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Porquê votar nas eleições para o Parlamento Europeu? 
 
 
 
A União Europeia (UE) toma decisões que têm um impacto na vida quotidiana dos cidadãos. É 
responsável por muitas questões importantes de ordem prática – quer se trate de ajudar as empresas 
a fazer face à crise financeira ou lutar contra o desemprego, quer de tomar medidas para garantir um 
ambiente mais limpo, alimentos mais seguros, maior facilidade nas viagens ou chamadas telefónicas 
mais baratas. 
 
Como pode intervir nas decisões tomadas pela UE? 
Através do Parlamento Europeu, eleito para o representar a si e a todas as pessoas que vivem na 
União Europeia.  
 
O Parlamento Europeu desempenha um papel fundamental no processo de decisão na UE. 
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Orçamento e Finanças 
 
 

• Sabia que o Parlamento Europeu desempenhou um papel fundamental na criação do euro? 
 

O euro, introduzido em 1999, é actualmente utilizado por 329 milhões de pessoas em 16 países 
da UE e tornou-se uma moeda importante a nível mundial. A existência de uma moeda única 
europeia facilita as actividades empresariais transfronteiras. Permite também que os 
consumidores procurem os produtos mais baratos, comparando os preços em diferentes países, 
e possam viajar sem terem de cambiar moeda. A zona euro representa mais de 16,5% do PIB 
mundial e mais de 30% do comércio mundial (incluindo o comércio intra-UE). 
 
 

• Sabia que o Parlamento Europeu desempenha um papel essencial nas decisões sobre a 
forma como é gasto o orçamento anual da UE, o qual ascende a cerca de 133 mil milhões de 
euros?  

 
45% do orçamento (cerca de 60 mil milhões de euros) são actualmente consagrados à promoção 
da competitividade, do crescimento e do emprego, bem como à diminuição das disparidades 
entre as regiões mais ricas e as mais pobres. Entre 2000 e 2006, estas disparidades foram 
reduzidas em cerca de um sexto. 

 
 
• Sabia que o Parlamento Europeu tem uma palavra decisiva a dizer sobre o modo como a UE 

gasta cerca de 7,5 mil milhões de euros por ano em Investigação e Desenvolvimento?   
 
Neste momento, por exemplo, os investigadores da UE estão a estudar formas de protecção das 
terras baixas contra inundações (para proteger as casas e os meios de subsistência das 
pessoas). O orçamento da UE para a Investigação e o Desenvolvimento é também aplicado 
noutros domínios que têm impacto na vida quotidiana dos cidadãos, como a saúde, a segurança 
dos alimentos, os transportes, a tecnologia, a energia e o ambiente.  

 
 

 

Crise Financeira e Plano de Relançamento 
 
 
• Sabia que a UE está a ajudar a proteger os meios de subsistência das pessoas com um 

pacote de relançamento da economia?  
 

Reagindo à actual crise financeira, os Chefes de Estado e de Governo europeus tomaram uma 
decisão concertada de apoiar a economia europeia. A resposta da UE, aprovada pelo Parlamento 
Europeu, consiste num pacote económico de 200 mil milhões de euros, dos quais 14,4 mil milhões 
provirão directamente do orçamento comunitário. As medidas previstas neste pacote visarão em 
especial as pequenas e médias empresas, que constituem a base da economia da UE.  

 
 

• Sabia que a UE ajuda as pessoas que se encontram em situação económica difícil? 
 

O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, aprovado pelo Parlamento Europeu, dispõe de 
500 milhões de euros por ano para ajudar as pessoas vítimas de despedimentos a encontrar um 
novo emprego. 
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• Sabia que a UE ajuda os Estados-Membros em situação de crise financeira? 
 

A UE decidiu prestar apoio num montante de 6,5 mil milhões de euros à Hungria e de 3,1 mil 
milhões de euros à Letónia. Esta «assistência comunitária» inscreve-se num esforço internacional 
de auxílio que envolve o fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. Foi reservado 
um montante suplementar de 50 mil milhões de euros de verbas comunitárias para prestar auxílio 
adicional, caso seja necessário. 

 
 

• Sabia que entre 2007 e 2013 a UE gastará aproximadamente 350 mil milhões de euros para 
estimular o crescimento económico e a criação de emprego, principalmente nas regiões mais 
pobres da Europa?  

  
O Parlamento Europeu aprovou o financiamento de centenas de milhares de projectos destinados 
a reduzir o fosso existente entre as regiões mais pobres e mais ricas da UE, incentivar o emprego 
e a competitividade em toda a Europa e melhorar a cooperação transfronteiras entre as diferentes 
regiões da UE.  
 
 

• Sabia que as suas poupanças estão protegidas graças à acção da UE? 
 

