
GRUPO PARLAMENTAR

DO PARTIDO SOCIALISTA EUROPEU

tem como prioridade máxima garantir o bom funcionamento da futura Europa alargada a partir de 2004.
Para tal, temos tido um papel determinante no trabalho da Convenção sobre o futuro da Europa, com o objectivo
de redigir uma Constituição europeia e apresentar medidas para a reforma, profundamente necessária, das
instituições europeias. A Convenção inclui membros do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais,
representantes dos governos dos Estados Membros, da Comissão Europeia, e da sociedade civil.

O Grupo PSE forma frequentemente alianças com outros grupos do Parlamento Europeu para defender,
com êxito, os seus objectivos. É desta forma que asseguramos a inclusão nas políticas económicas de
aspectos relativos ao emprego e aos assuntos sociais, e que contribuímos para a promoção de
um ambiente mais saudável e de um desenvolvimento mais sustentável. O Grupo PSE também continua
a promover a construção de um espaço europeu de paz, liberdade, segurança e justiça. O Grupo
desempenhou um papel central e importante na elaboração da Carta dos Direitos Fundamentais,
que garante direitos civis, políticos e sociais a todos os cidadãos europeus. 

é composto por 626 representantes dos 15 Estados-Membros da UE. O Parlamento Europeu aprova leis
que afectam muitas áreas da nossa vida quotidiana, em negociação com o Conselho de Ministros.
Uma vez que o Parlamento é reeleito regularmente, os seus deputados mantêm-se naturalmente em
contacto com as opiniões, desejos e preocupações dos cidadãos de toda a União Europeia. Cada
deputado participa activamente  nas comissões parlamentares que formulam políticas e alteram propostas
legislativas da Comissão Europeia. Estas comissões cobrem áreas que nos afectam a todos de muitas
formas. Os deputados do Grupo Socialista estão presentes em todas as comissões parlamentares:

Os eurodeputados socialistas desempenham um papel importante no trabalho das delegações inter-parlamentares
que se reúnem regularmente com deputados dos parlamentos dos futuros Estados-Membros da UE ou de outras
regiões do mundo. Estas reuniões são importantes para fazer ouvir a voz do Parlamento Europeu em questões
como o comércio, os direitos do Homem e o desenvolvimento.

A União Europeia

• Assuntos Externos, Direitos do Homem,

Segurança Comum e Política de Defesa

• Orçamentos

• Controlo Orçamental

• Liberdades e Direitos dos Cidadãos,

Justiça e Assuntos Internos

• Assuntos Económicos e Monetários

• Assuntos Jurídicos e Mercado Interno

• Indústria, Comércio Externo, Investigação e Energia

• Emprego e Assuntos Sociais

• Meio Ambiente, Saúde Pública e Política do Consumidor 

• Agricultura e Desenvolvimento Rural

• Pescas

• Política regional, Transportes e Turismo

• Cultura, Juventude, Educação, Meios de Comunicação

Social e Desportos

• Desenvolvimento e Cooperação

• Assuntos Constitucionais

• Direitos da Mulher e Igualdade de Oportunidades 

• Petições

é o resultado da convicção de que trabalhando em conjunto se alcança mais do que
agindo de forma independente enquanto nações individuais. O impacto a nível mundial
produzido por 375 milhões de pessoas de 15 Estados-Membros – que brevemente
passarão a ser 450 milhões de 25 Estados – que agem em uníssono é considerável.
A vida quotidiana de todas estas pessoas está a ficar de tal forma interligada que as
decisões que afectem áreas como o ambiente ou a economia têm de ser tomadas a
nível da União Europeia (UE) para alcançar resultados visíveis. As decisões a nível
comunitário são tomadas pelo Parlamento Europeu, cujos membros são eleitos por
sufrágio directo pelos cidadãos da Europa de cinco em cinco anos, e pelos Chefes de
Governo e ministros dos Estados-Membros, que se reúnem no Conselho de Ministros.

O Parlamento Europeu 

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista Europeu 



Agricultura 
O Grupo assegurou que o sistema que resultar da reforma seja transparente e coonduza a uma dissociação
abrangente dos apoios concedidos à produção, estando a pressionar a evolução da situação no sentido de:

• apoiar os agricultores enquanto responsáveis pela paisagem e pelos habitats naturais de vida selvagem;
• prevenir o despovoamento;
• apoiar o desenvolvimento estrutural das zonas rurais;
• salvaguardar o emprego.

Estes objectivos são particularmente importantes se atendermos à situação delicada dos mercados
mundiais. De igual modo, há que reduzir os efeitos negativos sobre os países em desenvolvimento e, como
é óbvio, garantido a segurança dos alimentos.

