dos cidadãos da
União viviam em condições de privação material grave.
Além domais, essas pessoas estão, muitas vezes, em
situações de exclusão demasiado extrema para beneficiar
das medidas de ativação do Regulamento (UE) n.o […
CPR], e em especial do Regulamento (UE) n.o […FSE].

O assunto foi devolvido à comissão competente para reapreciação, nos termos do artigo 57.o, n.o 2, segundo parágrafo, do
Regimento (A7-0183/2013).

19.2.2016

PT

Jornal Oficial da União Europeia
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Quarta-feira 12 de junho de 2013

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(2-A) As mulheres e as crianças estão sobre-representadas

entre as pessoas em situação de privação em risco de
pobreza e exclusão social, embora as mulheres sejam
frequentemente responsáveis pela segurança alimentar e
subsistência das famílias. Os Estados-Membros e a
Comissão devem tomar medidas apropriadas para
prevenir qualquer discriminação e devem assegurar a
igualdade entre homens e mulheres e a coerente
integração da perspectiva de género em todas as fases
de preparação, programação, gestão, execução, monitorização e avaliação do Fundo, bem como nas campanhas
de informação e sensibilização e nos intercâmbios de
práticas de excelência.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)
Texto da Comissão

Alteração
o

(2-B) O artigo 2. do Tratado da União Europeia estabelece

que a União se funda nos valores do respeito pela
dignidade humana, da liberdade, da democracia, da
igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos
direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas
pertencentes a minorias.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 2-C (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(2-C) O artigo 6.o do Tratado da União Europeia salienta que

a União reconhece os direitos, as liberdades e os
princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

C 65/214
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Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 2-D (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(2-D) No intuito de prevenir a marginalização dos grupos

vulneráveis e de baixos rendimentos e de acometer o
aumento de risco de pobreza e exclusão social, é
necessário adotar estratégias de promoção da inclusão
ativa.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 4
Texto da Comissão
(4)

Alteração

O Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas
(a seguir designado «o Fundo») deve reforçar a coesão
social, contribuindo para reduzir a pobreza na União
mediante o apoio aos dispositivos nacionais que prestam
assistência não financeira às pessoas mais carenciadas, e
assim atenuar a privação alimentar, a falta de habitação e
a privação material das crianças.

(4)

O Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas
(a seguir designado «o Fundo») deve reforçar a coesão
social, contribuindo para reduzir a pobreza na União
mediante o apoio aos dispositivos nacionais que prestam
assistência não financeira às pessoas mais carenciadas, e
assim atenuar a privação alimentar e a privação material
grave.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(4-A) A definição da ETHOS (classificação europeia da

condição de sem-abrigo) é um possível ponto de partida
para atribuir o fundo a categorias diferentes de pessoas
em situação de grande carência.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(4-B) O Fundo não deve substituir as políticas públicas

prosseguidas pelos governos dos Estados-Membros para
limitar a necessidade de ajuda alimentar de urgência e
criar políticas e de desenvolver metas sustentáveis para
a total erradicação da fome, da pobreza e da exclusão
social.
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Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 4-C (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(4-C) Tendo em conta o número crescente de pessoas em risco

de pobreza e exclusão social, e que este vai continuar a
aumentar durante os próximos anos, é necessário
aumentar os recursos previstos para financiar o Fundo
no âmbito do quadro financeiro plurianual.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 4-D (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(4-D) O Fundo deve igualmente apoiar os esforços dos

Estados-membros para atenuar a privação material
grave dos sem-abrigo.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 6
Texto da Comissão
(6)

Alteração

Essas disposições garantem também que as intervenções
apoiadas são conformes com a legislação nacional e com
a legislação da União, designadamente no que se refere à
segurança dos produtos distribuídos às pessoas mais
carenciadas.

(6)

Essas disposições garantem também que as intervenções
apoiadas são conformes com a legislação nacional e com
a legislação da União, designadamente no que se refere à
segurança da ajuda alimentar e da assistência material
de base às pessoas mais carenciadas.

Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 8
Texto da Comissão
(8)

O programa operacional de cada Estado-Membro deve
identificar e justificar as formas de privação material a
combater, bem como descrever os objetivos e as
características da assistência prestada às pessoas mais
carenciadas através dos dispositivos nacionais. Deve
também incluir os elementos necessários para garantir
uma aplicação efetiva e eficaz do programa operacional.

Alteração
(8)

O programa operacional de cada Estado-Membro deve
identificar e justificar as formas de privação alimentar e
material a combater, bem como descrever os objetivos e
as características da assistência prestada às pessoas mais
carenciadas através dos dispositivos nacionais. Deve
também incluir os elementos necessários para garantir
uma aplicação efetiva e eficaz dos programas operacionais.
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Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(8-A) A privação alimentar grave na União coincide com

importantes desperdícios alimentares. O programa
operacional de cada Estado-Membro deve incluir uma
referência ao modo como se procurará explorar sinergias
entre políticas no sentido de reduzir os deseprdícios
alimentares e combater a privação alimentar, de forma
coordenada. O programa operacional de cada Estado-Membro deve igualmente incluir uma referência ao
modo como se procurará acometer os obstáculos
administrativos que impedem as organizações comerciais e não comerciais dispostas a doar fornecimentos
alimentares em excesso a organizações sem fins
lucrativos operantes no domínio da luta contra a
privação alimentar.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(8-B) Com o objetivo de alcançar uma eficaz e eficiente

execução das medidas financiadas pelo Fundo, importa
fomentar a cooperação entre as autoridades regionais e
locais e os organismos que representam a sociedade civil.
Os Estados-Membros devem, por conseguinte, promover
a participação de todos os actores implicados na
elaboração e aplicação das medidas financiadas pelo
Fundo.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 9
Texto da Comissão
(9)

A fim de maximizar a eficácia do Fundo, em especial no
que respeita às realidades nacionais, é oportuno prever
um procedimento para eventuais alterações ao programa
operacional.

Alteração
(9)

A fim de maximizar a eficácia do Fundo e de assegurar
um máximo de sinergia com as medidas do FSE, em
especial no que respeita às eventuais alterações das
realidades nacionais, é oportuno prever um procedimento para as eventuais alterações ao programa operacional.
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Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(9-A) A fim de chegar às pessoas mais carenciadas e responder

da forma mais eficaz e adequada às suas diferentes
necessidades, o princípio da parceria deve aplicar-se em
todas as fases do Fundo.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Considerando 10
Texto da Comissão
(10)

Alteração

O intercâmbio de experiências e de melhores práticas tem
um valor acrescentado significativo, pelo que deve ser
facilitado pela Comissão.

(10)

O intercâmbio de experiências e de melhores práticas tem
um valor acrescentado significativo, porquanto facilita a
aprendizagem recíproca, pelo que deve ser facilitado e
promovido pela Comissão, procurando, simultaneamente, sinergias com o intercâmbio de práticas de
excelência no contexto de Fundos conexos e, nomeadamente, o FSE.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Considerando 11
Texto da Comissão
(11)

A fim de acompanhar os progressos na aplicação dos
programas operacionais, os Estados-Membros devem
elaborar e remeter à Comissão relatórios anuais e finais
de execução, garantindo assim a disponibilidade de
informação essencial e atualizada. Pelo mesmo motivo,
a Comissão deve reunir-se anualmente com cada Estado-Membro para uma revisão bilateral, exceto se forem
acordadas disposições em contrário.

Alteração
(11)

A fim de acompanhar os progressos na aplicação dos
programas operacionais, os Estados-Membros devem, em
cooperação com as organizações não governamentais
envolvidas, elaborar e remeter à Comissão relatórios
anuais e finais de execução, garantindo assim a
disponibilidade de informação essencial e atualizada. Pelo
mesmo motivo, a Comissão deve reunir-se anualmente
com cada Estado-Membro para uma revisão bilateral,
exceto se forem acordadas disposições em contrário.
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Alteração 20
Proposta de regulamento
Considerando 12
Texto da Comissão
(12)

Alteração

A fim de melhorar a qualidade e a configuração de cada
programa operacional e avaliar o funcionamento e a
eficácia do Fundo, devem ser realizadas avaliações ex-ante
e ex-post. Estas avaliações devem ser complementadas
por inquéritos às pessoas mais carenciadas que beneficiaram do programa operacional e, se necessário, por
avaliações durante o período de programação. As
responsabilidades dos Estados-Membros e da Comissão
a este respeito devem ser especificadas.

(12)

A fim de melhorar a qualidade e a configuração de cada
programa operacional e avaliar o funcionamento e a
eficácia do Fundo, devem ser realizadas avaliações ex-ante
e ex-post. Estas avaliações devem ser complementadas
por inquéritos às pessoas mais carenciadas que beneficiaram do programa operacional e, se necessário, por
avaliações durante o período de programação. Essas
avaliações devem igualmente respeitar a privacidade dos
destinatários finais, de forma a não estigmatizar as
pessoas mais carenciadas. As responsabilidades dos
Estados-Membros e da Comissão a este respeito devem
ser especificadas.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(12-A) Como assinalado no estudo do Eurostat «Measuring

material deprivation in the EU — Indicators for the
whole population and child-specific indicators» (Quantificação da privação material na UE — Indicadores
para a população em geral e indicadores específicos para
as crianças), foi levada a efeito uma minuciosa
investigação sobre a privação material, o que permitirá,
num futuro próximo, uma mais rigorosa recolha de
dados sobre os agregados familiares, os adultos e as
crianças em situação de privação material.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(12-B) Ao levar a efeito essas avaliações, suplementadas por

inquéritos sobre as pessoas mais carenciadas, é
importante não esquecer que a privação é um fenómeno
complexo de difícil compreensão quando se utiliza um
pequeno número de indicadores, uma vez que estes
podem induzir em erro e conduzir, assim, a políticas
ineficazes.
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Alteração 23
Proposta de regulamento
Considerando 12-C (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(12-C) Como assinalado no Terceiro Inquérito Europeu sobre

Qualidade de Vida, da Eurofound (2012), a privação
material na União deve ser medida em função da
incapacidade para obter itens considerados essenciais,
independentemente dos bens detidos pelas pessoas
possui e do seu nível de remuneração. Por conseguinte,
para a elaboração de um índice de privação que permita
uma avaliação mais rigorosa da privação material dos
agregados familiares, devem ser tidos em conta
indicadores como o nível de rendimentos, a desigualdade
de rendimentos, a capacidade de fazer face às despesas,
o sobre-endividamento e a satisfação com o nível de
vida.

Alteração 24
Proposta de regulamento
Considerando 13
Texto da Comissão
(13)

Alteração

Os cidadãos têm o direito de saber de que forma os
recursos financeiros da União são investidos e com que
efeitos. A fim de garantir uma vasta divulgação da
informação sobre os resultados da ação do Fundo e
assegurar a acessibilidade e a transparência das oportunidades de financiamento, devem ser definidas regras
circunstanciadas em matéria de informação e comunicação, em especial no que se refere às responsabilidades dos
Estados-Membros e dos beneficiários.

(13)

Os cidadãos têm o direito de saber de que forma os
recursos financeiros da União são investidos e com que
efeitos. A fim de garantir uma vasta divulgação da
informação sobre os resultados da ação do Fundo e
assegurar a acessibilidade e a transparência das oportunidades de financiamento, devem ser definidas regras
circunstanciadas em matéria de informação e comunicação, em especial no que se refere às responsabilidades das
autoridades locais e regionais dos Estados-Membros e
dos beneficiários.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Considerando 15
Texto da Comissão
(15)

É necessário fixar um nível máximo a que o Fundo pode
cofinanciar os programas operacionais para garantir um
efeito multiplicador dos recursos da União, tendo em
conta a situação dos Estados-Membros que conhecem
dificuldades orçamentais temporárias.

Alteração
(15)

É necessário fixar um nível a que o Fundo pode
cofinanciar os programas operacionais para garantir um
efeito multiplicador dos recursos da União. A situação
dos Estados-Membros que conhecem dificuldades orçamentais temporárias deve igualmente ser tida em conta.
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Alteração 26
Proposta de regulamento
Considerando 16
Texto da Comissão
(16)

Alteração

Devem ser aplicadas em toda a União regras uniformes e
justas quanto ao período de elegibilidade, às operações e
às despesas do Fundo. As condições de elegibilidade
devem refletir a natureza específica dos objetivos e das
populações destinatárias do Fundo, nomeadamente
através da definição de requisitos adequados relativamente à elegibilidade das operações, às formas de apoio e
às modalidades de reembolso.

(16)

Devem ser aplicadas em toda a União regras uniformes,
simples e justas quanto ao período de elegibilidade, às
operações e às despesas do Fundo. As condições de
elegibilidade devem refletir a natureza específica dos
objetivos e das populações destinatárias do Fundo,
nomeadamente através da definição de requisitos adequados e simplificados relativamente à elegibilidade das
operações, às formas de apoio e às modalidades de
reembolso.

Alteração 27
Proposta de regulamento
Considerando 17
Texto da Comissão
(17)

A [Proposta de] Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho que estabelece uma organização comum dos
mercados dos produtos agrícolas (Regulamento «OCM
única») dispõe que produtos adquiridos no quadro da
intervenção pública podem ser escoados por meio da sua
disponibilização para o regime de distribuição de géneros
alimentícios às pessoas mais necessitadas da União, se
assim for previsto por esse regime. Tendo em conta que,
dependendo das circunstâncias, a obtenção de alimentos
a partir da utilização, do processamento ou da venda
desses stocks pode ser a opção mais favorável do ponto
de vista económico, é oportuno prever essa possibilidade
no presente regulamento. Os montantes resultantes de
uma transação de produtos nos stocks devem ser usados
em benefício das pessoas mais carenciadas e não devem
ser aplicados de forma a diminuir a obrigação de os
Estados-Membros cofinanciarem o programa. De modo a
assegurar a utilização mais eficiente dos stocks de
intervenção e das receitas daí resultantes, a Comissão
deve, em conformidade com o artigo 19.o, alínea e), do
Regulamento (CE) n.o… [OCM], adotar atos de execução
que estabeleçam procedimentos para a utilização, o
processamento ou a venda dos produtos nos stocks de
intervenção para efeitos do programa destinado às
pessoas mais carenciadas.