O Parlamento Europeu apoiou a legislação que aumenta o nível de garantia das poupanças dos 
cidadãos até 100 000 euros em caso de falência de um banco europeu. A garantia mínima em 
vigor (20 000 euros) aumentará para 50 000 euros até final de Junho de 2009 e para 100 000 até 
final de 2010. Os clientes terão também um acesso mais rápido aos seus depósitos em situações 
de urgência. 
 
 
 

Alterações climáticas e Ambiente 
 
 

• Sabia que a União Europeia deu um grande impulso à utilização de energias renováveis? 
 
Em conjunto com o Parlamento Europeu, foi adoptada legislação que estabelece metas nacionais 
para a utilização de fontes de energia renováveis na produção de electricidade, na climatização 
de edifícios (calor – frio) e como combustíveis de veículos. O objectivo é garantir que até 2020 as 
fontes de energia renováveis representem pelo menos 20% do consumo total de energia na UE. 

 
 

• Sabia que os carros que conduzimos são agora mais seguros e mais ecológicos graças à 
acção da UE?  

 
O Parlamento Europeu aprovou diversas medidas para tornar mais segura e menos poluente a 
utilização de veículos automóveis. 

 
 
• Sabia que a UE ajuda as centrais eléctricas a reduzir as emissões de CO2? 
 

Graças a legislação adoptada em conjunto com o Parlamento Europeu, as instalações industriais 
e as centrais eléctricas poderão utilizar novas tecnologias para armazenar o dióxido de carbono 
(CO2) permanentemente e com segurança no subsolo. Isto contribuirá para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa. 
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• Sabia que a UE reforçou as regras relativas à utilização de produtos químicos 
potencialmente perigosos na Europa? 

 
Em 2007 entrou em vigor nova legislação sobre os produtos químicos, adoptada em conjunto 
com o Parlamento Europeu, que garantirá a utilização segura de cerca de 30 000 produtos 
potencialmente perigosos. De acordo com a nova legislação, compete à indústria recolher dados 
e garantir a segurança dos produtos químicos. Esta legislação é conhecida pela sigla REACH, do 
título em inglês «Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemical substances» 
(registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos). 
 
A UE está também a incentivar a indústria a utilizar mais matérias plásticas biodegradáveis para o 
fabrico de sacos, copos, embalagens de alimentos, vasos de plantas, etc. 

 
 

• Sabia que, graças à acção da UE, a vida marinha está agora mais protegida contra a 
ameaça de poluição por petroleiros? 

 
Com o apoio do Parlamento Europeu, os petroleiros de casco simples foram proibidos nas águas 
costeiras da UE e está em execução um projecto de prevenção da poluição destinado a ajudar os 
armadores de navios-tanque a evitar e gerir os derrames de petróleo e produtos químicos. 
 
 

• Sabia que a Política Comum das Pescas da UE inclui medidas para impedir a 
comercialização de produtos da pesca ilegais? 

 
A pesca ilegal, não declarada e não regulamentada é um fenómeno de âmbito mundial que se 
tornou uma prioridade internacional porque conduz ao esgotamento dos recursos piscícolas à 
escala mundial. Com o apoio do Parlamento Europeu, foi adoptada em 2008 uma proposta com o 
objectivo de prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. 
 
 
 

• Sabia que há agora regras rigorosas relativas ao controlo da qualidade das águas nas 
estâncias balneares em toda a Europa? 

 
Em aplicação das regras da UE, desenvolvidas em colaboração com o Parlamento Europeu, são 
efectuadas com regularidade análises dos níveis de bactérias. Se a água de uma determinada 
praia não atingir um nível de qualidade aceitável, as pessoas podem tomar conhecimento desse 
facto rápida e facilmente no próprio local. 

 
 
• Sabia que desde 2002 a UE gastou 1,5 mil milhões de euros em ajudas a Estados-Membros 

atingidos por catástrofes naturais?   
 

O Fundo de Solidariedade da União Europeia foi instituído com o acordo do Parlamento Europeu 
para responder a catástrofes naturais e prestar apoio às regiões afectadas. Até agora, foi utilizado 
em 26 situações de catástrofe natural, designadamente inundações, incêndios florestais, um 
tremor de terra, uma erupção vulcânica, tempestades e seca.   
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Mercado interno 
 
 

• Sabia que, desde a sua criação em 1992, o Mercado Único, estabelecido com o apoio do 
Parlamento Europeu, contribuiu para que tenha mais dinheiro no bolso?  

 
Nos últimos tempos, o Mercado Único permitiu aumentar a prosperidade da UE em cerca de 240 
mil milhões de euros por ano - o que corresponde, em média, a mais 518 euros por ano, para si e 
para todos os outros cidadãos da UE, do que o que se obteria se este Mercado não existisse. Isto é 
o resultado da redução dos procedimentos administrativos e das barreiras comerciais conseguida 
com a aplicação de regras harmonizadas e de normas comuns para os produtos, o que por seu 
turno conduziu ao aumento da concorrência, da inovação e do investimento externo. 
 
