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Votar por uma Europa mais justa
03-Jun-2004

ELEIÃ‡Ã•ES EM 13 DE JUNHO

Nas eleiÃ§Ãµes europeias Ã© preciso votar por urna Europa social, de pleno emprego, que respeite os direitos sindicais e
dos trabalhadores e garanta serviÃ§os pÃºblicos de qualidade para todos.

Â

RecessÃ£o econÃ³mica, aumento do desemprego e da pobreza, ataque sem precedentes aos direitos fundamentais dos
trabalhadores e aos serviÃ§os pÃºblicos â€“ eis as consequÃªncias das orientaÃ§Ãµes neoliberais que caracterizam as
polÃ-ticas comunitÃ¡rias, protagonizadas por sucessivos governos do PS e do PSD/CDS-PP.

As reformas das leis e dos sistemas de protecÃ§Ã£o social e a onda avassaladora das privatizaÃ§Ãµes de serviÃ§os
pÃºblicos essenciais, que atinge sectores cada vez mais vastos e importantes funÃ§Ãµes do Estado, constituem
gravÃ-ssimos retrocessos que contradizem o chamado Â«modelo social europeuÂ» e provocam o disparar das
desigualdades, condenando Ã exclusÃ£o milhÃµes de pessoas.

Para os trabalhadores e para a generalidade do povo portuguÃªs, as eleiÃ§Ãµes de 13 de Junho constituem uma
oportunidade para dizer Â«NÃ£o! a esta polÃ-ticaÂ»; Â«NÃ£o! a esta EuropaÂ» das multinacionais e dos grupos
econÃ³micos.

A Â«estratÃ©giaÂ» do patronato

A denominada Â«estratÃ©gia de LisboaÂ», aprovada em 2000 durante a presidÃªncia portuguesa da UE, sob a
governaÃ§Ã£o PS, declarou o objectivo de transformar a economia europeia na mais competitiva e dinÃ¢mica do mundo,
estabelecendo metas como o pleno emprego, taxas elevadas de crescimento e um importante reforÃ§o do investimento
na educaÃ§Ã£o e investigaÃ§Ã£o.

Os chefes de Estado e de governo da UE prometeram uma vida melhor aos europeus, mas apostaram de facto na
liberalizaÃ§Ã£o dos mercados, agravando o desemprego, na desregulamentaÃ§Ã£o laboral e no desmantelamento dos
sistemas de seguranÃ§a social, na reduÃ§Ã£o dos salÃ¡rios, dos subsÃ-dios de desemprego e das pensÃµes de reforma.

Ao fim de quatro anos, os resultados sÃ£o a prova de que tudo nÃ£o passou de uma operaÃ§Ã£o demagÃ³gica para
enganar cidadÃ£os e abrir caminho Ã real estratÃ©gia das multinacionais, ansiosas por conquistar os lucrativos mercados
http://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 28 September, 2020, 11:02

ARQUIVO.STAL.PT

dos serviÃ§os pÃºblicos, atÃ© aqui praticamente vedados Ã s leis da concorrÃªncia.

A concentraÃ§Ã£o nas mÃ£os dos grandes grupos econÃ³micos de serviÃ§os como a Ã¡gua, a educaÃ§Ã£o, a saÃºde, a
cultura, a energia, os transportes ou os serviÃ§os postais, tem conduzido Ã destruiÃ§Ã£o de centenas de milhares de
postos de trabalho, Ã diminuiÃ§Ã£o da qualidade da prestaÃ§Ã£o e do acesso das populaÃ§Ãµes a bens e serviÃ§os
essenciais.

Travar a privatizaÃ§Ã£o forÃ§ada da Ã¡gua e saneamento

Em Portugal, as pressÃµes e chantagens dos governos (PS e PSD/CDS-PP) sobre as autarquias, vedando-lhes o acesso
a fundos comunitÃ¡rios para que entreguem as suas redes de Ã¡gua e saneamento ao Grupo Ã•guas de Portugal, cuja
privatizaÃ§Ã£o estÃ¡ em marcha, adquirem contornos de verdadeiro escÃ¢ndalo e sÃ£o uma demonstraÃ§Ã£o de desprezo
pela autonomia do Poder Local e pelos direitos das populaÃ§Ãµes.

PreÃ§os europeus salÃ¡rios portugueses

O valor mÃ©dio do salÃ¡rio/hora em Portugal representa apenas 36 por cento da mÃ©dia da EU. Em 2003 o salÃ¡rio mÃ-nimo
nacional era de 356.60 euros, contra 526 euros em Espanha ou 605 euros na GrÃ©cia. Mas o custo dos bens essenciais
nÃ£o pÃ¡ra de aumentar. Lisboa Ã© mesmo considerada como uma das cidades mais caras da Europa.