Alteração
(17)

A [Proposta de] Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho que estabelece uma organização comum dos
mercados dos produtos agrícolas (Regulamento «OCM
única») dispõe que produtos adquiridos no quadro da
intervenção pública podem ser escoados por meio da sua
disponibilização para o regime de distribuição de géneros
alimentícios às pessoas mais necessitadas da União, se
assim for previsto por esse regime. Tendo em conta que,
dependendo das circunstâncias, a obtenção de alimentos
a partir da utilização, do processamento ou da venda
desses stocks pode ser a opção mais favorável do ponto
de vista económico, é oportuno prever essa possibilidade
no presente regulamento. Os montantes resultantes de
uma transação de produtos nos stocks devem ser usados
em benefício das pessoas mais carenciadas e não devem
ser aplicados de forma a diminuir a obrigação de os
Estados-Membros cofinanciarem o programa. De modo a
assegurar a utilização mais eficiente dos stocks de
intervenção e das receitas daí resultantes, a Comissão
deve, em conformidade com o artigo 19.o, alínea e), do
Regulamento (CE) n.o… [OCM], adotar atos de execução
que estabeleçam procedimentos para a utilização, o
processamento ou a venda dos produtos nos stocks de
intervenção para efeitos do programa destinado às
pessoas mais carenciadas. As organizações parceiras
devem ser autorizadas a distribuir fornecimento alimentar adicional proveniente de outras fontes, incluindo
stocks de intervenção disponibilizados no âmbito do
artigo 15.o do Regulamento (UE) N.o … [OCM].
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Alteração 28
Proposta de regulamento
Considerando 18
Texto da Comissão
(18)

Alteração

É necessário especificar os tipos de ações que podem ser
empreendidas por iniciativa da Comissão e dos Estados-Membros a título da assistência técnica apoiada pelo
Fundo.

(18)

É necessário especificar os tipos de ações que podem ser
empreendidas por iniciativa da Comissão e dos Estados-Membros a título da assistência técnica apoiada pelo
Fundo. Os tipos de ação a especificar devem ser
decididos em estreita cooperação com as autoridades
de gestão e as organizações parceiras.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Considerando 27
Texto da Comissão
(27)

Alteração

As autorizações orçamentais da União devem ser
atribuídas anualmente. A fim de garantir a eficácia da
gestão do programa, é necessário estabelecer regras
comuns para os pedidos de pagamentos intermédios, o
pagamento do saldo anual e do saldo final.

(27)

As autorizações orçamentais da União devem ser
atribuídas anualmente. A fim de garantir a eficácia da
gestão do programa, é necessário estabelecer regras
comuns simples para os pedidos de pagamentos
intermédios, o pagamento do saldo anual e do saldo final.

Alteração 30
Proposta de regulamento
Considerando 30
Texto da Comissão
(30)

Com vista a salvaguardar os interesses financeiros da
União, devem ser tomadas medidas, limitadas no tempo,
que permitam ao gestor orçamental delegado suspender
os pagamentos sempre que existam dados que indiciem
deficiências significativas no funcionamento dos sistemas
de gestão e de controlo, irregularidades ligadas a um
pedido de pagamento ou um incumprimento na
apresentação de documentos para efeitos de verificação
e aceitação de contas.

Alteração
(30)

Com vista a salvaguardar os interesses financeiros da
União, devem ser tomadas medidas, limitadas no tempo,
que permitam ao gestor orçamental delegado suspender
os pagamentos sempre que existam dados que indiciem
deficiências significativas no funcionamento dos sistemas
de gestão e de controlo, irregularidades ligadas a um
pedido de pagamento ou um incumprimento na
apresentação de documentos para efeitos de verificação
e aceitação de contas, ou atrasos graves na execução do
projecto, com provas convincentes de que os objectivos
definidos para os projectos em questão não estão a ser
concretizados.
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Alteração 31
Proposta de regulamento
Considerando 32
Texto da Comissão
(32)

Alteração

Para garantir que as despesas financiadas pelo orçamento
da União em qualquer exercício financeiro sejam
utilizadas em conformidade com as regras aplicáveis,
deve ser instituído um quadro adequado para a
verificação e a aceitação anuais das contas. Ao abrigo
deste quadro, as entidades designadas devem apresentar à
Comissão, em relação ao programa operacional, uma
declaração de gestão acompanhada das contas anuais
certificadas, uma síntese anual dos relatórios de auditoria
e dos controlos efetuados, bem como de um parecer de
auditoria independente e um relatório de controlo.

(32)

Para garantir que as despesas financiadas pelo orçamento
da União em qualquer exercício financeiro sejam
utilizadas em conformidade com as regras aplicáveis,
deve ser instituído um quadro adequado e simples para a
verificação e a aceitação anuais das contas. Ao abrigo
deste quadro, as entidades designadas devem apresentar à
Comissão, em relação ao programa operacional, uma
declaração de gestão acompanhada das contas anuais
certificadas, uma síntese anual dos relatórios de auditoria
e dos controlos efetuados, bem como de um parecer de
auditoria independente e um relatório de controlo.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Considerando 35
Texto da Comissão
(35)

A frequência das auditorias às operações deve ser
proporcional ao apoio da União ao abrigo do Fundo.
Nomeadamente, o número de auditorias realizadas deve
ser reduzido se o total das despesas elegíveis de uma
operação não exceder 100 000 euros. No entanto, deve
ser possível realizar auditorias a qualquer momento, caso
existam indícios de irregularidade ou fraude, ou como
parte de uma amostra de auditoria. Para que o nível de
auditoria pela Comissão seja proporcional ao risco, a
Comissão deve poder reduzir as auditorias aos programas
operacionais caso não existam deficiências significativas
ou quando a autoridade de auditoria seja fiável. Acresce
que o âmbito das auditorias deve ter em conta o objetivo
e as características das populações destinatárias das
operações do Fundo.

Alteração
(35)

A frequência das auditorias às operações deve ser
proporcional ao apoio da União ao abrigo do Fundo.
Nomeadamente, o número de auditorias realizadas deve
ser reduzido se o total das despesas elegíveis de uma
operação não exceder 100 000 euros. No entanto, deve
ser possível realizar auditorias a qualquer momento, caso
existam indícios de irregularidade ou fraude, ou como
parte de uma amostra de auditoria. Para que o nível de
auditoria pela Comissão seja proporcional ao risco, a
Comissão deve poder reduzir as auditorias aos programas
operacionais caso não existam deficiências significativas
ou quando a autoridade de auditoria seja fiável. Acresce
que o âmbito das auditorias deve ter em conta o objetivo
e as características das populações destinatárias das
operações do Fundo, bem como o carácter voluntário
dos seus organismos beneficiários.
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Alteração 33
Proposta de regulamento
Considerando 41
Texto da Comissão
(41)

Alteração

O presente regulamento respeita os direitos fundamentais
e observa os princípios reconhecidos, entre outros, na
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
designadamente o respeito pela dignidade humana e pela
vida privada e familiar, o direito à proteção dos dados
pessoais, os direitos da criança, os direitos dos idosos, a
igualdade entre homens e mulheres e a proibição da
discriminação. O regulamento deve ser aplicado de
acordo com estes direitos e princípios.

(41)

O presente regulamento respeita os direitos fundamentais
e observa os princípios reconhecidos, entre outros, na
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
designadamente o respeito pela dignidade humana e pela
vida privada e familiar, o direito à proteção dos dados
pessoais, os direitos da criança, o direito a assistência
social e a alojamento, os direitos dos idosos, a igualdade
entre homens e mulheres e a proibição da discriminação.
O regulamento deve ser aplicado de acordo com estes
direitos e princípios.

Alteração 34
Proposta de regulamento
Considerando 42-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(42-A) Tendo em conta a data em que os concursos terão de ser

lançadas, os prazos para a adoção do presente
regulamento e o tempo necessário para a preparação
dos programas operacionais, devem ser fixadas regras
que possibilitem uma transição harmoniosa em 2014,
para evitar uma rutura interrupção do abastecimento
alimentar.

Alteração 35
Proposta de regulamento
Considerando 42-B (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(42-B) Deve assegurar-se que o Fundo complemente os

programas e ações financiados a título do FSE e que
seja coordenado, tão estreitamente quanto possível, com
o FSE. Deve evitar-se a criação de estruturas paralelas
para o combate à pobreza que aumentem os encargos
administrativos e dificultem a coordenação e a sinergia.
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Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 1
Texto da Comissão

Alteração

1.
O presente regulamento institui o Fundo de Auxílio
Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (a seguir designado «o
Fundo») para o período compreendido entre 1 de janeiro
de 2014 e 31 de dezembro de 2020, define os seus objetivos e
âmbito de intervenção, fixa os recursos financeiros disponíveis e
os critérios para a sua afetação e estabelece as regras necessárias
para a garantir a sua eficácia.

1.
O presente regulamento institui o Fundo de Auxílio
Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (a seguir designado «o
Fundo») para o período compreendido entre 1 de janeiro
de 2014 e 31 de dezembro de 2020, define os seus objetivos e
âmbito de intervenção, fixa os recursos financeiros disponíveis e
os critérios para a sua afetação e estabelece as regras necessárias
para a garantir a sua eficácia e eficiência.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 2
Texto da Comissão

Alteração

São aplicáveis as seguintes definições:

Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis as seguintes
definições:

1) «Pessoas mais carenciadas», as pessoas singulares, sejam elas
indivíduos, famílias, agregados familiares ou agrupamentos
compostos por essas pessoas, cuja necessidade de assistência
tenha sido estabelecida com base nos critérios objetivos
adotados pelas autoridades nacionais competentes ou
definidos pelas organizações parceiras e aprovados por tais
autoridades competentes;

1) «Pessoas mais carenciadas», as pessoas singulares, sejam elas
indivíduos, famílias, agregados familiares ou agrupamentos
compostos por essas pessoas, cuja necessidade de assistência
tenha sido estabelecida com base nos critérios objetivos
definidos pelas autoridades nacionais competentes em
colaboração com os actores relevantes ou definidos pelas
organizações parceiras e aprovados por tais autoridades
nacionais competentes;

2) «Organizações parceiras», organismos públicos ou organizações sem fins lucrativos que, diretamente ou através de outras
organizações parceiras, distribuem alimentos ou bens às
pessoas mais carenciadas e cujas operações tenham sido
selecionadas pela autoridade de gestão, em conformidade
com o artigo 29.o, n.o 3, alínea b);

2) «Organizações parceiras», organismos públicos ou organizações sem fins lucrativos que, diretamente ou através de outras
organizações parceiras, distribuem alimentos e/ou assistência
material de base — em conformidade com os critérios de
elegibilidade previstos no artigo 24.o - às pessoas mais
carenciadas e cujas operações tenham sido selecionadas pela
autoridade de gestão, em conformidade com o artigo 29.o, n.
o
3, alínea b);

3) «Dispositivos nacionais», qualquer dispositivo que tenha, pelo
menos em parte, os mesmos objetivos do Fundo e que seja
implementado à escala nacional, regional ou local por
organismos públicos ou organizações sem fins lucrativos;

3) «Dispositivos nacionais», qualquer dispositivo que tenha, pelo
menos em parte, os mesmos objetivos do Fundo e que seja
implementado à escala nacional, regional ou local por
organismos públicos ou organizações sem fins lucrativos;

4) «Operação», um projeto, contrato ou ação selecionado(a) pela
autoridade de gestão do programa operacional em causa, ou
sob sua responsabilidade, e que contribui para os objetivos do
programa operacional a que se refere;

4) «Operação», um projeto, contrato ou ação selecionado(a) pela
autoridade de gestão do programa operacional em causa, ou
sob sua responsabilidade, e que contribui para os objetivos do
programa operacional a que se refere;
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Texto da Comissão

Alteração

5) «Operação concluída», uma operação que se encontre
fisicamente concluída ou plenamente executada e em relação
à qual os beneficiários tenham efetuado todos os pagamentos
e recebido todas as ajudas ao abrigo do programa operacional
correspondente;

5) «Operação concluída», uma operação que se encontre
fisicamente concluída ou plenamente executada e em relação
à qual os beneficiários tenham efetuado todos os pagamentos
e recebido todas as ajudas ao abrigo do programa operacional
correspondente;

6) «Beneficiário», um organismo público ou privado responsável
pelo arranque ou pelo arranque e a execução das operações;

6) «Beneficiário», um organismo público ou privado responsável
pelo arranque ou pelo arranque e a execução das operações;

7) «Destinatário final», as pessoas mais carenciadas que recebem
os alimentos ou bens e/ou beneficiam de medidas de
acompanhamento;

7) «Destinatário final» as pessoas em situação de privação
alimentar e/ou material e que beneficiam de assistência não
financeira e/ou beneficiam de medidas de acompanhamento
no quadro deste Fundo;

(7-A) «Medidas de acompanhamento», medidas adicionais à
distribuição de alimentos e assistência material de base,
com o objetivo de superar a exclusão social e responder
às urgências sociais de um modo mais emancipador e
sustentável;

8) «Apoio público», qualquer apoio financeiro prestado a uma
operação que provenha do orçamento das autoridades
públicas nacionais, regionais ou locais, do orçamento da
União afeto ao Fundo, do orçamento de organismos de
direito público ou do orçamento de associações de
autoridades públicas ou qualquer organismo de direito
público, na aceção do artigo 19.o da Diretiva 2004/18/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho;

8) «Apoio público», qualquer apoio financeiro prestado a uma
operação que provenha do orçamento das autoridades
públicas nacionais, regionais ou locais, do orçamento da
União afeto ao Fundo, do orçamento de organismos de
direito público ou do orçamento de associações de
autoridades públicas ou qualquer organismo de direito
público, na aceção do artigo 19.o da Diretiva 2004/18/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho;

9) «Organismo intermediário», qualquer organismo público ou
privado que atue sob a responsabilidade de uma autoridade
de gestão ou de certificação ou que desempenhe funções em
nome desta autoridade em relação aos beneficiários que
executam as operações;

9) «Organismo intermediário», qualquer organismo público ou
privado que atue sob a responsabilidade de uma autoridade
de gestão ou de certificação ou que desempenhe funções em
nome desta autoridade em relação aos beneficiários que
executam as operações;

10) «Exercício contabilístico», o período compreendido entre 1
de julho e 30 de junho, exceto no caso do primeiro
exercício contabilístico o qual abrange o período compreendido entre a data de início da elegibilidade das
despesas e 30 de junho de 2015. O exercício contabilístico
final decorrerá de 1 de julho de 2022 a 30 de junho
de 2023.