 

• Sabia que foram criados 2,75 milhões de postos de trabalho adicionais entre 1992 e 2006 em 
resultado do Mercado Único?  

 
O Parlamento Europeu desempenhou um papel importante na organização do Mercado Único tal 
como o conhecemos hoje: um mercado em que as mercadorias, os serviços, os capitais e as 
pessoas podem circular livremente na UE.  

 
 
• Sabia que o Parlamento Europeu desempenhou um papel central na redução das tarifas 

abusivas de roaming em toda a Europa?   
 
Os preços das chamadas foram reduzidos até 60% quando usa o seu telemóvel no estrangeiro. 

 
 

• Sabia que a UE estabeleceu um conjunto uniforme de direitos do consumidor, o que lhe 
permite fazer as suas compras sem receio em qualquer ponto da União Europeia?  

 
Com o contributo do Parlamento Europeu, as regras da UE prevêem agora uma garantia de dois 
anos à escala europeia para qualquer produto que compre. 
 
 

• Sabia que graças à acção da UE pode agora escolher o seu fornecedor de gás ou 
electricidade e poupar dinheiro? 

  
O Parlamento Europeu ajudou a pôr termo aos monopólios no abastecimento de gás e 
electricidade e aumentou a pressão exercida sobre os fornecedores de energia para se tornarem 
mais eficientes e mais ecológicos. 

 
 

• Sabia que a UE tornou mais fácil para qualquer cidadão a criação e o desenvolvimento de 
uma empresa e está a contribuir para a criação de mais empregos no sector dos serviços?  
  

Com a ajuda do Parlamento Europeu, foram eliminadas muitas das barreiras financeiras, jurídicas 
e administrativas à livre circulação, ao comércio livre e à concorrência na Europa.  

 
 

• Sabia que, em conjunto com o Parlamento Europeu, foram adoptadas regras especiais para 
os brinquedos, os aparelhos eléctricos, as caldeiras a gás, etc. para garantir a segurança da 
sua família e para que possa fazer as suas compras com confiança – quer numa banca de 
mercado, quer numa loja, quer na Internet? 
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As regras da UE obrigam os fabricantes e os distribuidores a garantir a segurança dos produtos 
que colocam no mercado. As regras aplicáveis aos brinquedos são particularmente rigorosas. 
Cabe às autoridades nacionais fiscalizar o cumprimento destas exigências. Se for encontrado um 
artigo defeituoso num dado país, um sistema de alerta rápido assegura que seja imediatamente 
retirado das lojas em toda a UE. 

 
 
• Sabia que os produtos cosméticos que utiliza (incluindo artigos como batons, desodorizantes, 

sabonetes, pasta de dentes e champô) não são experimentados em animais na UE desde 
2004? Ou que os produtos cosméticos que contenham ingredientes experimentados em 
animais fora da UE não podem ser vendidos no mercado comunitário?  

 
Com o apoio do Parlamento Europeu, a UE proibiu, no seu território, a experimentação em 
animais dos produtos cosméticos e dos seus ingredientes, bem como a comercialização de 
produtos cujos ingredientes possam ter sido ensaiados em animais fora da UE.  Assim, pode ter a 
certeza de que, graças às regras da UE e ao Parlamento Europeu, nenhum animal num país da 
UE foi sujeito a sofrimento para que as pessoas possam ter bom aspecto ou cheirar bem. 
 

 
• Sabia que a UE protege os seus filhos de publicidade excessiva? 
 

Legislação recente adoptada em conjunto com o Parlamento Europeu introduziu novas regras 
mais rigorosas para a publicidade audiovisual dirigida às crianças, inclusive nos serviços de 
comunicação audiovisual «a pedido» e na colocação de produtos. A colocação de produtos 
contra pagamento é proibida em todos os programas infantis. Os programas infantis de mais de 
meia hora só podem ser interrompidos uma vez por cada período de 30 minutos para publicidade 
televisiva. 
 
A existência destas regras comuns também torna possível visionar canais transfronteiriços sem 
bloqueios nacionais associados à infracção da legislação nacional sobre publicidade. 

 
 

• Sabia que graças à UE há agora um número de emergência único para toda a Europa?  
 

A actuação do Parlamento Europeu, em conjunto com a Comissão Europeia, permitiu que desde 
Janeiro de 2009 seja possível contactar os serviços de emergência marcando o 112 em qualquer 
ponto da UE.  
 