Os impactos do alargamento

Com a recente entrada de dez novos Estados membros (Chipre, EslovÃ¡quia, EslovÃ©nia, EstÃ³nia, Hungria, LetÃ³nia,
LituÃ¢nia, Malta, PolÃ³nia e RepÃºblica Checa), a UniÃ£o Europeia passou a ser constituÃ-da por 25 paÃ-ses (em que jÃ¡ se
incluÃ-am a Alemanha, Ã•ustria, BÃ©lgica, Dinamarca, Espanha, FinlÃ¢ndia, FranÃ§a, GrÃ©cia, Irlanda, ItÃ¡lia, Luxemburgo,
Holanda, Portugal, Reino Unido e SuÃ©cia), somando 455 milhÃµes de cidadÃ£os.

Segundo indicam alguns estudos, Portugal serÃ¡ eventualmente o Ãºnico paÃ-s da UE que sofrerÃ¡ impactos econÃ³micos
negativos decorrentes do alargamento, alguns dos quais jÃ¡ hoje se manifestam com o encerramento e deslocalizaÃ§Ã£o
de em presas.

Nos paÃ-ses aderentes, as multinacionais beneficiam da sua proximidade geogrÃ¡fica aos grandes mercados europeus e
dos reduzidos custos da mÃ£o-de-obra, a qual possui uma alta taxa de escolarizaÃ§Ã£o, superior Ã mÃ©dia dos Quinze.

Em resultado das polÃ-ticas educativas de direita, Portugal regista a taxa de abandono escolar precoce mais elevada de
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toda a UniÃ£o Europeia (45 por cento dos jovens nÃ£o concluem o secundÃ¡rio) e mantÃ©m um tecido produtivo baseado
na mÃ£o-de-obra barata e desqualificada.

Por outro lado, os paÃ-ses mais ricos (caso da FranÃ§a e da Alemanha) tÃªm-se oposto ao reforÃ§o dos recursos
financeiros da UniÃ£o, apesar de serem eles os que mais beneficiam com o alargamento.

Isto significa que o orÃ§amento feito para 15 passarÃ¡ a ser distribuÃ-do pelos 25, com evidente prejuÃ-zos para os
paÃ-ses menos desenvolvidos como Portugal, que se arrisca a perder parte significativa dos fundos com que atÃ© aqui
tem contado.

Apesar disso, quer o anterior governo do PS, quer o actual do PSD/CDS-PP, nada fizeram para negociar apoios
comunitÃ¡rios especÃ-ficos com vista a estimular o desenvolvimento sÃ³cio-econÃ³mico, Ã semelhanÃ§a do programa
exigido pela GrÃ©cia, em 1986, aquando da adesÃ£o de Portugal e Espanha Ã entÃ£o CEE.

Â«ConstituiÃ§Ã£oÂ» europeia ameaÃ§a a soberania

A reforma do tratado da UniÃ£o Europeia, iniciada a pretexto alargamento, desembocou no polÃ©mico projecto de
constituiÃ§Ã£o europeia, que acabou por nÃ£o ser aprovado na cimeira de Bruxelas, realizada em Dezembro de 2003. No
entanto, as pressÃµes aumentam para que, ainda durante o mÃªs de Junho, o texto seja adoptado pelos 25.

Elaborado por um restrito fÃ³rum criado especialmente para o efeito a ConvenÃ§Ã£o sobre o Futuro da Europa - o
projecto Ã© um afronta Ã soberania nacional e aos direitos consagrados na nossa ConstituiÃ§Ã£o.

NÃ£o admira que o patronato europeu, representado pela UNICE, a um dos mais acÃ©rrimos defensores da dita
Â«constituiÃ§Ã£oÂ».

Entre as principais alteraÃ§Ãµes, o projecto confere personalidade jurÃ-dica Ã UniÃ£o, cria um ministro dos NegÃ³cios
Estrangeiros Europeu e um presidente da UniÃ£o, acabando com as presidÃªncias rotativas, e incorpora a Carta dos
Direitos Fundamentais (aprovada pela ConvenÃ§Ã£o em Dezembro de 2000) que passaria a ter carÃ¡cter vinculativo.

Esta Carta contÃ©m muitas ambiguidades e lacunas graves em matÃ©ria de direitos sociais, sendo um texto claramente
retrÃ³grado em certos aspectos.

O direito ao trabalho Ã© referido como Â«direito a trabalharÂ», enquanto que o Â«direito a uma ajuda Ã habitaÃ§Ã£oÂ»
substitui o direito Ã habitaÃ§Ã£o. NÃ£o estÃ£o consagrados os direitos Ã saÃºde Ã seguranÃ§a social, ou a um rendimento
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mÃ-nimo. Os sindicais quase nÃ£o sÃ£o mencionados, mas foi dedicado um artigo inteiro Ã Â«liberdade de empresaÂ».