10) «Exercício contabilístico», o período compreendido entre 1
de julho e 30 de junho, exceto no caso do primeiro
exercício contabilístico o qual abrange o período compreendido entre a data de início da elegibilidade das
despesas e 30 de junho de 2015. O exercício contabilístico
final decorrerá de 1 de julho de 2022 a 30 de junho
de 2023.

11) «Exercício financeiro», o período compreendido entre 1 de
janeiro e 31 de dezembro.

11) «Exercício financeiro», o período compreendido entre 1 de
janeiro e 31 de dezembro.
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Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 2.o-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração

Artigo 2.o-A
O direito de utilizar o Fundo aplica-se a todos os Estados-Membros.

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 3
Texto da Comissão

Alteração

O Fundo deve promover a coesão social na União, contribuindo
para alcançar a meta de reduzir em pelo menos 20 milhões o
número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social, em
conformidade com a estratégia Europa 2020. O Fundo deve
contribuir para a realização do objetivo específico de atenuação
das formas mais graves de pobreza na União, através da
prestação de assistência não financeira às pessoas mais
carenciadas. Este objetivo deve ser medido pelo número de
pessoas que recebem assistência do Fundo.

1.
O Fundo deve promover a coesão social, reforçar a coesão
social e combater a pobreza na União, contribuindo para
alcançar a meta de reduzir em pelo menos 20 milhões o número
de pessoas em risco de pobreza e exclusão social, em
conformidade com a estratégia Europa 2020, complementando,
simultaneamente o Fundo Social Europeu. O Fundo deve
contribuir para a realização do objetivo específico de atenuação
e erradicação das formas mais graves de pobreza na União, em
particular a pobreza alimentar, através da prestação de
assistência não financeira às pessoas mais carenciadas.
2.
O Fundo deve contribuir para a erradicação sustentável
da pobreza alimentar, propiciando às pessoas mais carenciadas
uma perspectiva de vida condigna. Este objetivo e o impacto
estrutural do Fundo devem ser qualitativa e quantitativamente
avaliados.
3.
O Fundo deve ser utilizado para complementar e não
para substituir ou reduzir programas nacionais sustentáveis de
erradicação da pobreza e inclusão social, que continuam a ser
responsabilidade dos Estados-Membros.

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 4
Texto da Comissão

Alteração

1.
O Fundo deve apoiar os dispositivos nacionais que, através
de organizações parceiras selecionadas pelos Estados-Membros,
distribuem às pessoas mais carenciadas géneros alimentícios e
bens essenciais para uso pessoal destinados a sem-abrigo e a
crianças.

1.
O Fundo deve apoiar os dispositivos nacionais que, através
de organizações parceiras selecionadas pelos Estados-Membros,
distribuem às pessoas mais carenciadas géneros alimentícios e
assistência material de base, incluindo conjuntos iniciais, para
uso pessoal dos destinatários finais.
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Texto da Comissão

Alteração

2.
O Fundo pode apoiar medidas de acompanhamento,
complementando o fornecimento de bens e de alimentos, tendo
em vista a inclusão social das pessoas mais carenciadas.

2.
O Fundo pode apoiar medidas de acompanhamento,
complementando o fornecimento de alimentos e assistência
material de base, tendo em vista a inclusão social e um regime
alimentar saudável e a redução das dependências das pessoas
mais carenciadas. Essas medidas devem estar intimamente
relacionadas com as actividades locais do Fundo Social
Europeu e as actividades das organizações que se dedicam à
erradicação da pobreza.

2-A.
O Fundo pode prestar assistência aos beneficiários,
para que utilizem mais eficazmente as cadeias locais de
abastecimento alimentar, aumentando e diversificando, assim,
o fornecimento de alimentos aos mais carenciados, e reduzindo
e prevenindo o desperdício alimentar.

3.
O Fundo deve promover a aprendizagem recíproca, o
estabelecimento de redes e a divulgação de boas práticas no
domínio da assistência não financeira às pessoas mais
carenciadas.

3.
O Fundo deve promover, a nível europeu, a aprendizagem
recíproca, o estabelecimento de redes e a divulgação de boas
práticas no domínio da assistência não financeira às pessoas
mais carenciadas. As organizações e projectos relevantes que
não utilizam o Fundo podem ser igualmente incluídas.

Alterações 40 + 76
Proposta de regulamento
Artigo 5
Texto da Comissão

Alteração

1.
A parte do orçamento da União atribuída ao Fundo deve
ser executada no âmbito da gestão partilhada entre os Estados-Membros e a Comissão, em conformidade com o artigo 55.o, n.
o
1, alínea b), do Regulamento Financeiro, com exceção da
assistência técnica por iniciativa da Comissão, que deve ser
executada no âmbito da gestão direta, em conformidade com o
artigo 55.o, n.o 1, alínea a) do Regulamento Financeiro.

1.
A parte do orçamento da União atribuída ao Fundo deve
ser executada no âmbito da gestão partilhada entre os Estados-Membros e a Comissão, em conformidade com o artigo 55.o, n.
o
1, alínea b), do Regulamento Financeiro, com exceção da
assistência técnica por iniciativa da Comissão, que deve ser
executada no âmbito da gestão direta, em conformidade com o
artigo 55.o, n.o 1, alínea a) do Regulamento Financeiro.

2.
A Comissão e os Estados-Membros devem garantir que o
apoio do Fundo é coerente com as políticas e as prioridades da
União e complementar com outros instrumentos da União.

2.
A Comissão e os Estados-Membros devem garantir que o
apoio do Fundo é coerente com as políticas e as prioridades da
União e complementar com outros instrumentos da União.

3.
O apoio do Fundo deve processar-se em estreita
cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros.

3.
O apoio do Fundo deve ser prestado em estreita
cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros, em
cooperação com as autoridades regionais e locais competentes
e as organizações parceiras envolvidas.
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Texto da Comissão

Alteração

4.
Os Estados-Membros e os organismos por eles designados
para esse efeito devem ser responsáveis pela execução dos
programas operacionais e cumprir as funções que o presente
regulamento prevê, em conformidade com o quadro institucional, jurídico e financeiro do Estado-Membro e com o presente
regulamento.

4.
Os Estados-Membros e os organismos por eles designados
para esse efeito, ou, sendo o caso, as autoridades regionais
competentes, devem ser responsáveis pela execução dos
programas operacionais e cumprir as funções que o presente
regulamento prevê, em conformidade com o quadro institucional, jurídico e financeiro do Estado-Membro e com o presente
regulamento.

5.
As regras de execução e de utilização do Fundo e,
nomeadamente, os recursos financeiros e administrativos
necessários para a apresentação de relatórios, avaliação, gestão
e controlo devem ter em conta o princípio da proporcionalidade, em função do nível de apoio atribuído.

5.
As regras de execução e de utilização do Fundo e,
nomeadamente, os recursos financeiros e administrativos
necessários para a apresentação de relatórios, avaliação, gestão
e controlo devem ter em conta as capacidades administrativas
limitadas de organizações que funcionem essencialmente com o
apoio de voluntários, e assegurar que não façam pesar sobre as
mesmas mais encargos administrativos do que o programa
precedente.

6.
De acordo com as responsabilidades respetivas, a Comissão e os Estados-Membros devem garantir a coordenação com o
Fundo Social Europeu e com outros instrumentos e políticas da
União.

6.
De acordo com as responsabilidades respetivas, e a fim de
precaver o duplo financiamento, a Comissão e os Estados-Membros devem garantir a coordenação com o Fundo Social
Europeu e com outros instrumentos e políticas da União, em
particular com as acções da União no domínio da saúde.

7.
A Comissão, os Estados-Membros e os beneficiários devem
aplicar o princípio da boa gestão financeira, em conformidade
com o artigo 26.o do Regulamento Financeiro.

7.
A Comissão, os Estados-Membros e os beneficiários devem
aplicar o princípio da boa gestão financeira, em conformidade
com o artigo 26.o do Regulamento Financeiro.

8.
A Comissão e os Estados-Membros devem garantir a
eficácia do Fundo, em especial através de atividades de
monitorização, apresentação de relatórios e avaliação.

8.
A Comissão e os Estados-Membros devem garantir a
eficácia do Fundo, em especial através de atividades de
monitorização, apresentação de relatórios e avaliação e de
consulta estreita e regular com as autoridades locais e
regionais e as organizações parceiras que aplicam as medidas
do Fundo nas avaliações de impacto.

9.
A Comissão e os Estados-Membros devem exercer as
respetivas competências no que diz respeito ao Fundo com a
preocupação de reduzir os encargos administrativos para os
beneficiários.

9.
A Comissão e os Estados-Membros devem providenciar no
sentido de garantir a eficácia do Fundo e devem exercer as
respetivas competências no que diz respeito ao Fundo com a
preocupação de reduzir os encargos administrativos para os
beneficiários.
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Texto da Comissão

Alteração

10.
A Comissão e os Estados-Membros devem garantir a
promoção da igualdade entre homens e mulheres e a integração
da perspetiva do género nas diversas fases de execução do
Fundo. A Comissão e os Estados-Membros devem tomar
medidas adequadas para evitar qualquer discriminação, no
acesso ao Fundo, em razão do sexo, raça ou origem étnica,
religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual.

10.
A Comissão e os Estados-Membros devem garantir que a
promoção da igualdade entre homens e mulheres e a integração
da perspetiva do género sejam tidas em conta nas diversas fases
de programação, gestão execução, monitorização e avaliação do
Fundo, bem como nas campanhas de informação e sensibilização e nos intercâmbios de práticas de excelência, utilizando,
nesse contexto, dados ventiladospor género, quando disponíveis. A Comissão e os Estados-Membros devem tomar medidas
adequadas para evitar qualquer discriminação, no acesso ao
Fundo, em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou
crença, deficiência, idade ou orientação sexual, e nos programas
e operações conexos.

11.
As operações financiadas pelo Fundo devem cumprir as
disposições aplicáveis da legislação da União e da legislação
nacional. O Fundo só pode ser utilizado para apoiar a
distribuição de alimentos ou bens que estejam em conformidade
com a legislação da União em matéria de segurança dos
produtos de consumo.

11.
As operações financiadas pelo Fundo devem cumprir as
disposições aplicáveis da legislação da União e da legislação
nacional. O Fundo só pode ser utilizado para apoiar a
distribuição de alimentos ou assistência material de base que
estejam em conformidade com a legislação da União em matéria
de segurança dos produtos de consumo.

11-A.
Quando apropriado, a escolha de produtos alimentares assentará em princípios de alimentação equilibrada e
qualidade alimentar, incluindo produtos frescos, e deve
contribuir para um regime alimentar saudável dos destinatários finais.

12.
Os Estados-Membros e os beneficiários devem escolher
os alimentos e os bens com base em critérios objetivos. Os
critérios de seleção dos alimentos, e, quando for caso disso dos
bens, devem também ter em consideração aspetos climáticos e
ambientais, em especial tendo em vista a redução dos
desperdícios.

12.
Os Estados-Membros e os beneficiários devem escolher
os alimentos e a assistência material de base com base em
critérios objetivos relacionados com as necessidades das pessoas
mais carenciadas.

12-A.
Quando apropriado, deve ser conferida prioridade
aos produtos locais e regionais, tendo em conta considerações
climáticas e ambientais, nomeadamente tendo em vista a
redução dos desperdícios alimentares em cada uma das fases da
cadeia de distribuição. Tal pode incluir parcerias com empresas
ao longo da cadeia alimentar, no espírito da responsabilidade
social das empresas.

12-B.
A Comissão e os Estados-Membros devem garantir
que a ajuda concedida no quadro deste Fundo respeite a
dignidade das pessoas mais carenciadas;
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Alteração 75
Proposta de regulamento
Artigo 6 — n.o 1
Texto da Comissão

Alteração

1.
Os recursos disponíveis para as autorizações orçamentais a
título do Fundo para o período de 2014 a 2020, expressos em
preços de 2011, ascendem a 2 500 000 000 euros, em
conformidade com a repartição anual indicada no anexo II.

1.
Os recursos disponíveis para as autorizações orçamentais a
título do Fundo para o período de 2014 a 2020 (a preços de
2011) não devem ser inferiores, em termos reais, ao montante
correspondente a sete vezes a dotação orçamental atribuída no
orçamento de 2011 ao Programa Europeu de Ajuda Alimentar
às Pessoas Mais Carenciadas.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 6 — n.o 3
Texto da Comissão

Alteração

3.
A Comissão adotará uma decisão, por meio de atos de
execução, relativamente à repartição anual dos recursos globais
por Estado-Membro, em conformidade com o artigo 84.o, n.o 5,
do Regulamento (UE) n.o … (CPR), sem prejuízo do disposto no
presente artigo, n.o 4, fazendo uso dos seguintes indicadores
estabelecidos pelo Eurostat:

3.
A Comissão adotará uma decisão, por meio de atos de
execução, relativamente à repartição anual dos recursos globais
por Estado-Membro, em conformidade com o artigo 84.o, n.o 5,
do Regulamento (UE) n.o … (CPR), sem prejuízo do disposto no
presente artigo, n.o 4, com base nos indicadores mais recentes
estabelecidos pelo Eurostat relativos ao seguinte:

a) População em situação de privação material grave;

a) População em situação de privação material grave, em
percentagem da população total;

b) População que vive em agregados com muito baixa
intensidade de trabalho.

b) Alterações na população que vive em agregados com muito
baixa intensidade de trabalho.