 

Transportes 
 

 
• Sabia que já não podem existir encargos «ocultos» no seu bilhete de avião, para que saiba 

exactamente quanto tem de pagar?  
 
Graças a um diploma adoptado em conjunto com o Parlamento Europeu, pode agora ver 
imediatamente o preço total do seu bilhete. As tarifas têm de incluir todas as taxas e encargos 
adicionados ao preço de base do bilhete. 
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• Sabia que as companhias aéreas já não podem recusar transportá-lo por motivo de 

deficiência? 
 

Em conjunto com o Parlamento Europeu, foi aprovada legislação que reforça os direitos das 
pessoas com deficiência ao viajarem de avião. Além disso, a assistência nos aeroportos tem 
agora de ser prestada sem encargos suplementares. 
 
 

• Sabia que é mais seguro viajar de avião graças à lista negra da UE? 
 

Um regulamento adoptado em cooperação com o Parlamento Europeu determina que as 
companhias aéreas que não cumprem exigências de segurança sejam inscritas numa lista negra 
e proibidas em toda a UE. 
 
 

 

Política social, de emprego e de educação 
 
 
• Sabia que a UE investe mais de 10 mil milhões de euros por ano para ajudar a melhorar as 

oportunidades de emprego das pessoas? 
 

Através do Fundo Social Europeu (FSE), estabelecido com o acordo do Parlamento Europeu, a 
UE co-financia projectos com os Estados-Membros a fim de capacitar a mão-de-obra e as 
empresas para os desafios actuais. Este é um elemento chave da estratégia da UE para o 
crescimento e o emprego, que visa melhorar a vida das pessoas, desenvolver as suas 
competências e oferecer-lhes melhores perspectivas de emprego.  
 
 

• Sabia que, em resultado de legislação apoiada pelo Parlamento Europeu, os trabalhadores 
temporários têm os mesmos direitos que os trabalhadores permanentes na UE e as suas 
condições de trabalho foram melhoradas?  

 
Na UE, os trabalhadores temporários representam 10% da mão-de-obra, ou seja, mais de 6 
milhões de postos de trabalho. Graças à legislação da UE, podem agora beneficiar das mesmas 
condições básicas de trabalho e de emprego que os seus colegas permanentes. O acordo 
preserva a flexibilidade de que a indústria necessita e proporciona aos trabalhadores um melhor 
equilíbrio entre vida profissional e privada.   

 
 
• Sabia que a UE garante direitos iguais ao pai e à mãe de um recém-nascido? 

 
Ao abrigo de legislação da UE adoptada em conjunto com o Parlamento Europeu, tanto o pai 
como a mãe têm agora direito a três meses de licença, que podem ser gozados por qualquer um 
dos progenitores. No final da licença parental, os pais têm o direito de regressar ao mesmo posto 
de trabalho, ou a um posto equivalente ou semelhante. Os empregadores têm de cumprir as 
exigências mínima acordadas por todos os países europeus.  
 

• Sabia que a Comissão Europeia, com o apoio do Parlamento Europeu, criou um portal na 
Internet – o EURES - com o objectivo de o ajudar a procurar emprego em 31 países europeus 
e de lhe dar todas as informações de que necessita se pretender ir viver no estrangeiro? 
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O EURES (European Employment Services - Serviços Europeus de Emprego) é uma rede 
destinada a ajudá-lo a procurar emprego em toda a Europa – oferecendo-lhe a oportunidade de 
trabalhar em diferentes países na UE, bem como na Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça. 
Além de constituir uma enorme base de dados para procura de emprego, o EURES também dá 
conselhos e fornece informação sobre as condições de vida e de trabalho em toda a Europa, 
abordando questões como a segurança social, o custo de vida, os sistemas de saúde e de 
educação locais, o reconhecimento das qualificações e muitas mais. O EURES é igualmente útil 
para os empregadores que pretendem contratar pessoal no estrangeiro. O EURES tem também 
um rosto humano, uma vez que dispõe de uma rede de 700 conselheiros que orientam os 
candidatos a emprego e os empregadores nos meandros da contratação internacional.  

 
 
• Sabia que a UE apoia oportunidades de aprendizagem ao longo da vida e de intercâmbio 

intercultural abertas a todos os cidadãos europeus? 
 
Durante o período de 2007 a 2013, a UE gastará mais de 8 mil milhões de euros, aprovados pelo 
Parlamento Europeu, para proporcionar aos cidadãos europeus a oportunidade de uma 
experiência internacional no quadro da aprendizagem ao longo da vida. Os programas da UE 
envolvidos são Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci e Gruntvig, Juventude em Acção, Europa 
para os Cidadãos e Cultura. 

 
 
• Sabia que o programa ERASMUS, instituído com o acordo do Parlamento Europeu, 

proporcionou a cerca de 1,2 milhões de estudantes a oportunidade de estudar noutro país da 
UE?  