Exemplos de resultados  
alcançados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista Europeu (Grupo PSE) em várias áreas: 

Economia/Crescimento 
O trabalho do Grupo PSE no Parlamento Europeu converteu as seguintes prioridades políticas em
resultados concretos:  

• acompanhamento estrito do sucesso da introdução das notas e moedas de euro, incluindo uma
política monetária pró-activa e transparente do Banco Central Europeu (BCE);

• desenvolvimento da estratégia de política monetária do BCE orientada não só para a manutenção
da estabilidade dos preços, mas também para a adopção de estratégias concretas que visam
o crescimento sustentável e o emprego;

• promoção de uma interpretação mais razoável e flexível do Pacto de Estabilidade e Crescimento,
incluindo o reconhecimento de reformas estruturais e de iniciativas de investimento públicas
e privadas;

• desenvolvimento de uma estrutura do sistema monetário internacional orientada para uma maior
regulamentação da gestão dos serviços financeiros globais;

• prossecução da harmonização da política de concorrência da UE, incluindo o reforço do papel
da Comissão Europeia na luta contra as distorções da concorrência, bem como o maior
envolvimento dos sindicatos no que respeita às restruturações e à política de controlo das
operações de concentração de empresas;

• promoção do investimento público e privado através de parcerias do sector público e privado
nos domínios da educação e da formação profissional, da aprendizagem ao longo da vida, da
investigação, da produção ecológica, das tecnologias da informação e de ponta, das
telecomunicações, das redes de energia e de transportes;

• abrandamento da concorrência fiscal nociva que está a distorcer o mercado único, bem como
uma maior coordenação fiscal em toda a Europa;

• maior abertura no processo de coordenação económica a nível europeu através da participação
regular e directa do Parlamento Europeu.

Emprego/Assuntos Sociais 
Esta área esteve sempre no centro do nosso trabalho. O Grupo contribuiu para
a celebração de um acordo a nível comunitário em matéria de normas laborais
fundamentais e ajudou a sensibilizar as empresas para as suas responsabilidades
sociais. Graças à pressão continuada do nosso Grupo, dispomos actualmente de
mais medidas que asseguram a protecção da saúde e segurança no trabalho,
incluindo limites ao tempo de trabalho.



Igualdade de Oportunidades 
Os eurodeputados socialistas lideraram a iniciativa de incluir uma cláusula contra a
discriminação nos Tratados europeus. A UE tem agora competência para tomar
as medidas necessárias para combater a discriminação em razão do sexo, raça ou
origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual. Esta
iniciativa vai na linha do forte empenho do Grupo Socialista já revelado anteriormente
no sentido de assegurar a igualdade de oportunidades para as mulheres
(especialmente no trabalho), bem como o direito de todos os pais à licença parental.
O Grupo também apelou recentemente à plena implementação da directiva relativa
à protecção da mulher grávida no local de trabalho.

Assuntos Externos 
Os Socialistas são por natureza internacionalistas. Apoiamos activamente medidas que aumentem a influência da UE
no plano internacional, de forma a promover os valores europeus, o respeito pelos direitos do Homem e a segurança
em todo o mundo. O Grupo acredita que as iniciativas europeias devem assentar num conceito de segurança alargado,
baseado na cooperação e numa segurança sustentável e democrática. A abertura e a responsabilização serão factores
essenciais nesta área no futuro. Os nossos êxitos até à data incluem: 

• a criação do Pacto de Estabilidade para os Balcãs e a celebração de acordos com os países dos Balcãs para promover
a estabilidade e aproximar estes países da UE (em resultado, a Croácia apresentou recentemente o seu pedido
de adesão à UE);

• fortalecimento das relações da UE com os países mediterrânicos através da promoção do processo de Barcelona e do
desenvolvimento social, político e económico em todos os países mediterrânicos;

• desenvolvimento de uma nova estratégia para a Europa Alargada, que envolverá todos os países vizinhos da UE alargada,
para evitar novas divisões económicas, sociais e políticas;

• apoio constante do respeito pelos direitos do Homem nas resoluções aprovadas pelo Parlamento e na afectação
de verbas no orçamento comunitário destinadas à promoção dos direitos do Homem. 

Alargamento da UE 
O Grupo apoiou, desde o início, o processo de alargamento, tendo contribuído
decisivamente para a reunificação europeia. O Grupo PSE lançou o programa Willy
Brandt (nome do antigo Chanceler alemão que ganhou o Prémio Nobel da Paz pela sua
política de aproximação à Europa de Leste). Este programa assegura uma cooperação
estreita com os nossos partidos congéneres nos países que se preparam para aderir
à UE em 2004 e um intercâmbio de informações com estes países. Os deputados
do Grupo participam regularmente em eventos nos países candidatos e estagiários
oriundos destes países têm a oportunidade de adquirir experiência de trabalho no
Secretariado do Grupo. O objectivo consiste em assegurar a integração harmoniosa
dos futuros deputados ao PE e dos seus colaboradores no Grupo a partir do Verão
de 2004 e apresentar e apoiar os observadores que chegaram ao PE em 2003.