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 7
Texto da Comissão

Alteração

1.
Cada Estado-Membro deve apresentar à Comissão, nos três
meses subsequentes à entrada em vigor do presente regulamento, um programa operacional para o período compreendido
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020, do qual
conste o seguinte:

1.
Cada Estado-Membro deve apresentar à Comissão, nos três
meses subsequentes à entrada em vigor do presente regulamento, um programa operacional para o período compreendido
entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020, do qual
conste o seguinte:

-a) Uma especificação do montante da sua parte atribuída a
utilizar;
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Texto da Comissão

Alteração

a) A indicação do(s) tipo(s) de privação material a considerar no
âmbito do programa operacional e uma justificação dessa
seleção, e uma descrição, para cada tipo de privação material
considerado, das principais características e dos objetivos da
distribuição de alimentos ou bens, bem como das medidas de
acompanhamento previstas, tendo em conta os resultados da
avaliação ex-ante realizada em conformidade com o artigo 14.
o
;

a) Uma justificação do(s) tipo(s) de privação material a
considerar e uma descrição das principais características do
programa operacional, tendo em conta os resultados da
avaliação ex-ante realizada em conformidade com o artigo 14.
o
;

b) Uma descrição do(s) correspondente(s) dispositivos nacionais
para cada tipo de privação material considerado;

b) Uma descrição do(s) correspondente(s) dispositivos nacionais
para cada tipo de privação material considerado;

c) Uma descrição do mecanismo que estabelece os critérios de
elegibilidade das pessoas mais carenciadas, a diferenciar se
necessário por tipo de privação considerado;

c) Uma descrição do mecanismo que estabelece os critérios de
elegibilidade das pessoas mais carenciadas, a diferenciar se
necessário por tipo de privação considerado;

d) Os critérios de seleção das operações e uma descrição do
mecanismo de seleção, a diferenciar se necessário por tipo de
privação material considerado;

d) Os critérios de seleção das operações e uma descrição do
mecanismo de seleção, a diferenciar se necessário por tipo de
privação material considerado;

(e) Os critérios de seleção das organizações parceiras, a
diferenciar se necessário por tipo de privação material
considerado;

(e) Os critérios de seleção das organizações parceiras, a
diferenciar se necessário por tipo de privação material
considerado;

f) Uma descrição do mecanismo que garante a complementaridade com o Fundo Social Europeu;

f) Uma descrição do mecanismo que garante a complementaridade com o Fundo Social Europeu, mostrando uma
demarcação clara entre as atividades cobertas por estes dois
fundos;

f-A) Uma descrição das medidas específicas previstas e dos
fundos atribuídos para cumprir os princípios estabelecidos no artigo 5.o.

g) Uma descrição das medidas de execução do programa
operacional que identifique a autoridade de gestão, a
autoridade de certificação e, se for o caso, a autoridade de
auditoria e o organismo a quem a Comissão fará os
pagamentos, assim como uma descrição do procedimento
de monitorização;

g) Uma descrição das medidas de execução do programa
operacional que identifique a autoridade de gestão, a
autoridade de certificação e, se for o caso, a autoridade de
auditoria e o organismo a quem a Comissão fará os
pagamentos, assim como uma descrição do procedimento
de monitorização;

(h) Uma descrição das medidas empreendidas para associar à
preparação do programa operacional as autoridades regionais e locais competentes, assim como outras autoridades
públicas, representantes da sociedade civil e entidades
responsáveis pela promoção da igualdade e da não
discriminação;

(h) Uma descrição das medidas empreendidas para associar à
preparação do programa operacional as autoridades regionais e locais competentes, assim como outras autoridades
públicas, representantes da sociedade civil e entidades
responsáveis pela promoção da igualdade e da não
discriminação;

i) Uma descrição da assistência técnica que se prevê utilizar nos
termos do artigo 25.o, n.o 2, incluindo ações para reforçar a
capacidade administrativa dos beneficiários no que respeita à
execução do programa operacional;

i) Uma descrição da assistência técnica que se prevê utilizar nos
termos do artigo 25.o, n.o 2, incluindo ações para reforçar a
capacidade administrativa dos beneficiários no que respeita à
execução do programa operacional;
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Texto da Comissão

Alteração

j) Um plano de financiamento compreendendo dois quadros:

j) Um plano de financiamento compreendendo dois quadros:

i) um quadro que especifique, para cada ano, em conformidade com o artigo 18.o, a dotação financeira total prevista
para o apoio do Fundo e o cofinanciamento;

i) um quadro que especifique, para cada ano, em conformidade com o artigo 18.o, a dotação financeira total prevista
para o apoio do Fundo e o cofinanciamento;

ii) Um quadro que especifique, para a totalidade do período
de programação, a dotação financeira total do apoio do
programa operacional por tipo de privação material
considerado, bem como as correspondentes medidas de
acompanhamento.

ii) Um quadro que especifique, para a totalidade do período
de programação, a dotação financeira total do apoio do
programa operacional por tipo de privação material
considerado, bem como as correspondentes medidas de
acompanhamento.

As organizações parceiras referidas na alínea e) que distribuem
diretamente os alimentos e bens devem elas próprias empreender atividades que complementem a assistência material
dispensada, com vista à inclusão social das pessoas mais
carenciadas, sejam estas atividades apoiadas ou não pelo Fundo.

As organizações parceiras referidas na alínea e) que distribuem
diretamente os alimentos e/ou assistência material de base
devem elas próprias, ou em cooperação com outras organizações, empreender atividades que complementem a assistência
material dispensada, com vista à inclusão social das pessoas mais
carenciadas, sejam estas atividades apoiadas ou não pelo Fundo.

2.
Os programas operacionais devem ser elaborados pelos
Estados-Membros ou por qualquer autoridade por estes
designada, em cooperação com as autoridades regionais e locais
competentes ou outras autoridades públicas, bem como
representantes da sociedade civil e entidades que promovem a
igualdade e a não discriminação.

2.
Os programas operacionais devem ser elaborados pelos
Estados-Membros ou por qualquer autoridade por estes
designada, em cooperação com as autoridades regionais e locais
competentes ou outras autoridades públicas, bem como actores
relevantes. Os Estados-Membros devem assegurar que os
programas operacionais estejam intimamente relacionados
com as políticas nacionais de inclusão social.

3.
Os Estados-Membros devem elaborar os respetivos
programas operacionais de acordo com o modelo constante
do anexo I.

3.
Os Estados-Membros devem elaborar os respetivos
programas operacionais de acordo com o modelo constante
do anexo I.

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 9 — n.o 1
Texto da Comissão

Alteração

1.
Os Estados-Membros podem apresentar um pedido de
alteração ao programa operacional. Este deve ser acompanhado
da versão revista do programa operacional e da fundamentação
da alteração.

1.
Um Estado-Membro pode apresentar um pedido de
alteração ao programa operacional. Este deve ser acompanhado
da versão revista do programa operacional e da fundamentação
da alteração.
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Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 10
Texto da Comissão

Alteração

Plataforma

Intercâmbio de boas práticas

A Comissão dirigirá uma plataforma a nível da UE para
facilitar o intercâmbio de experiências, reforço de capacidades e
criação de redes, assim como a divulgação de resultados na área
da assistência não financeira às pessoas mais carenciadas.

A Comissão deve facilitar o intercâmbio de experiências, reforço
de capacidades, criação de redes, bem como a inovação social a
nível da União, estabelecendo, para o efeito, a ligação das
organizações parceiras e de outros actores relevantes de todos
os Estados-Membros.

A Comissão deve ainda consultar, pelo menos uma vez por ano,
as entidades que representam as organizações parceiras ao nível
da União sobre a execução do apoio do Fundo.

A Comissão deve ainda consultar, pelo menos uma vez por ano,
as entidades que representam as organizações parceiras ao nível
da União sobre a execução do apoio do Fundo e, subsequentemente, informar o Parlamento Europeu e o Conselho, em
devido tempo.
A Comissão deve igualmente facilitar a disseminação em linha
dos resultados, relatórios e informações relevantes relativamente ao Fundo.

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 11
Texto da Comissão

Alteração

1.
A partir de 2015 e até 2022, os Estados-Membros devem
apresentar à Comissão, até 30 de junho de cada ano, um
relatório anual sobre a execução do programa operacional no
decurso do exercício financeiro anterior.

1.
A partir de 2015 e até 2022, os Estados-Membros devem
apresentar à Comissão, até 30 de junho de cada ano, um
relatório anual sobre a execução do programa operacional no
decurso do exercício financeiro anterior.

2.
Os Estados-Membros devem elaborar o relatório anual de
execução de acordo com o modelo adotado pela Comissão,
incluindo a lista de indicadores comuns de recursos e de
resultados.

2.
Os Estados-Membros devem elaborar o relatório anual de
execução de acordo com o modelo adotado pela Comissão,
incluindo a lista de indicadores comuns de recursos e de
resultados.
Devem constar dos indicadores:
a) Modificações recentes das despesas com a política social
relativa à privação material grave, em termos absolutos, em
relação ao PIB e em relação ao volume total das despesas
públicas;
b) Modificações recentes da legislação no domínio da política
social relativa ao acesso ao financiamento por parte dos
beneficiários e outras organizações que lidam com graves
privações materiais.
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Texto da Comissão

Alteração

3.
Os relatórios anuais de execução devem ser considerados
admissíveis se deles constar toda a informação exigida no
modelo referido no n.o 2, incluindo os indicadores comuns.
Caso o relatório seja considerado inadmissível, a Comissão deve
informar o Estado-Membro em questão no prazo de 15 dias
úteis a contar da data de receção do relatório anual de execução.
Se a Comissão não enviar essa informação no prazo fixado, o
relatório é considerado admissível.

3.
Os relatórios anuais de execução devem ser considerados
admissíveis se deles constar toda a informação exigida no
modelo referido no n.o 2, incluindo os indicadores comuns.
Caso o relatório seja considerado inadmissível, a Comissão deve
informar o Estado-Membro em questão no prazo de 15 dias
úteis a contar da data de receção do relatório anual de execução.
Se a Comissão não enviar essa informação no prazo fixado, o
relatório é considerado admissível.

4.
A Comissão deve analisar o relatório anual de execução e
comunicar as suas observações aos Estados-Membros no prazo
de dois meses a contar da receção do relatório anual.

4.
A Comissão deve analisar o relatório anual de execução e
comunicar as suas observações aos Estados-Membros no prazo
de dois meses a contar da receção do relatório anual.

Se a Comissão não comunicar quaisquer observações no prazo
fixado, o relatório deve ser considerado aceite.

Se a Comissão não comunicar quaisquer observações no prazo
fixado, o relatório deve ser considerado aceite.

5.
Os Estados-Membros devem apresentar um relatório final
sobre a execução do programa operacional até 30 de setembro
de 2023.

5.
Os Estados-Membros devem apresentar um relatório final
sobre a execução do programa operacional até 30 de setembro
de 2023.

Os Estados-Membros elaboram o relatório final sobre a execução
do programa operacional de acordo com o modelo adotado pela
Comissão.

Os Estados-Membros elaboram o relatório final sobre a execução
do programa operacional de acordo com o modelo adotado pela
Comissão.

A Comissão deve analisar o relatório final de execução e
comunicar as suas observações aos Estados-Membros no prazo
de dois meses a contar da receção do relatório final.

A Comissão deve analisar o relatório final de execução e
comunicar as suas observações aos Estados-Membros no prazo
de dois meses a contar da receção do relatório final.

Se a Comissão não comunicar quaisquer observações no prazo
fixado, o relatório deve ser considerado aceite.

Se a Comissão não comunicar quaisquer observações no prazo
fixado, o relatório deve ser considerado aceite.

6.
A Comissão deve adotar o modelo de relatório anual de
execução e a lista de indicadores comuns, bem como o modelo
de relatório final de execução através de um ato de execução.
Este ato de execução deve ser adotado em conformidade com o
procedimento de consulta referido no artigo 60.o, n.o 2.

6.
A Comissão deve adotar o modelo de relatório anual de
execução e a lista de indicadores comuns, bem como o modelo
de relatório final de execução através de um ato de execução.
Este ato de execução deve ser adotado em conformidade com o
procedimento de consulta referido no artigo 60.o, n.o 2.

7.
A Comissão pode dirigir observações a um Estado-Membro sobre a execução do programa operacional. A
autoridade de gestão deve, no prazo de três meses, informar a
Comissão das medidas corretivas tomadas.

7.
A Comissão pode dirigir observações a um Estado-Membro sobre a execução do programa operacional. A
autoridade de gestão deve, no prazo de três meses, informar a
Comissão das medidas corretivas tomadas.

8.
A autoridade de gestão deve tornar pública uma síntese de
cada relatório anual e do relatório final de execução.

8.
A autoridade de gestão deve tornar pública uma síntese de
cada relatório anual e do relatório final de execução.
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Texto da Comissão

Alteração

8-A.
A Comissão deve apresentar, em devido tempo, ao
Parlamento Europeu e ao Conselho uma síntese dos relatórios
de execução anual e dos relatórios de execução final.

8-B.
O procedimento respeitante aos relatórios de execução
não deve ser excessivo em comparação com os fundos
atribuídos e a natureza do apoio e não deve implicar encargos
administrativos desnecessários.

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 12
Texto da Comissão

Alteração

Reunião bilateral de análise

Reuniões bilaterais de análise

1.
A Comissão e cada Estado-Membro devem reunir uma vez
por ano de 2014 até 2022, salvo se decidirem de outra forma,
para analisar os progressos na execução do programa operacional, tendo em conta o relatório anual de execução e as
observações da Comissão referidas no artigo 11.o, n.o 7, se as
houver.

1.
A Comissão e cada Estado-Membro devem reunir uma vez
por ano de 2014 até 2022, salvo se decidirem de outra forma,
para analisar os progressos na execução do programa operacional, tendo em conta o relatório anual de execução e as
observações da Comissão referidas no artigo 11.o, n.o 7, se as
houver.

2.

2.

A reunião bilateral de análise será presidida pela Comissão.

3.
O Estado-Membro deve garantir que, após a reunião, seja
dado seguimento adequado às observações da Comissão.

A reunião bilateral de análise será presidida pela Comissão.

3.
O Estado-Membro deve garantir que, após a reunião, seja
dado seguimento adequado às observações da Comissão e que
sejam mencionadas no relatório de execução do ano seguinte
ou, se necessário, dos anos seguintes.

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 13
Texto da Comissão

Alteração

1.
Os Estados-Membros devem garantir os recursos necessários para efetuar as avaliações, bem como os procedimentos a
aplicar para a produção e a recolha dos dados necessários para
esse fim, incluindo os dados relativos aos indicadores comuns
referidos no artigo 11.o.

1.
Os Estados-Membros devem garantir os recursos necessários para efetuar as avaliações, bem como os procedimentos a
aplicar para a produção e a recolha dos dados necessários para
esse fim, incluindo os dados relativos aos indicadores comuns
referidos no artigo 11.o.
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Texto da Comissão

Alteração

2.
A realização das avaliações deve ser assegurada por peritos
funcionalmente independentes das autoridades responsáveis pela
execução do programa operacional. Todas as avaliações devem
ser publicadas na íntegra.