 
O programa Erasmus prevê a concessão de apoio financeiro aos estudantes e o período passado 
no estrangeiro é plenamente reconhecido no diploma final. Existem regimes idênticos (Leonardo 
da Vinci e Marie Curie) no domínio da formação profissional e da investigação. 
 
 

• Sabia que a UE presta apoio à ligação entre escolas pela Internet em toda a Europa?  
 
Desde 2005, mais de 35 000 escolas na Europa aderiram à acção eTwinning (geminação 
electrónica de escolas) no âmbito do programa Comenius. Esta acção permite às escolas 
procurar gratuitamente parceiros para projectos escolares conjuntos baseados na Internet. A 
iniciativa, apoiada pelo Parlamento Europeu, suscitou entusiasmo por parte de alunos e 
professores.  
 
 

• Sabia que os programas da UE oferecem, todos os anos, a dezenas de milhares de jovens a 
possibilidade de trabalhar e viajar por toda a Europa? 

 
1,5 milhões de jovens beneficiaram já dos programas de mobilidade juvenil da UE. Só em 2007, 
participaram num regime de intercâmbio juvenil mais de 40 000 jovens e quase 5000 integraram o 
Serviço Voluntário Europeu. O Parlamento Europeu encoraja vivamente estes intercâmbios.  
 
 

• Sabia que a UE incentiva intercâmbios entre cidades e aldeias em toda a Europa?  
 
Só em 2008, o programa Europa para os Cidadãos, apoiado pelo Parlamento Europeu, mobilizou 
cerca de um milhão de pessoas em intercâmbios interculturais por toda a Europa, através de 
mais de 1200 geminações de cidades e de iniciativas promovidas por 4000 cidades. 

 



 9

 

 

Segurança dos alimentos e Agricultura 
 
 

• Sabia que a Política Agrícola Comum (PAC) se centra agora não só na quantidade mas 
também na qualidade dos alimentos produzidos pelos agricultores, bem como na promoção 
do emprego e do desenvolvimento sustentável nas zonas rurais? 

 
O Parlamento Europeu está profundamente envolvido na reforma da PAC. Graças a reformas 
anteriores, a UE já não produz montanhas de alimentos, seguindo em vez disso uma política a 
longo prazo para o desenvolvimento sustentável do mundo rural. 

 
 
• Sabia que a PAC implica muito mais do que a concessão de subsídios comunitários aos 

agricultores? E que a UE tomou recentemente um conjunto de medidas que beneficiam 
directamente o consumidor?   

 
O Parlamento Europeu ajudou a criar um programa para o consumo de fruta nas escolas que 
financia a distribuição de frutas e legumes nas escolas em toda a Europa. O Parlamento Europeu 
apoiou também o novo programa do leite escolar, que promove a distribuição de leite, queijo, 
iogurte e outros produtos lácteos nutritivos a todos os alunos das escolas. 

 
 
• Sabia que os nosso alimentos são agora mais seguros do que nunca? 
 

O Parlamento Europeu contribuiu para a adopção de uma vasta série de medidas destinadas a 
garantir que os alimentos que comemos são seguros em toda a Europa e a promover uma 
alimentação saudável. Estas medidas abrangem toda a cadeia de produção alimentar «desde o 
campo até à mesa» e implicam o estabelecimento de normas e a vigilância da sanidade e do 
bem-estar dos animais, bem como das plantas, das colheitas e dos alimentos importados. Para 
se poder dispor de aconselhamento científico independente, foi criada a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos. 

A UE estabelece regras rigorosas para os produtos biológicos e proíbe os fabricantes de 
«alimentos saudáveis» ou de produtos de emagrecimento de fazerem alegações inexactas sobre 
os produtos ou de afirmarem que estes possuem características que não tenham sido 
comprovadas. A legislação da UE sobre a rotulagem dos alimentos tem por objectivo garantir que 
sejam fornecidas ao consumidor todas as informações necessárias para que este possa escolher 
os produtos que mais lhe convêm.  

 
 
• Sabia que os fundos da UE contribuem para apoiar a investigação sobre a obtenção de 

energia limpa a partir dos resíduos? 
 

A fim de atingir a meta de redução de 20% das emissões de gases com efeito de estufa até 2020, 
estabelecida com o apoio do Parlamento Europeu, os investigadores estão a procurar novas 
formas de utilizar os resíduos agrícolas (palha, restolho e estrume, por exemplo) como fonte de 
energia renovável amiga do ambiente.  
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Justiça, Liberdade e Segurança 
 
 
• Sabia que é agora ainda mais fácil viajar pela Europa sem fronteiras? 
 

