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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
� Estabelecidas metas de redução de CO2, com 
introdução de um regime de licenças de emissão.
� Aprovados financiamentos a projectos de 
investigação.
ECONOMIA
� Aprovadas medidas preventivas da 
deslocalização de empresas para fora da Europa. 
�Iniciativas para o relançamento da economia 
europeia e criação de emprego.
� Combate aos Off-shores e apoio ao novo 
sistema de regulação dos mercados financeiros 
mundiais.
DIREITO DOS TRABALHADORES
� Defesa dos trabalhadores portugueses, em 
situação precária na Bélgica e na Holanda e 
vitimas de descriminação, no Reino Unido.
INDUSTRIA PORTUGUESA
� Em defesa da Industria têxtil nacional, evitou-
se a abertura desregulada da Europa às 
importações da China.
AGRICULTURA & PESCAS
� Aprovadas medidas de apoio à agricultura 
biológica, e especialmente, às frotas pesqueiras.
FOGOS FLORESTAIS & SECA
� Definida nova estratégia europeia contra as 
catástrofes naturais, em particular, contra a seca, 
os incêndios e as inundações no Sul da Europa.

RELANÇAR A ECONOMIA E PREVENIR NOVAS CRISES 
FINANCEIRAS
� Reforma dos Mercados Financeiros.
� Crescimento sustentado das economias, com criação de 
emprego na industria emergente das energias renováveis.
� Sistemas de transportes com maior eficiência energética e com 
menores emissões poluentes.
NOVA EUROPA SOCIAL
� Propor um PACTO DE PROGRESSO SOCIAL, que defina 
objectivos nas politicas sociais, na educação e na saúde.
� Propor uma CARTA EUROPEIA DOS DIREITOS DA MULHER.
� Criação de serviços públicos de acesso universal.
� Combate à exploração e defesa dos direitos dos trabalhadores. 
� Propor uma CARTA EUROPEIA DE ESTÁGIOS, que garanta um 
melhor acesso dos jovens europeus ao mercado laboral.
� Reforço dos direitos dos Consumidores.
� Mais e melhores infra-estruturas nos cuidados aos idosos.
� Acesso de todas as crianças à educação escolar e pré-escolar.
� Alargamento das redes de jardins de infância, creches, e 
incremento do período de licença de maternidade/paternidade.
� Defender os OBJÉCTIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO 
MILÉNIO.
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
� Nas negociações internacionais, propor a redução em 30% das 
emissões de CO2, até 2020.
� Criação de um Fórum Global de Energia e Desenvolvimento, 
para o desenvolvimento sustentável do planeta.
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
� O alargamento da EU, deve passar pelo aprofundamento 
prévio do estado de direito na Turquia e nos Balcãs.
� Apoio à resolução de conflitos e estabilização do Cáucaso, do 
Médio Oriente e do Magrebe.
� Reforço da parceria estratégica com os EUA.
� Aprofundar o diálogo com a Rússia, China, Índia e Brasil, em 
matérias como os direitos humanos, contraterrorismo, armas de 
destruição maciça, ambiente, energia e gestão de crises.
� Promover a paz e o desenvolvimento sustentado em África.
� Os acordos comerciais externos devem sempre fazer referência 
à defesa dos direitos do Homem, ao ambiente, e à não 
proliferação de armas de destruição maciça.

Especial EleiEspecial Eleiçções:ões:

EUROPEIASEUROPEIAS
20092009
No próximo dia 7 de Junho, 
os portugueses vão às urnas para
eleger os seus 24 deputados no
Parlamento Europeu (PE).
Importa pois, aos militantes e simpatizantes da 
causa socialista, a preparação para mobilizar o voto 
no PS, e combater o fenómeno da abstenção.
Mas também saber distinguir aquilo que é política 
interna (e que é acessório nesta eleições), daquilo 
que é política europeia, e nomeadamente, as 
matérias sujeitas à co-decisão do PE, as quais, 
como é sabido, são vinculativas para cada Estado-
membro.
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