2.
A realização das avaliações deve ser assegurada por peritos
funcionalmente independentes das autoridades responsáveis pela
execução do programa operacional. Todas as avaliações devem
ser publicadas na íntegra, mas não podem, de forma alguma,
incluir informações sobre a identidade dos destinatários finais.

2-A.
As avaliações não devem ser excessivas em comparação
com os fundos atribuídos ou a natureza do apoio e não devem
gerar encargos administrativos desnecessários.

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 14
Texto da Comissão

Alteração

1.
Os Estados-Membros devem realizar uma avaliação ex-ante
do programa operacional.

1.
Os Estados-Membros devem realizar uma avaliação ex-ante
do programa operacional.

2.
A avaliação ex ante deve ser realizada sob a tutela da
autoridade responsável pela preparação dos programas operacionais. A avaliação deve ser apresentada à Comissão ao mesmo
tempo que o programa operacional, acompanhada de um
resumo.

2.
A avaliação ex ante deve ser realizada sob a tutela da
autoridade responsável pela preparação dos programas operacionais. A avaliação deve ser apresentada à Comissão ao mesmo
tempo que o programa operacional, acompanhada de um
resumo.

3.

3.

A avaliação ex ante deve incluir os seguintes elementos:

a) A contribuição para o objetivo global da União de reduzir em
pelo menos 20 milhões o número de pessoas em risco de
pobreza e exclusão social, tendo em conta o tipo de privação
material a considerar e as circunstâncias nacionais em termos
de pobreza e exclusão social e privação material;

A avaliação ex ante deve incluir os seguintes elementos:

a) A contribuição para o objetivo global da União de reduzir em
pelo menos 20 milhões o número de pessoas que vivem em
situação de pobreza ou em risco de pobreza e exclusão social,
tendo em conta o tipo de privação material a considerar e as
circunstâncias nacionais em termos de pobreza e exclusão
social e privação material;

a-A) A contribuição para a redução do desperdício alimentar;

b) A coerência interna do programa operacional proposto e a
sua relação com outros instrumentos financeiros relevantes;

b) A coerência interna do programa operacional proposto e a
sua relação com outros instrumentos financeiros relevantes;

c) A coerência da afetação dos recursos orçamentais com os
objetivos do programa operacional;

c) A coerência da afetação dos recursos orçamentais com os
objetivos do programa operacional;
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Texto da Comissão

Alteração

d) O contributo das realizações esperadas para os resultados;

d) O contributo das realizações esperadas para os objetivos do
Fundo;

d-A) O efectivo envolvimento dos actores relevantes na
concepção e execução do programa operacional;

e) A adequação dos processos de monitorização do programa
operacional e de recolha dos dados necessários à realização de
avaliações.

e) A adequação dos processos de monitorização do programa
operacional e de recolha dos dados necessários à realização de
avaliações.

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 15
Texto da Comissão

Alteração

1.
Durante o período de avaliação, a autoridade de gestão
pode realizar avaliações da eficiência e da eficácia do programa
operacional.

1.
Durante o período de avaliação, a autoridade de gestão
deve avaliar a eficiência e a eficácia do programa operacional.

2.
A autoridade de gestão deve realizar um inquérito
estruturado aos destinatários finais em 2017 e 2021, de acordo
com o modelo fornecido pela Comissão. A Comissão adotará
este modelo através de um ato de execução. Este ato de execução
deve ser adotado em conformidade com o procedimento de
consulta referido no artigo 60.o, n.o 2.

2.
A autoridade de gestão deve realizar um inquérito
estruturado aos destinatários finais em 2017 e 2021, de acordo
com o modelo fornecido pela Comissão. A Comissão adotará
atos de execução que estabelecem este modelo após consulta
das partes interessadas. Este ato de execução deve ser adotado
em conformidade com o procedimento de consulta referido no
artigo 60.o, n.o 2.

3.
A Comissão pode, por sua iniciativa, realizar avaliações
dos programas operacionais.

3.
A Comissão pode, por sua iniciativa, avaliar os programas
operacionais.

3-A.
A Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e
ao Conselho uma avaliação intercalar do Fundo, o mais tardar
em março de 2018.

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 16
Texto da Comissão

Alteração

A Comissão deve empreender, por sua iniciativa e em estreita
cooperação com os Estados-Membros, uma avaliação ex-post,
recorrendo a ajuda de peritos externos, para aferir da eficácia e
da sustentabilidade dos resultados obtidos e do valor acrescentado do Fundo. A avaliação ex-post deve estar concluída até
31 de dezembro de 2023.

A Comissão deve empreender, por sua iniciativa e em estreita
cooperação com os Estados-Membros, uma avaliação ex-post,
recorrendo a ajuda de peritos externos, para aferir da eficácia e
eficiência do Fundo e da sustentabilidade dos resultados obtidos
e do valor acrescentado do Fundo. A avaliação ex-post deve estar
concluída até 31 de dezembro de 2023.
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Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 17
Texto da Comissão

Alteração

1.
Os Estados-Membros devem informar sobre as ações
financiadas pelo Fundo e promovê-las. A informação deve ser
dirigida às pessoas mais carenciadas, aos meios de comunicação
e ao público em geral. O seu objetivo é realçar o papel da União
e assegurar a visibilidade das intervenções do Fundo.

1.
A Comissão e os Estados-Membros devem informar sobre
as ações financiadas pelo Fundo e promovê-las. A informação
deve, em particular, ser dirigida às pessoas mais carenciadas,
bem como ao público em geral e aos meios de comunicação. O
seu objetivo é realçar o papel da União e assegurar a visibilidade
das intervenções do Fundo, dos Estados-Membros e das
organizações parceiras para os objetivos de coesão social da
União, sem estigmatizar os destinatários finais.

2.
A bem da transparência do apoio do Fundo, a autoridade
de gestão deve elaborar uma lista das operações apoiadas pelo
Fundo em formato CSV ou XML, que deve estar acessível através
de um sítio Web. A lista deve incluir, pelo menos, o nome e
endereço do beneficiário e o montante do financiamento da
União, assim como o tipo de privação material considerado.

2.
A bem da transparência do apoio do Fundo, a autoridade
de gestão deve elaborar uma lista das operações apoiadas pelo
Fundo em formato CSV ou XML, que deve estar acessível através
de um sítio Web. A lista deve incluir, pelo menos, o nome e
endereço do beneficiário e o montante do financiamento da
União, assim como o tipo de privação material considerado.

A lista de operações deve ser atualizada no mínimo de 12 em 12
meses.

A lista de operações deve ser atualizada no mínimo de 12 em 12
meses.

3.
Durante a execução de uma operação, os beneficiários e as
organizações parceiras devem informar o público sobre o apoio
ao abrigo do Fundo, colocando pelo menos um cartaz com
informação sobre a operação (dimensão mínima A3), incluindo
o apoio financeiro da União, num local visível ao público, em
cada ponto de distribuição dos alimentos ou bens ou onde são
dispensadas as medidas de acompanhamento, exceto se tal não
for possível devido às circunstâncias da distribuição.

3.
Durante a execução de uma operação, os beneficiários e as
organizações parceiras devem informar o público sobre o apoio
ao abrigo do Fundo, colocando pelo menos ou um cartaz com
informação sobre a operação (dimensão mínima A3), incluindo
o apoio financeiro da União, ou uma bandeira da União de
dimensões razoáveis, num local visível ao público, em cada
ponto de distribuição dos alimentos e/ou assistência material de
base ou onde são dispensadas as medidas de acompanhamento,
sem estigmatizar os destinatários finais, exceto se tal não for
possível devido às circunstâncias da distribuição.

Os beneficiários e organizações parceiras que dispõem de sítios
Web devem também fornecer uma breve descrição da operação,
incluindo os seus objetivos e resultados e realçando o apoio
financeiro da União.

Os beneficiários e organizações parceiras que dispõem de sítios
Web devem também fornecer uma breve descrição da operação,
incluindo os seus objetivos e resultados e realçando o apoio
financeiro da União.

4.
Todas as medidas de informação e comunicação tomadas
pelo beneficiário e as organizações parceiras devem dar conta do
apoio do Fundo à operação em questão, mediante aposição do
emblema da União juntamente com uma referência à União e ao
Fundo.

4.
Todas as medidas de informação e comunicação tomadas
pelo beneficiário e as organizações parceiras devem dar conta do
apoio do Fundo à operação em questão, mediante aposição do
emblema da União juntamente com uma referência à União e ao
Fundo.
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Texto da Comissão

Alteração

5.
A autoridade de gestão deve informar os beneficiários da
publicação da lista de operações, em conformidade com o n.o 2.
A autoridade de gestão deve fornecer kits de informação e
publicidade, incluindo modelos em formato eletrónico, para
ajudar os beneficiários a cumprir as suas obrigações, conforme
estabelecidas no n.o 3.

5.
A autoridade de gestão deve informar os beneficiários da
publicação da lista de operações, em conformidade com o n.o 2.
A autoridade de gestão deve fornecer kits de informação e
publicidade, incluindo modelos em formato eletrónico, para
ajudar os beneficiários a cumprir as suas obrigações, conforme
estabelecidas no n.o 3.

6.
Ao processar dados pessoais no âmbito do presente artigo,
a autoridade de gestão, os beneficiários e as organizações
parceiras devem cumprir o disposto na Diretiva 95/46/CE.

6.
Ao processar dados pessoais no âmbito dos artigos 13.o a
17.o, a autoridade de gestão, os beneficiários e as organizações
parceiras devem cumprir o disposto na Diretiva 95/46/CE.

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 18
Texto da Comissão

Alteração

1.
A taxa de cofinanciamento do programa operacional não
deve exceder 85 % da despesa total elegível.

1.
A taxa de cofinanciamento do programa operacional
ascende a 85 % da despesa total elegível. Pode ser superior nas
circunstâncias definidas no artigo 19.o, n.o 1. Cada Estado-Membro é livre de apoiar as iniciativas do Fundo com recursos
nacionais adicionais.
1-A.
Os beneficiários não devem, em circunstância alguma,
cofinanciar as operações do Fundo.

2.
A decisão da Comissão que aprova um programa
operacional deve fixar a taxa de cofinanciamento que lhe é
aplicável e o montante máximo do apoio do Fundo.

2.
A decisão da Comissão que aprova um programa
operacional deve fixar a taxa de cofinanciamento que lhe é
aplicável e o montante máximo do apoio do Fundo.

3.
As medidas de assistência técnica implementadas por
iniciativa da Comissão, ou em seu nome, podem ser financiadas
a 100 %.

3.
As medidas de assistência técnica implementadas por
iniciativa da Comissão, ou em seu nome, podem ser financiadas
a 100 %.

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 19
Texto da Comissão

Alteração

1.
A pedido de um Estado-Membro, os pagamentos intercalares e os pagamentos do saldo final podem ser aumentados em
10 pontos percentuais acima da taxa de cofinanciamento
aplicável ao programa operacional. A taxa majorada, a qual
não pode exceder 100 %, é aplicável aos pedidos de pagamento
relativos ao período contabilístico em que o Estado-Membro
apresenta o seu pedido e aos períodos contabilísticos subsequentes no decurso dos quais o Estado-Membro preencha uma
das seguintes condições:

1.
A pedido de um Estado-Membro, os pagamentos intercalares e os pagamentos do saldo final podem ser aumentados em
10 pontos percentuais acima da taxa de cofinanciamento
aplicável ao programa operacional. A taxa majorada, a qual
não pode exceder 100 %, é aplicável aos pedidos de pagamento
relativos ao período contabilístico em que o Estado-Membro
apresenta o seu pedido e aos períodos contabilísticos subsequentes no decurso dos quais o Estado-Membro preencha uma
das seguintes condições:

a) Se o Estado-Membro em causa fizer parte da zona euro,
recebe assistência macro financeira da União em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 407/2010;

a) Se o Estado-Membro em causa fizer parte da zona euro,
recebe assistência macro financeira da União em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 407/2010;
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Texto da Comissão

Alteração

b) Se o Estado-Membro em causa não fizer parte da zona euro,
recebe um apoio financeiro a médio prazo em conformidade
com o Regulamento (CE) n.o 332/2002;

b) Se o Estado-Membro em causa não fizer parte da zona euro,
recebe um apoio financeiro a médio prazo em conformidade
com o Regulamento (CE) n.o 332/2002;

c) É-lhe concedida ajuda financeira em conformidade com o
Tratado que institui o Mecanismo Europeu de Estabilidade.

c) É-lhe concedida ajuda financeira em conformidade com o
Tratado que institui o Mecanismo Europeu de Estabilidade.

2.
Sem prejuízo do disposto no n.o 1.o, o apoio da União sob
a forma de pagamentos intercalares e de pagamentos do saldo
final não pode exceder o apoio público nem o montante
máximo do apoio do Fundo, conforme consta da decisão da
Comissão que aprova o programa operacional.

2.
Sem prejuízo do disposto no n.o 1.o, o apoio da União sob
a forma de pagamentos intercalares e de pagamentos do saldo
final não pode exceder o apoio público e/ou privado, nem o
montante máximo do apoio do Fundo, conforme consta da
decisão da Comissão que aprova o programa operacional.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 21
Texto da Comissão

Alteração

1.
As operações apoiadas pelo programa operacional devem
estar localizadas no Estado-Membro abrangido por esse
programa.

1.
As operações apoiadas pelo programa operacional devem
estar localizadas no Estado-Membro abrangido por esse
programa.

2.
As operações podem receber apoio do programa operacional se tiverem sido selecionadas de acordo com um processo
justo e transparente e com base nos critérios definidos naquele
programa.

2.
As operações podem receber apoio do programa operacional se tiverem sido selecionadas de acordo com um processo
justo e transparente e com base nos critérios definidos naquele
programa.

3.
Os alimentos e os bens destinados aos sem-abrigo e às
crianças podem ser adquiridos pelas próprias organizações
parceiras.

3.
Os alimentos e/ou itens destinados a assistência material
de base para uso pessoal dos destinatários finais podem ser
adquiridos pelas próprias organizações parceiras.