O Parlamento Europeu apoia o alargamento do espaço Schengen. Este espaço sem controlos 
nas fronteiras internas abrange agora 22 Estados-Membros (ou seja, todos menos Chipre, 
Roménia, Bulgária, Irlanda e Reino Unido - tendo estes dois últimos optado por não participar) 
além de três Estados associados (Noruega, Islândia e Suíça). 

 
 
• Sabia que o Parlamento Europeu apoia a luta da UE contra a actividade criminosa, como as 

rede de contrabando de drogas e de tráfico de imigrantes ilegais na Europa? 
 

Estão disponíveis fundos comunitários para o financiamento de acções dos Estados-Membros e 
de actividades de cooperação entre eles, assim como de sistemas de localização (em navios, 
aviões e satélites), a fim de combater estas actividades criminosas. 
 
O Parlamento Europeu é um importante interveniente no estabelecimento das regras de entrada 
na UE, assegurando a fluidez na passagem das fronteiras mas também a manutenção da 
segurança. 
 
 

• Sabia que o Parlamento Europeu desempenhou um papel importante no estabelecimento 
dos princípios fundamentais de uma política eficaz de regresso dos imigrantes ilegais que 
salvaguarda também os respectivos direitos? Ou que o Parlamento Europeu apelou 
igualmente à criação de vias legais de entrada de imigrantes na UE?  

 
O Parlamento Europeu deu o seu acordo no que respeita às regras de cooperação entre os 
Estados-Membros para o combate à imigração ilegal. Em 2006, por exemplo, estima-se que 
foram identificados na UE 500 000 imigrantes ilegais, 40% dos quais foram subsequentemente 
repatriados para os países de origem. 
 

 
• Sabia que o Parlamento Europeu apoia medidas de luta contra o terrorismo e de reforço da 

segurança?  
 

As iniciativas apoiadas pelo Parlamento Europeu permitiram que forças policiais e magistrados de 
todos os Estados-Membros da UE unissem esforços para assegurar uma cooperação mais 
eficiente a nível europeu, respectivamente através da EUROPOL e do EUROJUST. Esta 
cooperação produziu resultados concretos numa série de crimes transnacionais. A título de 
exemplo, durante a operação «Koala» a Europol e o Eurojust desmantelaram em conjunto uma 
rede de pedofilia que envolvia 2500 criminosos em todo o mundo.  

 
Em 2006, foram impedidos quase 600 ataques terroristas em 11 Estados-Membros da UE, graças 
à eficácia de mecanismos comunitários contra o terrorismo. Os Estados-Membros da UE 
melhoraram substancialmente a sua coordenação na luta contra o terrorismo, em parte através 
das «plataformas de cooperação» proporcionadas pela Europol e pelo Eurojust.   

 
 

• Sabia que o Parlamento Europeu foi co-legislador no estabelecimento de medidas de 
detecção e prevenção de actividades terroristas e criminosas?  

 
O Parlamento Europeu aprovou uma directiva que obriga as empresas de telecomunicações a 
conservar durante 24 meses certos dados de chamadas telefónicas (origem, destino e localização 
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das comunicações por telefone e pela Internet). Estas medidas enquadram-se numa estratégia de 
luta contra o terrorismo e o crime organizado. Esta directiva também estabelece normas de 
protecção de dados. 

• Sabia que o Parlamento Europeu desempenhou um papel importante nas medidas tomadas 
com vista a reforçar a confiança do consumidor no comércio transfronteiras, designadamente 
ar garantir que o consumidor tenha acesso à justiça no seu país e seja protegido pela 
legislação desse país? 

 
O Parlamento Europeu actuou como co-legislador para garantir a protecção do consumidor em 
litígios relacionados com contratos celebrados por consumidores, tanto em termos de acesso aos 
tribunais como de protecção jurídica. 

 
 
• Sabia que o Parlamento Europeu ajudou a resolver litígios familiares de dimensão 

transfronteiriça, como casos de tutela de crianças ou processos de divórcio? 
 

O Parlamento Europeu contribuiu para a adopção de legislação da UE que garante o 
reconhecimento mútuo de decisões no domínio do direito de família e incentiva as partes e 
recorrer à mediação familiar. 
 
 

 

Alargamento 
 
 
• Sabia que o Parlamento Europeu tem uma palavra a dizer sobre quem pode aderir à União 

Europeia? 
 

Os Estados-Membros só podem decidir se um novo país pode ou não entrar na União com o 
acordo do Parlamento Europeu. A Croácia, a antiga República Jugoslava da Macedónia e a 
Turquia são actualmente países candidatos à adesão, enquanto a Albânia, a Bósnia-Herzegovina, 
o Montenegro e a Sérvia são candidatos potenciais. O Parlamento Europeu está a avaliar os 
progressos destes países e terá uma palavra final a dizer sobre se devem ou não tornar-se 
membros da UE. 