O mais grave Ã© que, no artigo 10.Âº do projecto constitucional, se afirma que Â«A ConstituiÃ§Ã£o e o direito adoptado
pelas instituiÃ§Ãµes da UniÃ£o no exercÃ-cio das competÃªncias que lhe sÃ£o atribuÃ-das primam sobre o direito dos
Estados-membrosÂ». Ou seja, passarÃ¡ a prevalecer sobre as constituiÃ§Ãµes nacionais.

Verdadeiramente escandaloso Ã© o facto de os deputados do Partido Socialista, em conluio com as bancadas do PSD e
CDS-PP, terem aprovado, nas vÃ©speras do 30.Â° AniversÃ¡rio da RevoluÃ§Ã£o de Abril, uma nova revisÃ£o da
ConstituiÃ§Ã£o para que esta passe a admitir a supremacia das normas da UniÃ£o Europeia face ao direito interno e Ã
prÃ³pria Lei Fundamental.

Pacto de estabilidade Ã© mau para o PaÃ-s

Os fortes constrangimentos orÃ§amentais impostos pelo Â«pacto de estabilidadeÂ» foram utilizados pelo actual Governo
para: acelerar o processo de privatizaÃ§Ãµes; impor a Â«moderaÃ§Ã£oÂ» salarial, recusando pelo segundo ano consecutivo
aumentos aos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica; aumentar os impostos directos e indirectos (IRS e IVA),
concedendo benefÃ-cios Ã s grandes empresas; e reduzir todo o tipo de prestaÃ§Ãµes e gastos sociais.

Ao mesmo tempo, a obsessÃ£o pelo dÃ©fice de trÃªs por cento (limite que nÃ£o estÃ¡ a ser cumprido pela Alemanha,
FranÃ§a, ItÃ¡lia, GrÃ©cia e Holanda em travado o investimento pÃºblico, gravando a crise vÃ¡rios sectores econÃ³micos e
impedindo a cabal utilizaÃ§Ã£o dos prÃ³prios fundos comunitÃ¡rios por falta de meios para assegurar as comparticipaÃ§Ãµes
nacionais.

Em resultado, desde 1998, ano em que entrou em vigor o Â«pacto de estabilidadeÂ» e se iniciou a corrida para a moeda
Ãºnica, o nosso paÃ-s tem regredido em relaÃ§Ã£o aos restantes paÃ-ses da UE.

Depois de ter rondado os 74 por cento da mÃ©dia da UE (valor atingido em 1997), o Produto Interno Bruto per capita
(total da riqueza produzida anualmente no paÃ-s, por habitante) nÃ£o pÃ¡ra de descer.

No ano passado, o PIB recuou para 67,8 por cento da mÃ©dia dos Quinze, ou seja, para o nÃ-vel registado em 1993. Foi
uma dÃ©cada perdida em termos de convergÃªncia com paÃ-ses mais desenvolvidos.

A se prosseguida esta polÃ-tica irracional, Portugal serÃ¡ ultrapassado em breve pelos dez novos Estados-membros,
cujas economias crescem a ritmos elevados, aproximando-se de forma consistente da mÃ©dia europeia.
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Votar no prÃ³ximo dia 13 de Junho Ã© tambÃ©m uma forma de prosseguirmos a luta pela valorizaÃ§Ã£o do trabalho e
dignificaÃ§Ã£o dos trabalhadores, pelo direito a uma vida melhor.

As profundas repercussÃµes que os processos em curso na UniÃ£o Europeia terÃ£o na vida de todos nÃ³s exigem um voto
consciente e esclarecido.

Ã‰ preciso votar por uma UniÃ£o Europeia com o emprego e direitos, constituÃ-da por estados soberanos e iguais, contra
as privatizaÃ§Ãµes e as polÃ-ticas neoliberais.

O que Ã© o Parlamento Europeu?

O Parlamento Europeu Ã© o Ãºnico Ã³rgÃ£o comunitÃ¡rio eleito directamente pelos povos de cada um dos actuais 25
Estados-membros, competindo-lhe importantes funÃ§Ãµes: de carÃ¡cter legislativo (produÃ§Ã£o de leis conjuntamente com
o Conselho de Ministros); de controlo das instituiÃ§Ãµes europeias (cabe-lhe por exemplo aprovar a composiÃ§Ã£o da
ComissÃ£o Europeia e tem poder para demiti-la); e na elaboraÃ§Ã£o e aprovaÃ§Ã£o dos orÃ§amentos comunitÃ¡rios.

ApÃ³s o recente alargamento da UniÃ£o Europeia a mais dez paÃ-ses, o Parlamento Europeu passou a ser integrado por
732 deputados oriundos dos 25 Estados-membros, dos quais 24 sÃ£o portugueses.
Â
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