Podem também ser adquiridos por um organismo público e
fornecidos gratuitamente às organizações parceiras. Neste caso,
os alimentos podem ser obtidos a partir da utilização, do
processamento ou da venda dos produtos nos stocks de
intervenção disponibilizados em conformidade com o artigo 15.
o
do Regulamento (UE) n.o… [OCM], desde que esta seja a
opção mais favorável do ponto de vista económico e não atrase
indevidamente a distribuição dos produtos alimentares às
organizações parceiras. Eventuais montantes resultantes de
uma transação de produtos nesses stocks devem ser usados em
benefício das pessoas mais carenciadas e não devem ser
aplicados de forma a diminuir a obrigação de os Estados-Membros cofinanciarem o programa estabelecida no artigo 18.
o
do presente regulamento.

Podem também ser adquiridos por um organismo público e
fornecidos gratuitamente às organizações parceiras. As organizações parceiras podem, além disso, distribuir abastecimento
alimentar adicional proveniente de outras fontes, incluindo
stocks de intervenção disponibilizados no âmbito do artigo 15.o
do Regulamento (UE) N.o … [OCM].
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Texto da Comissão

Alteração

A Comissão deve aplicar os procedimentos adotados em
conformidade com o artigo 19.o, alínea e), do Regulamento
(CE) n.o… [OCM] para a utilização, o processamento ou a venda
de produtos nos stocks de intervenção para efeitos do presente
regulamento, de forma a assegurar a utilização mais eficiente
possível desses stocks e das receitas daí resultantes.

A Comissão deve aplicar os procedimentos adotados em
conformidade com o artigo 19.o, alínea e), do Regulamento
(CE) n.o… [OCM] para a utilização, o processamento ou a venda
de produtos nos stocks de intervenção para efeitos do presente
regulamento, de forma a assegurar a utilização mais eficiente
possível desses stocks e das receitas daí resultantes.

4.
A assistência material deve ser dispensada gratuitamente às
pessoas mais carenciadas.

4.
Os alimentos e/ou os itens destinados a assistência material
de base devem ser dispensados gratuitamente às pessoas mais
carenciadas, sem qualquer exceção.

5.
Uma operação apoiada pelo Fundo não deve receber apoio
de outro instrumento da União.

5.
Uma operação apoiada pelo Fundo não deve receber apoio
de outro instrumento da União, a fim de evitar o duplo
financiamento. Não obstante, os beneficiários não devem ser
impedidos de requerer o recurso a outros fundos europeus,
como o FSE, para levarem a efeito ações complementares
destinadas a atenuar a pobreza e promover a coesão social.

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 24
Texto da Comissão

Alteração

1.
As despesas elegíveis para apoio do programa operacional
são:

1.
As despesas elegíveis para apoio do programa operacional
são:

a) as despesas de aquisição de alimentos e bens essenciais para
uso pessoal dos sem-abrigo ou de crianças;

a) as despesas de aquisição de alimentos e itens para assistência
material de base para uso pessoal dos destinatários finais;

b) Nos casos em que um organismo público adquire os
alimentos e os bens essenciais para uso pessoal dos sem-abrigo ou das crianças e os fornece a organizações
parceiras, as despesas do transporte desses alimentos ou
bens para o armazém da organização parceira a uma taxa fixa
de 1 % das despesas referidos na alínea a);

b) Nos casos em que um organismo público adquire os
alimentos e os bens essenciais para uso pessoal dos
destinatários finais e os fornece a organizações parceiras,
as despesas do transporte desses alimentos ou itens para
assistência material de base para o armazém da organização
parceira a uma taxa fixa de 1 % das despesas referidos na
alínea a);

c) as despesas administrativas, de transporte e de armazenamento incorridas pela organização parceira a uma taxa fixa de
5 % das despesas referidos na alínea a);

c) as despesas administrativas, de transporte e de armazenamento incorridas pela organização parceira a uma taxa fixa de
5 % das despesas referidos na alínea a); ou 5 % do valor dos
stocks de intervenção alimentar transferidos em conformidade com o artigo 15.o do Regulamento (UE) N.o …/…
[OCM];

c-A) as despesas administrativas e de transporte, bem como os
custos de armazenagem suportados pelas organizações
parceiras relacionados com a recolha de desperdícios
alimentares.
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Texto da Comissão

Alteração

d) as despesas das atividades de inclusão social empreendidas e
declaradas pela organização parceira que distribui diretamente a assistência material às pessoas mais carenciadas a
uma taxa fixa de 5 % das despesas referidos na alínea a);

d) as despesas das atividades de inclusão social empreendidas e
declaradas pela organização parceira que distribui diretamente ou indiretamente a assistência material de base aos
destinatários finais a uma taxa fixa de 5 % das despesas
referidos na alínea a);

e) Os custos incorridos em conformidade com o artigo 25.o.

e) Os custos incorridos em conformidade com o artigo 25.o.

2.
As seguintes despesas não são elegíveis para apoio do
programa operacional:

2.
As seguintes despesas não são elegíveis para apoio do
programa operacional:

a) os juros sobre dívidas;

a) os juros sobre dívidas;

b) custos de bens em segunda mão;

b) custos de bens em segunda mão;

c) o imposto sobre o valor acrescentado. No entanto, os
montantes do IVA serão elegíveis se não forem recuperáveis
ao abrigo da legislação nacional em matéria de IVA e forem
pagos por um beneficiário que não seja uma pessoa
considerada sujeito passivo, tal como definida no artigo 13.
o
, n.o 1, primeiro parágrafo, da Diretiva 2006/112/CE.

c) o imposto sobre o valor acrescentado. No entanto, os
montantes do IVA serão elegíveis se não forem recuperáveis
ao abrigo da legislação nacional em matéria de IVA e forem
pagos por um beneficiário que não seja uma pessoa
considerada sujeito passivo, tal como definida no artigo 13.
o
, n.o 1, primeiro parágrafo, da Diretiva 2006/112/CE.

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 28 — n.o 4
Texto da Comissão

Alteração

4.
Os Estados-Membros devem designar uma autoridade ou
um organismo público nacional funcionalmente independente
da autoridade de gestão e da autoridade de certificação para
exercer as funções de autoridade de auditoria.

4.
Os Estados-Membros devem designar uma autoridade ou
um organismo público nacional funcionalmente independente
da autoridade de gestão e da autoridade de certificação para
exercer as funções de autoridade de auditoria. O instituto de
controlo nacional, ou o Tribunal de Contas nacional, pode ser
nomeado como autoridade de auditoria.

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 29 — n.o 4 — alínea e)
Texto da Comissão

Alteração

o) Elaborar a declaração de gestão e a síntese anual a que se
refere o artigo 56.o, n.o 5, alíneas a) e b), do Regulamento
Financeiro.

e) Elaborar a declaração de gestão e a síntese anual a que se
refere o artigo 59.o, n.o 5, alíneas a) e b), do Regulamento
Financeiro.
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Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 30 — n.o 2
Texto da Comissão

Alteração

2.
Elaborar as contas anuais a que se refere o artigo 56.o, n.
o
5, alínea a), do Regulamento Financeiro;

2.
Elaborar as contas anuais a que se refere o artigo 59.o, n.
o
5, alínea a), do Regulamento Financeiro;

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 30 — n.o 8
Texto da Comissão

Alteração

8.
Manter a contabilidade dos montantes a recuperar e dos
montantes retirados na sequência da anulação total ou parcial da
contribuição para uma operação. Os montantes recuperados
devem ser restituídos ao orçamento geral da União, antes do
encerramento do programa operacional por meio da respetiva
dedução da declaração de despesas seguinte.

8.
Manter a contabilidade dos montantes a recuperar e dos
montantes retirados na sequência da anulação total ou parcial da
contribuição para uma operação. Os montantes recuperados
devem ser restituídos ao Fundo, antes do encerramento do
programa operacional por meio da respetiva dedução da
declaração de despesas seguinte.

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 31 — n.o 4
Texto da Comissão

Alteração

4.
A mesma autoridade deve, no prazo de seis meses a contar
da data de adoção do programa operacional, preparar uma
estratégia para a realização das auditorias. A estratégia de
auditoria deve definir a metodologia, o método de amostragem
das auditorias às operações e a planificação das auditorias para o
exercício contabilístico em curso e para os dois exercícios
contabilísticos seguintes. A estratégia de auditoria deve ser
atualizada anualmente, a partir de 2016 e até 2022 inclusive. A
autoridade de auditoria deve apresentar a estratégia de auditoria
à Comissão, se tal lhe for pedido.

4.
A mesma autoridade deve, no prazo de seis meses a contar
da data de adoção do programa operacional, preparar uma
estratégia para a realização das auditorias. A estratégia de
auditoria deve definir a metodologia, o método de amostragem
das auditorias às operações e a planificação das auditorias para o
exercício contabilístico em curso e para os dois exercícios
contabilísticos seguintes. A estratégia de auditoria deve ser
atualizada anualmente, a partir de 2016 e até 2022 inclusive. A
autoridade de auditoria deve apresentar a estratégia de auditoria
à Comissão. A Comissão deve ser habilitada a solicitar à
autoridade de fiscalização que altere a sua estratégia de
auditoria, já que, a seu ver, são necessárias alterações, a fim de
assegurar a correta realização das auditorias, de acordo com as
normas de auditoria internacionalmente aceites. Ao proceder
deste modo, a Comissão deve assegurar que as auditorias de
resultados são devidamente tidas em conta.
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Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 31 — n.o 5 — parágrafo 1 — alínea a)
Texto da Comissão

Alteração

r) Um parecer de auditoria em conformidade com o artigo 56.o,
n.o 5, do Regulamento Financeiro;

a) Um parecer de auditoria em conformidade com o artigo 59.o,
n.o 5, do Regulamento Financeiro;

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 33 — n.o 3
Texto da Comissão

Alteração

3.
A Comissão pode exigir que um Estado-Membro tome as
medidas necessárias para garantir o funcionamento eficaz do seu
sistema de gestão e de controlo ou a exatidão das despesas em
conformidade com o presente regulamento.

3.
A Comissão deve exigir que os Estados-Membros tomem
as medidas necessárias para garantir o funcionamento eficaz do
seu sistema de gestão e de controlo ou a exatidão das despesas
em conformidade com o presente regulamento.

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 35 — parágrafo 1
Texto da Comissão

Alteração

As autorizações orçamentais da União relativas a cada programa
operacional são concedidas sob a forma de frações anuais
durante o período compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e
31 de dezembro de 2020. A decisão da Comissão que adota o
programa operacional constitui a decisão de financiamento na
aceção dada pelo artigo 81.o, n.o 2, do Regulamento Financeiro
e, uma vez notificada ao Estado-Membro em causa, corresponde
a um compromisso jurídico tal como definido no mesmo
regulamento.

As autorizações orçamentais da União relativas a cada programa
operacional são concedidas sob a forma de frações anuais
durante o período compreendido entre 1 de janeiro de 2014 e
31 de dezembro de 2020. A decisão da Comissão que adota o
programa operacional constitui a decisão de financiamento na
aceção dada pelo artigo 84.o, n.o 2, do Regulamento Financeiro
e, uma vez notificada ao Estado-Membro em causa, corresponde
a um compromisso jurídico tal como definido no mesmo
regulamento.

Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 45 — n.o 1
Texto da Comissão

Alteração

1.
Para cada ano a partir de 2015 até e incluindo 2022, o
Estado-Membro deve apresentar à Comissão até 15 de fevereiro
do ano seguinte ao final do período contabilístico os seguintes
documentos e informações, em conformidade com o artigo 56.o
do Regulamento Financeiro:

1.
Para cada ano a partir de 2015 até e incluindo 2022, o
Estado-Membro deve apresentar à Comissão até 15 de fevereiro
do ano seguinte ao final do período contabilístico os seguintes
documentos e informações, em conformidade com o artigo 59.o
do Regulamento Financeiro:

dd) As contas anuais certificadas das entidades relevantes
designadas nos termos do artigo 32.o, conforme referido
no artigo 56.o, n.o 5, do Regulamento Financeiro;

a) As contas anuais certificadas das entidades relevantes
designadas nos termos do artigo 32.o, conforme referido no
artigo 59.o, n.o 5, do Regulamento Financeiro;
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Texto da Comissão

Alteração

ee) A declaração de gestão a que faz referência o artigo 56.o, n.
o
5, do Regulamento Financeiro;

b) A declaração de gestão a que faz referência o artigo 59.o, n.
o
5, do Regulamento Financeiro;

ff) Uma síntese anual dos relatórios finais de auditoria e dos
controlos realizados, incluindo uma análise da natureza e da
extensão dos erros e das lacunas, assim como das ações
corretivas empreendidas ou programadas;

c) Uma síntese anual dos relatórios finais de auditoria e dos
controlos realizados, incluindo uma análise da natureza e da
extensão dos erros e das lacunas, assim como das ações
corretivas empreendidas ou programadas;

gg) Um parecer de auditoria do organismo de auditoria
independente designado a que faz referência o artigo 56.o,
n.o 5 do Regulamento Financeiro, acompanhado de um
relatório de controlo que apresenta as conclusões das
auditorias relativas ao exercício contabilístico abrangido
pelo parecer.

d) Um parecer de auditoria do organismo de auditoria
independente designado a que faz referência o artigo 59.o,
n.o 5, do Regulamento Financeiro, acompanhado de um
relatório de controlo que apresenta as conclusões das
auditorias relativas ao exercício contabilístico abrangido pelo
parecer.

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 48 — n.o 1
Texto da Comissão

Alteração

1.
A autoridade de gestão deve garantir que todos os
documentos comprovativos das operações sejam colocados à
disposição da Comissão e do Tribunal de Contas Europeu, se
estes os solicitarem, por um período de três anos. O período de
três anos principia no dia 31 de dezembro do ano de adoção da
decisão de aprovação das contas pela Comissão nos termos do
artigo 47.o ou, o mais tardar, a partir da data de pagamento do
saldo final.

1.
A autoridade de gestão deve garantir que todos os
documentos comprovativos das operações sejam colocados à
disposição da Comissão e do Tribunal de Contas Europeu, se
estes os solicitarem, por um período de cinco anos. O período de
cinco anos principia a partir da data de pagamento do saldo
final.

O período de três anos será interrompido em caso de processo
judicial ou administrativo, ou ainda, mediante pedido devidamente fundamentado da Comissão.

O período de cinco anos será interrompido em caso de processo
judicial ou administrativo, ou ainda, mediante pedido devidamente fundamentado da Comissão.

Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 60-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração

Artigo 60.o-A
Disposições transitórias
A Comissão e os Estados-Membros devem assegurar, através de
disposições transitórias, que as atividades elegíveis para apoio
possam ter início em 1 de janeiro de 2014, mesmo que os
programas operacionais ainda não tenham sido submetidos.
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Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 61
Texto da Comissão

Alteração

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

P7_TA(2013)0258

Criação do sistema «Eurodac» de comparação de impressões digitais ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre a proposta alterada de regulamento
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação do sistema «EURODAC» de comparação de impressões
digitais para efeitos da aplicação efetiva do Regulamento (UE) n.o […/…] [que estabelece os critérios e mecanismos
de determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou um apátrida] e a pedidos de comparação com os dados
EURODAC apresentados pelas autoridades responsáveis dos Estados-Membros e pela Europol para fins de
aplicação da lei e que altera o Regulamento (UE) n.o 1077/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho que cria
uma Agência europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala no espaço de liberdade,
segurança e justiça (reformulação) (COM(2012)0254 — C7-0148/2012 — 2008/0242(COD))
(Processo legislativo ordinário — reformulação)
(2016/C 065/43)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta alterada da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2012)0254),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 2, o artigo 78.o, n.o 2, alínea e), o artigo 87.o, n.o 2, alínea a), e o artigo 88.o, n.o 2,
alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada
pela Comissão (C7-0148/2012),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, para um recurso mais estruturado à técnica
de reformulação dos atos jurídicos (1),
— Tendo em conta a carta que, em 20 de setembro de 2012, a Comissão dos Assuntos Jurídicos endereçou à Comissão das
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, nos termos do artigo 87.o, n.o 3, do seu Regimento,
— Tendo em conta o compromisso assumido pelo representante do Conselho, em carta de 27 de março de 2013, de
aprovar a posição do Parlamento nos termos do artigo 294.o, n.o 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
— Tendo em conta os artigos 87.o e 55.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0432/2012),
A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão
concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém alterações de fundo para além das que nela foram
identificadas como tal e que, no que diz respeito à codificação das disposições inalteradas dos atos precedentes com as
referidas alterações, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos atos existentes, sem alterações substantivas;

(1)

JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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1.
Aprova a posição em primeira leitura que se segue, tendo em conta as recomendações do Grupo Consultivo dos
Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão;
2.
Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta se pretender alterá-la substancialmente ou substituí-la por
outro texto;
3.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

P7_TC1-COD(2008)0242
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 12 de junho de 2013 tendo em vista a adoção do
Regulamento (UE) n.o …/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação do sistema «Eurodac» de
comparação de impressões digitais para efeitos da aplicação efetiva do Regulamento (UE) n.o 604/2013, que
estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido
de proteção internacional apresentado num dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou um
apátrida, e de pedidos de comparação com os dados Eurodac apresentados pelas autoridades responsáveis dos
Estados-Membros e pela Europol para fins de aplicação da lei e que altera o Regulamento (UE) n.o 1077/2011 que
cria uma Agência europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala no espaço de
liberdade, segurança e justiça

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do Parlamento corresponde ao texto legislativo final,
Regulamento (UE) n.o 603/2013.)

P7_TA(2013)0259

Reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre a proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 562/2006 para estabelecer regras comuns
sobre a reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas em circunstâncias excecionais (COM(2011)
0560 — C7-0248/2011 — 2011/0242(COD))
(Processo legislativo ordinário — primeira leitura)
(2016/C 065/44)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2011)0560),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 2, e o artigo 77.o, n.os 1 e 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0248/2011),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados, no quadro do Protocolo n.o 2 relativo à aplicação dos
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, pela Assembleia Nacional da República Francesa, pelo Senado do
Reino dos Países Baixos, pela Câmara dos Representantes do Reino dos Países Baixos, pela Assembleia Nacional da
República Portuguesa, pelo Senado Romeno, pelo Parlamento Eslovaco e pelo Parlamento Sueco, que afirmam que o
projeto de ato legislativo não respeita o princípio da subsidiariedade,
— Tendo em conta o compromisso assumido pelo representante do Conselho, em carta de 30 de maio de 2013, de
aprovar a posição do Parlamento nos termos do artigo 294.o, n.o 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
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— Tendo em conta o artigo 55.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0200/2012),
1.

Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2.

Aprova a declaração comum do Parlamento, do Conselho e da Comissão, anexa à presente resolução;

3.
Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se pretender alterá-la substancialmente ou substituí-la por
outro texto;
4.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

P7_TC1-COD(2011)0242
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 12 de junho de 2013 tendo em vista a adoção do
Regulamento (UE) n.o …/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 562/2006
para estabelecer regras comuns sobre a reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas em
circunstâncias excecionais

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do Parlamento corresponde ao texto legislativo final,
Regulamento (UE) n.o 1051/2013.)

ANEXO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão congratulam-se com a adoção do regulamento que altera o Código das
Fronteiras Schengen para estabelecer regras comuns sobre a reintrodução temporária de controlo nas fronteiras internas em
circunstâncias excecionais e do regulamento que cria um mecanismo de avaliação e controlo para verificar a aplicação do
acervo de Schengen. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão acreditam que esses novos mecanismos contemplam
de forma adequada o apelo do Conselho Europeu constante das suas conclusões de 24 de junho de 2011 no sentido de
reforçar a cooperação e a confiança mútua entre os EstadosMembros do Espaço Schengen e de estabelecer um sistema
eficaz e fiável de controlo e de avaliação, a fim de garantir a aplicação de regras comuns e o reforço, a adaptação e a
extensão dos critérios baseados no acervo da UE, recordando, simultaneamente, que as fronteiras externas da Europa devem
ser geridas de forma eficaz e coerente, com base na responsabilidade comum, na solidariedade e na cooperação prática.
O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão declaram que esta alteração do Código das Fronteiras Schengen reforçará
a coordenação e a cooperação a nível da União, proporcionando, por um lado, critérios para uma eventual reintrodução de
controlos fronteiriços pelos EstadosMembros e, por outro lado, um mecanismo a nível da UE que permite reagir a situações
verdadeiramente críticas sempre que esteja em risco o funcionamento global do espaço sem controlos das fronteiras
internas.
O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sublinham que esse novo sistema de avaliação é um mecanismo a nível da
UE que abrangerá todos os aspetos do acervo de Schengen e envolverá peritos dos EstadosMembros, da Comissão e das
agências competentes da UE.
O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão partem do princípio que qualquer futura proposta da Comissão no
sentido de alterar esse sistema de avaliação será submetida à consulta do Parlamento Europeu a fim de ter em conta em toda
a medida do possível a sua opinião antes da adoção de um texto final.
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P7_TA(2013)0260

Criação de um mecanismo de avaliação para verificar a aplicação do acervo de Schengen *
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre uma proposta de regulamento do
Conselho que cria um mecanismo de avaliação para verificar a aplicação do acervo de Schengen (10273/2013 —
C7-0160/2013 — 2010/0312(NLE))
(Processo legislativo especial — consulta)
(2016/C 065/45)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o projeto do Conselho (10273/2013),
— Tendo em conta o artigo 70.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o pedido de parecer recebido do Conselho (C7-0160/2013),
— Tendo em conta o compromisso assumido pelo representante do Conselho, em carta de 30 de maio de 2013, de
aprovar o ato na forma transmitida ao Parlamento,
— Tendo em conta o artigo 55.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o Relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0215/2013),
1.

Aprova o projeto do Conselho;

2.

Aprova a declaração comum do Parlamento, do Conselho e da Comissão anexa à presente resolução;

3.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à Comissão.

ANEXO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão congratulam-se com a adoção do regulamento que altera o Código das
Fronteiras Schengen para estabelecer regras comuns sobre a reintrodução temporária de controlo nas fronteiras internas em
circunstâncias excecionais e do regulamento que cria um mecanismo de avaliação e controlo para verificar a aplicação do
acervo de Schengen. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão acreditam que esses novos mecanismos contemplam
de forma adequada o apelo do Conselho Europeu constante das suas conclusões de 24 de junho de 2011 no sentido de
reforçar a cooperação e a confiança mútua entre os EstadosMembros do Espaço Schengen e de estabelecer um sistema
eficaz e fiável de controlo e de avaliação, a fim de garantir a aplicação de regras comuns e o reforço, a adaptação e a
extensão dos critérios baseados no acervo da UE, recordando, simultaneamente, que as fronteiras externas da Europa devem
ser geridas de forma eficaz e coerente, com base na responsabilidade comum, na solidariedade e na cooperação prática.
O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão declaram que esta alteração do Código das Fronteiras Schengen reforçará
a coordenação e a cooperação a nível da União, proporcionando, por um lado, critérios para uma eventual reintrodução de
controlos fronteiriços pelos EstadosMembros e, por outro lado, um mecanismo a nível da UE que permite reagir a situações
verdadeiramente críticas sempre que esteja em risco o funcionamento global do espaço sem controlos das fronteiras
internas.
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O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sublinham que esse novo sistema de avaliação é um mecanismo a nível da
UE que abrangerá todos os aspetos do acervo de Schengen e envolverá peritos dos EstadosMembros, da Comissão e das
agências competentes da UE.

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão partem do princípio que qualquer futura proposta da Comissão no
sentido de alterar esse sistema de avaliação será submetida à consulta do Parlamento Europeu a fim de ter em conta em toda
a medida do possível a sua opinião antes da adoção de um texto final.

P7_TA(2013)0261

Demonstrações financeiras e relatórios conexos de certas formas de empresas ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre a proposta de diretiva do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa às demonstrações financeiras anuais, demonstrações financeiras consolidadas e
relatórios conexos de certas formas de empresas (COM(2011)0684 — C7-0393/2011 — 2011/0308(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)
(2016/C 065/46)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2011)0684)),

— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 2, e o artigo 50.o, n.o 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos
termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0393/2011),

— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 29 de março de 2012 (1),

— Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 19 de julho de 2012 (2),

— Tendo em conta o compromisso assumido pelo representante do Conselho, em carta de 17 de abril de 2013, de aprovar
a posição do Parlamento nos termos do artigo 294.o, n.o 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

— Tendo em conta o artigo 55.o do seu Regimento,

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos, da
Comissão do Desenvolvimento e da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A7-0278/2012),

1.

Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

(1)
(2)

JO C 181 de 21.6.2012, p. 84.
JO C 277 de 13.9.2012, p. 171.
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2.
Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se pretender alterá-la substancialmente ou substituí-la por
outro texto;
3.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

P7_TC1-COD(2011)0308
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 12 de junho de 2013 tendo em vista a adoção da
Diretiva 2013/…/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às demonstrações financeiras anuais, às
demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas, que altera a
Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do
Conselho

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do Parlamento corresponde ao texto legislativo final,
Directiva 2013/34/UE.)

P7_TA(2013)0262

Requisitos de transparência no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos
valores mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre uma proposta de diretiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2004/109/CE relativa à harmonização dos requisitos de
transparência no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários estão
admitidos à negociação num mercado regulamentado e a Diretiva 2007/14/CE da Comissão (COM(2011)0683 —
C7-0380/2011 — 2011/0307(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)
(2016/C 065/47)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2011)0683),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 2, e os artigos 50.o e 114.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0380/2011),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu de 10 de fevereiro de 2012 (1),
— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 22 de fevereiro de 2012 (2),
— Tendo em conta o compromisso assumido pelo representante do Conselho, em carta de 29 de maio de 2013, de
aprovar a posição do Parlamento, nos termos do artigo 294.o, n.o 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
— Tendo em conta o artigo 55.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e
Monetários, da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão do Comércio Internacional (A7-0292/2012),

(1)
(2)
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1.

Aprova em primeira leitura a posição que se segue;

2.
Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la substancialmente ou substituí-la
por outro texto;
3.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

P7_TC1-COD(2011)0307
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 12 de junho de 2013 tendo em vista a adoção da
Diretiva 2013/…/UE do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2004/109/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa à harmonização dos requisitos de transparência no que se refere às informações
respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado, a
Diretiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao prospeto a publicar em caso de oferta
pública de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação e a Diretiva 2007/14/CE da Comissão que
estabelece as normas de execução de determinadas disposições da Diretiva 2004/109/CE

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do Parlamento corresponde ao texto legislativo final,
Directiva 2013/50/UE.)

P7_TA(2013)0263

Taxa de ajustamento dos pagamentos diretos previstos no Regulamento (CE) n.o 73/2009 no
que se refere ao ano civil de 2013 ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre a proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho que fixa uma taxa de ajustamento dos pagamentos diretos previstos no
Regulamento (CE) n.o 73/2009 no que se refere ao ano civil de 2013 (COM(2013)0159 — C7-0079/2013 — 2013/
/0087(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)
(2016/C 065/48)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0159),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 2, e o artigo 43.o, n.o 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos
termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0079/2013),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 22 de maio de 2013 (1),
— Tendo em conta o artigo 55.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e o parecer da Comissão dos
Orçamentos (A7-0186/2013),
1.

Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2.
Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se pretender alterá-la substancialmente ou substituí-la por
outro texto;

(1)

Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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3.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

P7_TC1-COD(2013)0087
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 12 de junho de 2013 tendo em vista a adoção do
Regulamento (UE) n.o …/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho que fixa uma taxa de ajustamento dos
pagamentos diretos previstos no Regulamento (CE) n.o 73/2009 no que se refere ao ano civil de 2013

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 43.o, n.o 2,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu (1),
Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário (2),
Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 73/2009 do Conselho, de 19 de janeiro de 2009, que estabelece regras
comuns para os regimes de apoio direto aos agricultores no âmbito da Política Agrícola Comum e institui
determinados regimes de apoio aos agricultores (3), determina que, no exercício financeiro de 2014, os montantes
destinados a financiar as despesas relacionadas com o mercado e os pagamentos diretos da PAC devem respeitar os
limites máximos anuais fixados em aplicação do regulamento adotado pelo Conselho, em conformidade com o
artigo 312.o, n.o 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento (CE)
n.o 73/2009 estabelece igualmente que deve ser fixado um ajustamento dos pagamentos diretos (disciplina
orçamental) sempre que as previsões do financiamento dos pagamentos diretos e das despesas relacionadas com o
mercado, acrescidas dos montantes resultantes da aplicação dos artigos 10o-B e 136.o do mesmo regulamento, mas
antes da aplicação do artigo 10.o-A e sem ter em conta a margem de 300 000 000 EUR, indiquem que o limite
máximo anual será excedido. Em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 73/2009, o
Parlamento Europeu e o Conselho, com base numa proposta da Comissão apresentada até 31 de março do ano civil
a que se aplica o ajustamento, devem fixar esse ajustamento até 30 de junho.