 
 

• Sabia que o alargamento da UE ajudou a fazer da Europa um sítio mais seguro para 
vivermos? 

 
No caso dos alargamentos mais recentes, por exemplo, o apoio e a orientação da UE ajudou os 
antigos regimes comunistas a transformarem-se em vizinhos politicamente estáveis e 
democráticos, com economias em forte crescimento. 

 
 
• Sabia que os 12 novos Estados-Membros que aderiram à União em 2004 e 2007 são novos 

mercados atractivos para as empresas dos antigos Estados-Membros, oferecendo-lhes 
oportunidades únicas de investimento no estrangeiro?  

 
Os dois alargamentos consecutivos trouxeram mais 100 milhões de novos consumidores para o 
mercado interno. Em 2007, 7,5% das exportações totais das empresas nos antigos Estados-
Membros tiveram como destino os novos Estados-Membros, em comparação com apenas 4,7% 
em 1999. O comércio entre os antigos e os novos Estados-Membros quase triplicou em menos de 
10 anos (de 175 mil milhões de euros em 1999 para aproximadamente 500 mil milhões de euros 
em 2007). 
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• Sabia que os trabalhadores dos novos Estados-Membros vieram estimular os mercados de 
trabalho nos antigos Estados-Membros e não retirar postos de trabalho à mão-de-obra local, 
como frequentemente se pensa? 

 
Os trabalhadores dos novos Estados-Membros ajudaram a dar resposta à procura mais elevada 
de mão-de-obra nos antigos Estados-Membros, dando assim um contributo importante para a 
sustentabilidade do crescimento económico. 
 
No Reino Unido, por exemplo, meio milhão de ofertas de emprego foram preenchidas por 
trabalhadores dos novos Estados-Membros desde 2004. Isto encorajou outros países a abrir 
também os seus mercados de trabalho. 
 
 

• Sabia que as novas possibilidades comerciais, o aumento do investimento externo e os 
novos incentivos à modernização ajudaram a melhorar o desempenho global das economias 
dos novos Estados-Membros desde o alargamento de 2004? 

 
Durante os cinco anos decorridos desde a sua adesão à UE, o crescimento médio do PIB nos 
novos Estados-Membros subiu de 3,4% para 5,6% e o comércio cresceu 16,2%. Os salários 
médios aumentaram em todos os novos Estados-Membros, tendo subido também a taxa de 
emprego no sector dos serviços e na indústria de alta tecnologia. 

 
 
 

A União Europeia no mundo 
 
 
• Sabia que a UE é o mais importante doador de ajuda ao desenvolvimento do mundo? 

 
Empenhada em cumprir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio durante a próxima 
legislatura do Parlamento Europeu, a UE fornece actualmente (somando as contribuições da 
Comissão Europeia e dos Estados-Membros) cerca de 60% da ajuda mundial ao 
desenvolvimento, o que em 2008 representou um total combinado de 49 mil milhões de euros. A 
UE está também empenhada em aumentar a eficácia da ajuda e em garantir que as outras 
políticas da UE, por exemplo no domínio do comércio, do ambiente, da agricultura, etc., sejam 
coerentes com os objectivos de desenvolvimento. O Parlamento Europeu continua a participar 
estreitamente nestes esforços através do «Consenso europeu para o desenvolvimento» 
estabelecido em 2005 entre as instituições da UE e os Estados-Membros.  
 
 

• Sabia que, além de ajudar os seus próprios Estados-Membros a enfrentar a crise financeira, 
a UE foi a primeira a agir, após a cimeira do G20 em Abril, para prestar apoio aos países em 
desenvolvimento para que estes possam fazer face à recessão económica? 

 
Foi acordado um pacote de medidas para aumentar o montante das ajudas ao desenvolvimento, 
recentrar o apoio de modo a dar prioridade aos mais vulneráveis e tornar a ajuda existente mais 
eficaz. A Comissão vai consagrar 3 mil milhões de euros a despesas de carácter social. Além 
disso, estarão disponíveis 500 milhões de euros suplementares como «rede de segurança». 
Trabalhando em conjunto, os 27 Estados-Membros e a Comissão são muito mais eficientes, 
explorando ao máximo cada euro consagrado à ajuda e servindo de modelo para outros a nível 
mundial.  
No início do ano, a Comissão tinha já concluído um acordo que proporcionará mil milhões de 
euros em ajuda alimentar para mais de 20 dos países mais desfavorecidos do mundo. O 
Parlamento Europeu, na sua função de autoridade orçamental, aprovou este pacote. Foi também 
assinado um acordo com os países da África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), no montante de 
2,7 mil milhões de euros, nos domínios da saúde, educação e alterações climáticas.  
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Este acordo faz parte da forte parceria que a UE mantém com estes países há mais de cinco 
décadas. 
  