Ambiente/Protecção dos Consumidores
O registo dos deputados socialistas do Parlamento Europeu mostra claramente o nosso
empenho na preservação do ambiente. Como resultado deste empenho pode citar-se que:
os maços de cigarros e outros produtos do tabaco apresentam actualmente advertências
ilustradas sobre os riscos para a saúde; encontra-se em vigor uma proibição
a nível comunitário em matéria de experimentação animal e de comercialização de produtos
testados em animais; na Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável apelámos
ao estabelecimento de objectivos e de acções ambientais bem definidos, bem como à
implementação do Protocolo de Quioto com vista a reduzir as emissões de gases com efeito
de estufa; a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos será uma entidade
independente e aberta no seu trabalho. Em matéria de protecção dos consumidores, o Grupo
apoiou a proibição da presença de substâncias químicas perigosas em brinquedos
e promoveu medidas de segurança alimentar mais rigorosas.



Liberdade/Segurança/Justiça 
Uma das principais prioridades do Grupo consiste em garantir o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais. Por
isso, apoiamos a inclusão da Carta dos Direitos Fundamentais nos Tratados, bem como o reforço dos direitos associados
à cidadania europeia. Outras áreas prioritárias incluem:

• a luta contra todas as formas de discriminação;
• a liberdade de circulação na UE para todos os cidadãos;
• uma política comum em matéria de asilo e imigração;
• a manutenção de um equilíbrio entre a segurança e a salvaguarda dos direitos dos cidadãos,

incluindo a protecção de dados pessoais. 

Resultados alcançados pelo Grupo nas áreas da liberdade e justiça: 
• maior abertura e transparência no acesso público aos documentos;
• introdução, aplicação e monitorização de regras de protecção de dados nas instituições e órgãos da UE;
• luta contra o racismo e a xenofobia através de definições mais claras de delitos, um âmbito mais alargado de circunstâncias

agravantes para delitos racistas e disposições regulamentares mais fortes contra o racismo na Internet;
• a criação da Eurojust – unidade de coordenação judiciária – para melhorar a coordenação de investigações e procedimentos

penais através da cooperação entre as autoridades nacionais;
• luta contra o terrorismo através da elaboração de uma definição comum de terrorismo e da harmonização das sanções –

um passo muito importante no sentido de criar um regime comum anti-terrorista ao nível da UE;
• criação de um Mandado de Detenção Europeu, diminuindo a necessidade de extradição, uma vez que as decisões

judiciais serão reconhecidas mutuamente em toda a UE;
• alargamento das categorias de pessoas que têm direito à reunificação familiar, criação de um melhor estatuto e direitos

para os residentes de longa duração, maior harmonização das normas relativas às autorizações de residência para os
trabalhadores por conta de outrem ou por conta própria e elaboração de uma definição mais clara, critérios objectivos
e mecanismos para determinar o Estado-Membro responsável por um pedido de asilo. 

Além disso, o Grupo defende que a Europol deve estar sujeita ao controlo democrático do Parlamento Europeu, que
as medidas de protecção de dados devem ser mais fortes e que a Europol deve ser dotada de meios mais eficazes para
combater a criminalidade organizada e o terrorismo.

Transportes 
O desafio crucial da política de transportes é encontrar um equilíbrio entre a necessidade de
mobilidade e níveis elevados de segurança e protecção ambiental. Colaborámos activamente na
elaboração da directiva em matéria de segurança marítima e na promoção da Agência Europeia
de Segurança Marítima. Também apoiamos fortemente a segurança dos peões e a segurança rodoviária
através de controlos do tempo de trabalho no sector dos transportes e do reforço da regulamentação
comunitária em matéria de limites máximos dos níveis de alcoolemia dos condutores. O Grupo Socialista
promoveu a criação de uma Agência Europeia de Segurança Ferroviária e de uma rede europeia de
transporte ferroviário de mercadorias, bem como uma maior interoperabilidade entre as diversas redes
ferroviárias nacionais. Relativamente aos transportes aéreos, o Grupo tem defendido categoricamente o
aumento da segurança aérea, os direitos dos passageiros aéreos e a criação de um céu único europeu
ou espaço comum de controlo de tráfego aéreo. Além disso, exercemos pressão no sentido do
desenvolvimento de um sistema de ecopontos para reduzir o congestionamento do tráfego e, por último,
trabalhámos na defesa dos interesses de todos os consumidores na directiva relativa aos serviços postais.

... colocando-o a si e às suas preocupações
em primeiro lugar 

http://www.socialistgroup.org

Grupo Parlamentar do Partido Socialista Europeu,
Parlamento Europeu, rue Wiertz, B-1047 Bruxelas.
Tel.: +32 2 284 21 11 (Bruxelas) ou +33 3 88 17 40 01 (Estrasburgo)
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