(2)

.Enquanto se aguarda a adoção de um regulamento que estabelece o Quadro Financeiro Plurianual, nos termos do
artigo 312.o, n.o 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o nível dos limites máximos aplicáveis
em 2014 permanece incerto. Enquanto não houver clareza quanto ao nível do limite máximo aplicável, não é
possível determinar se é necessário um ajustamento dos pagamentos diretos em 2013, nem a respetiva taxa, se tal
for necessário. O montante de disciplina financeira necessário deve ser revisto pela autoridade orçamental no
quadro da adoção do orçamento de 2014 com base, nomeadamente, na carta retificativa ao projeto de orçamento
geral de 2014, pela qual a Comissão fornece uma estimativa atualizada das necessidades em matéria de despesas
de mercado e de pagamentos diretos. [Alt. 1]

(3)

Regra geral, os agricultores que apresentem um pedido de ajuda para pagamentos diretos relativamente a um ano
civil (N) são pagos num determinado prazo fixo abrangido pelo exercício orçamental (N + 1). No entanto, os
Estados-Membros têm a possibilidade de proceder a pagamentos tardios aos agricultores, dentro de certos limites,
para além deste prazo de pagamento e sem limite temporal. Os pagamentos tardios podem ser efetuados num
exercício orçamental posterior. Quando a disciplina financeira é aplicada relativamente a um dado ano civil, a taxa
de ajustamento não deve ser aplicada aos pagamentos relativamente aos quais tenham sido apresentados pedidos de
ajuda em anos civis diferentes daquele ao qual se aplica a disciplina financeira. Por conseguinte, a fim de assegurar a

(1)
(2)
(3)

Parecer de 22 de maio de 2013 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
Posição do Parlamento Europeu de 12 de junho de 2013.
JO L 30 de 31.1.2009, p. 16.
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igualdade de tratamento dos agricultores, é conveniente prever que a taxa de ajustamento deva ser aplicada aos
pagamentos correspondentes a pedidos de ajuda no ano civil relativamente ao qual a disciplina financeira se aplica,
independentemente da data em que seja efetuado o pagamento aos agricultores.
(4)

O mecanismo de disciplina financeira e a modulação foram introduzidos pela reforma da PAC de 2003. Ambos os
instrumentos permitiram uma redução linear do montante dos pagamentos diretos a conceder aos agricultores.
Tendo em conta as implicações da desigualdade na distribuição dos pagamentos diretos entre pequenos e grandes
beneficiários, a modulação foi aplicada aos montantes superiores a 5 000 EUR, a fim de alcançar uma distribuição
mais equilibrada dos pagamentos. No que diz respeito ao ano civil de 2013, o ajustamento dos pagamentos diretos
referido no artigo 10.o-A do Regulamento (CE) n.o 73/2009 continua a prever a mesma isenção que a modulação. A
disciplina financeira deve aplicar-se de forma similar, de modo a contribuir também para alcançar o objetivo de uma
distribuição mais equilibrada dos pagamentos. Por conseguinte, convém prever a aplicação da taxa de ajustamento
apenas aos montantes superiores a 5 000 EUR.

(5)

O artigo 11.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 73/2009 estabelece que, no âmbito da aplicação do calendário de
aumentos previsto no artigo 121.o desse regulamento a todos os pagamentos diretos concedidos nos novos Estados-Membros, na aceção do artigo 2.o, alínea g), do referido regulamento, a disciplina financeira não deve aplicar-se aos
novos Estados-Membros até ao início do ano civil em que o nível dos pagamentos diretos neles aplicável for, pelo
menos, igual ao nível dos pagamentos diretos aplicável nessa data nos outros Estados-Membros. Uma vez que os
pagamentos diretos continuam a estar sujeitos à aplicação do calendário de aumentos no ano civil de 2013 na
Bulgária e na Roménia, a taxa de ajustamento determinada pelo presente regulamento não deve ser aplicada aos
pagamentos aos agricultores desses Estados-Membros.

(6)

O Regulamento (CE) n.o 73/2009 foi adaptado pelo Ato relativo às condições de adesão da República da Croácia. As
alterações resultantes da adaptação em causa só entrarão em vigor sob reserva e na data da entrada em vigor do
Tratado relativo à adesão da República da Croácia à União Europeia. Uma vez que a Croácia está sujeita à aplicação,
no ano civil de 2013, do calendário de aumentos previsto no artigo 121.o do Regulamento (CE) n.o 73/2009, a taxa
de ajustamento fixada pelo presente regulamento não deve ser aplicada aos pagamentos aos agricultores da Croácia,
sob reserva da sua adesão e a partir da data da sua adesão,

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
1.
Os montantes dos pagamentos diretos, na aceção do artigo 2.o, alínea d), do Regulamento (CE) n.o 73/2009,
superiores a 5 000 EUR, a conceder a um agricultor por conta de um pedido de ajuda apresentado relativamente ao ano
civil de 2013 serão reduzidos em 0,748005 %. [Alt. 2]
1-A.
Na falta de acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, não será aplicável disciplina financeira ao
exercício de 2014, uma vez que o montante total será calculado com base nos valores do orçamento de 2013 acrescidos de
2 % de inflação. [Alt. 3]
2.

A redução prevista no n.o 1 não se aplica na Bulgária, na Roménia e na Croácia.

2-A.
A redução prevista no n.o 1 não se aplica às regiões ultraperiféricas visadas no artigo 349.o do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia, nem às ilhas menores do Mar Egeu, tal como definidas no artigo 1.o, n.o 2, do
Regulamento (UE) n.o 229/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de março de 2013, que estabelece medidas
específicas no domínio agrícola a favor das ilhas menores do Mar Egeu (1). [Alt. 12]
Artigo 1.o-A
1.
As disposições dos artigos 1.o e 2.o são adotadas sem prejuízo da adoção posterior do Regulamento (UE) [No XX/
/XX de … que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2014-2020] e do Acordo Interinstitucional
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a cooperação no domínio orçamental e a boa gestão
financeira.

(1)
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2.
Caso seja necessária uma correção à taxa de ajustamento definida no artigo 1.o, n.o 1, em consequência da adoção
do Regulamento e do Acordo Interinstitucional referidos no n.o 1, a Comissão apresenta uma proposta ao Parlamento
Europeu e ao Conselho relativa à fixação de uma nova taxa de ajustamento.
3.
O montante da disciplina financeira necessário será revisto pela autoridade orçamental no quadro da adoção do
orçamento de 2014 com base, nomeadamente, na carta retificativa ao projeto de orçamento geral de 2014 pela qual a
Comissão fornece uma estimativa atualizada das necessidades em matéria de despesas relacionadas com o mercado e os
pagamentos diretos. [Alt. 4]
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O artigo 1.o, n.o 2, é aplicável à Croácia, sob reserva e na data de entrada em vigor do Tratado de Adesão da Croácia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em

Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P7_TA(2013)0264

Alteração do Código das Fronteiras Schengen e da Convenção de aplicação do Acordo de
Schengen ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre a proposta de regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 562/2006 do Parlamento Europeu e do
Conselho, que estabelece o código comunitário relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código
das Fronteiras Schengen), e a Convenção de aplicação do Acordo de Schengen (COM(2011)0118 — C7-0070/2011
— 2011/0051(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)
(2016/C 065/49)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2011)0118),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 2, e o artigo 77.o, n.os 1 e 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0070/2011),
— Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base legal proposta,
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o compromisso assumido pelo representante do Conselho, por carta de 19 de dezembro de 2012, de
aprovar a posição do Parlamento, nos termos do artigo 294.o, n.o 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
— Tendo em conta os artigos 55.o e 37.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0206/2013),
1.

Aprova a posição em primeira leitura que se segue;
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2.
Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se pretender alterá-la substancialmente ou substituí-la por
outro texto;
3.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

P7_TC1-COD(2011)0051
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 12 de junho de 2013 tendo em vista a adoção do
Regulamento (UE) n.o …/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 562/2006
do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o código comunitário relativo ao regime de passagem de
pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen), a Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, os
Regulamentos (CE) n.o 1683/95 e (CE) n.o 539/2001 do Conselho e os Regulamentos (CE) n.o 767/2008 e (CE) n.
o
810/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do Parlamento corresponde ao texto legislativo final,
Regulamento (UE) n.o 610/2013.)

P7_TA(2013)0265

Projeto de decisão do Conselho Europeu que estabelece a composição do Parlamento
Europeu ***
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, referente a um projeto de decisão do
Conselho Europeu que fixa a composição do Parlamento Europeu (00110/2013 — C7-0166/2013 — 2013/0900
(NLE))
(Aprovação)
(2016/C 065/50)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho Europeu que fixa a composição do Parlamento Europeu (00110/
/2013),
— Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho Europeu apresentou nos termos do artigo 14.o, n.o 2, segundo
parágrafo do Tratado da União Europeia (C7-0166/2013),
— Tendo em conta a sua resolução de 13 de março de 2013 sobre a composição do Parlamento Europeu tendo em vista as
eleições de 2014 e a sua proposta de decisão do Conselho anexa à mesma (1),
— Tendo em conta o artigo 74.o-F e o artigo 81.o, n.o 1 do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0213/2013),
1.

Aprova o projeto de decisão do Conselho Europeu;

2.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho Europeu e ao governo e ao parlamento
da República da Croácia e, para conhecimento, à Comissão e aos governos e parlamentos dos EstadosMembros.

(1)
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P7_TA(2013)0272

Acordo de Parceria Económica de etapa CE-África Central ***
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre um projeto de decisão do Conselho
relativo à celebração do Acordo Intercalar para um Acordo de Parceria Económica entre a Comunidade Europeia e
os seus Estados-Membros, por um lado, e a Parte África Central, por outro (14757/2012 — C7-0369/2012 — 2008/
/0139(NLE))
(Aprovação)
(2016/C 065/51)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (14757/2012),
— Tendo em conta o projeto de Acordo Intercalar para um Acordo de Parceria Económica entre a Comunidade Europeia e
os seus Estados-Membros, por um lado, e a Parte África Central, por outro (13485/2011),
— Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do artigo 207.o, do artigo 211.o e do
artigo 218.o, n.o 6, segundo parágrafo, alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0369/
/2012),
— Tendo em conta o artigo 81.o e artigo 90.o, n.o 7, do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional e o parecer da Comissão do Desenvolvimento
(A7-0190/2013),
1.

Aprova a celebração do Acordo;

2.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos governos e
parlamentos dos Estados-Membros e da República dos Camarões.

P7_TA(2013)0273

Segunda alteração do Acordo de Cotonu de 23 de junho de 2000 ***
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre o projeto de decisão do Conselho
relativa à celebração do Acordo que altera pela segunda vez o Acordo de Parceria entre os Estados de África, das
Caraíbas e do Pacífico, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus EstadosMembros, por outro, assinado em
Cotonu em 23 de junho de 2000 e alterado pela primeira vez no Luxemburgo em 25 de junho de 2005 (16894/
/2011 — C7-0469/2011 — 2011/0207(NLE))
(Aprovação)
(2016/C 065/52)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (16894/2011),
— Tendo em conta o Acordo que altera pela segunda vez o Acordo de Parceria entre o Grupo de Estados de África, das
Caraíbas e do Pacífico, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus EstadosMembros, por outro, assinado em
Cotonu em 23 de junho de 2000 e alterado pela primeira vez no Luxemburgo em 25 de junho de 2005 (09565/
/2010) (1),

(1)
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— Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho nos termos do artigo 217.o e do artigo 218.o, n.o 6,
segundo parágrafo, alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0469/2011),
— Tendo em conta o artigo 81.o e o artigo 90.o, n.o 7, do seu Regimento,
— Tendo em conta a recomendação da Comissão do Desenvolvimento e o parecer da Comissão do Comércio Internacional
(A7-0110/2013),
1.

Aprova a celebração do Acordo;

2.
Manifesta muitas reservas acerca de partes do Acordo que não refletem a posição do Parlamento Europeu nem os
valores da União;
3.
Exorta todas as partes a reverem as cláusulas insatisfatórias durante a terceira revisão do Acordo, incluindo a
introdução expressa da não discriminação com base na orientação sexual no artigo 8.o, n.o 4;
4.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos governos e
parlamentos dos EstadosMembros e dos membros do Grupo de Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico.

P7_TA(2013)0275

Reutilização de informações do setor público ***I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 13 de junho de 2013, sobre a proposta de diretiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2003/98/CE relativa à reutilização de informações do setor público
(COM(2011)0877 — C7-0502/2011 — 2011/0430(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)
(2016/C 065/53)

O Parlamento Europeu,
— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2011)0877),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 2, e o artigo 114.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos
termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0502/2011),
— Tendo em conta o artigo 294.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pelo Parlamento sueco, no âmbito do Protocolo n.o 2 relativo à
aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, segundo o qual o projeto de ato legislativo não
respeita o princípio da subsidiariedade,
— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 25 de abril de 2012 (1),
— Tendo em conta o compromisso assumido pelo representante do Conselho, em carta de 19 de abril de 2013, de aprovar
a posição do Parlamento nos termos do artigo 294.o, n.o 4, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
— Tendo em conta o artigo 55.o do seu Regimento,
— Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os pareceres da Comissão do
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão dos Assuntos
Jurídicos (A7-0404/2012),

(1)

JO C 191 de 29.6.2012, p. 129.
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Jornal Oficial da União Europeia

C 65/259
Quinta-feira 13 de junho de 2013

1.

Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2.
Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se pretender alterá-la substancialmente ou substituí-la por
outro texto;
3.
Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão e aos parlamentos
nacionais.

P7_TC1-COD(2011)0430
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 13 de junho de 2013 tendo em vista a adoção da
Diretiva 2013/…/UE do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2003/98/CE relativa à
reutilização de informações do setor público

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do Parlamento corresponde ao texto legislativo final,
Diretiva 2013/37/UE.)
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