• Sabia que, com o apoio do Parlamento Europeu, a UE ajuda a promover a democracia e a 
boa governação em todo o mundo? 

 
Todos os anos, deputados do Parlamento Europeu conduzem equipas de observadores por todo 
o mundo para monitorizar eleições em países onde a democracia não está ainda consolidada ou 
se encontra ameaçada. Graças ao Parlamento Europeu, a UE dispõe de um orçamento especial 
para ajudar a promover a democracia e os direitos humanos no mundo, utilizado, por exemplo, 
para apoiar o trabalho de ONG locais. Há também uma série de órgãos e grupos parlamentares 
conjuntos, incluindo uma Assembleia Parlamentar Paritária com os países da África, das 
Caraíbas e do Pacífico. 

 
 

• Sabia que a União Europeia é o maior fornecedor de ajuda humanitária do mundo? 
 

A Comissão Europeia faculta assistência rápida às vítimas mais vulneráveis de catástrofes 
naturais ou de origem humana fora da UE. Trabalhando em colaboração com agências de auxílio 
humanitário nas zonas de crise, financia assistência que é dada directamente às pessoas 
afectadas, independentemente da sua nacionalidade, religião, género ou origem étnica. Os 
únicos objectivos são salvar vidas e aliviar o sofrimento, de acordo com os princípios 
humanitários de neutralidade, imparcialidade e independência.  
O Parlamento Europeu desempenha um papel importante na atribuição dos fundos para a acção 
humanitária e no controlo da sua utilização.  

 
 

• Sabia que a UE está na linha da frente dos esforços que vêm sendo desenvolvidos para 
ajudar as mulheres a lutar contra a pobreza?  

 
A acção da UE está centrada na melhoria da taxa de alfabetização das mulheres adultas e em 
medidas destinadas a dar autonomia às mulheres e combater as desigualdades nas zonas de 
conflito. O Parlamento Europeu tem pugnado insistentemente por um reforço da participação das 
mulheres nas acções de desenvolvimento, sendo de referir a este respeito o seu recente relatório 
sobre «Integração da dimensão de género nas relações externas da UE e na consolidação da 
paz»   

 
 

• Sabia que a UE ajuda as populações dos países em desenvolvimento a ter acesso a água 
potável? 

 
A UE lançou a iniciativa «Água» (IAUE) para ajudar a melhorar o acesso das populações dos 
países em desenvolvimento à água potável e ao saneamento e para melhorar a gestão dos 
recursos hídricos. Em Março de 2009, o Parlamento Europeu votou uma resolução que declara 
que a água é um bem público e deve estar sujeita a controlo público. Esta resolução procura 
também promover o acesso à água potável enquanto direito fundamental e universal.  

 
 

• Sabia que, com o apoio do Parlamento Europeu, a UE ajuda a Autoridade Palestiniana a 
melhorar a vida do povo palestiniano e a preparar um acordo de paz com Israel? 

 
A UE reservou 300 milhões de euros para o financiamento de reformas no domínio da 
governação, do apoio social, do desenvolvimento das empresas e das infra-estruturas, bem como 
para a assistência aos refugiados palestinianos. O Parlamento Europeu contribui activamente para 
estas políticas e realiza reuniões regulares com representantes dos parlamentos israelita e 
palestiniano.   
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• Sabia que a UE ajuda a reconstruir o Iraque? 
 

A Comissão apoia os esforços de reconstrução no Iraque desde 2003. Esta ajuda permite aliviar 
os problemas que os iraquianos enfrentam para reconstruírem as suas vidas desde a guerra. Em 
2008, o Parlamento Europeu adoptou uma resolução na qual apela a uma maior participação da 
UE no Iraque e à adopção de medidas de ajuda aos refugiados iraquianos.  

 
 

• Sabia que a UE participa na restauração da estabilidade na Geórgia? 
 

A Comissão aprovou um pacote de auxílio de 500 milhões de euros, dos quais 61 milhões se 
destinam a ajudar as pessoas deslocadas durante o conflito com a Rússia. O Parlamento 
Europeu, que partilha as competências orçamentais com o Conselho, aprovou este pacote e 
supervisiona a sua utilização.    

 
 

• Sabia que a UE protege as suas empresas contra o comércio desleal? 
 
A União Europeia defende o comércio livre através de regras anti-dumping, anti-subvenções e de 
salvaguarda. Estas regras permitem à UE defender os seus produtores contra importações 
desleais ou subvencionadas e contra variações abruptas dos fluxos comerciais quando estas são 
prejudiciais para a economia europeia. Através da sua Comissão do Comércio Internacional, o 
Parlamento Europeu está activamente envolvido na política comercial da UE.  
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