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1A FUNDACIÓN 
GALICIA EUROPA
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1.1A FUNDACIÓN GALICIA EUROPA 
E OS SEUS OBXECTIVOS

A FUNDACIÓN GALICIA EUROPA é unha entidade sen ánimo
de lucro creada para a promoción de todas as accións que
propicien o achegamento entre Galicia e Europa. A
Fundación Galicia Europa naceu en 1988 e no seu seo agluti-
na a diversas entidades públicas e privadas galegas. Esta enti-
dade está aberta á colaboración de todas aquelas institucións
representativas da vida económica e social de Galicia que
persigan os seus mesmos fins.

Os obxectivos da Fundación Galicia Europa pasan por contri-
buír á formación europea de mozos e profesionais galegos,
difundir información de interese para a sociedade galega
sobre a Unión Europea, canalizar a xestión de intereses gale-
gos en Europa e promover a cultura e a economía da nosa
Comunidade Autónoma no ámbito europeo a través de
diversas actividades, todo isto co propósito de apoiar o
desenvolvemento exterior de Galicia.

Os piares sobre os que se sostén a actividade da Fundación
Galicia Europa son a información, asesoramento e xestión, a
formación e a área de publicacións relacionadas coa Unión
Europea e de interese para Galicia.

No ámbito da información, o asesoramento e xestión, duran-
te o ano 2005, a Fundación Galicia Europa cumpriu coa
misión de proporcionar información sobre os máis variados
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aspectos da Unión Europea que os cidadáns galegos requi-
rían. Este servizo lévase a cabo a través das súas oficinas en
Santiago e Bruxelas.

AA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  GGAALLIICCIIAA  EEUURROOPPAA
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1.2COMPOSICIÓN DA FUNDACIÓN
GALICIA EUROPA: ENTIDADES

MEMBROS, PADROADO E CONSELLO ASESOR

ENTIDADES MEMBROS

As entidades membros da Fundación Galicia Europa son as
seguintes:

aa))  EENNTTIIDDAADDEESS  MMEEMMBBRROOSS  CCOONN  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  NNOO  PPAADDRROOAADDOO::

Entidades membros fundadoras:

Xunta de Galicia

Banco Pastor

Caixa Galicia

Caixanova

Entidades membros adheridas (integráronse con posterio-
ridade á constitución da Fundación):

Consorcio Zona Franca de Vigo

Cámaras galegas de Comercio, Industria e Navegación
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bb))  EENNTTIIDDAADDEESS  MMEEMMBBRROOSS  SSEENN  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  NNOO  PPAADDRROOAADDOO::

Entidades membros asociadas:

Deputación de A Coruña

Deputación de Pontevedra

Deputación de Ourense

PADROADO

O Padroado é o órgano de representación, goberno e admi-
nistración da Fundación Galicia Europa. Está presidido polo
presidente da Xunta de Galicia e integrado por representan-
tes das entidades membros que compoñen a Fundación
Galicia Europa.

MMEEMMBBRROOSS  DDOO  PPAADDRROOAADDOO  DDAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  GGAALLIICCIIAA  EEUURROOPPAA

Representantes das Entidades membros no Padroado

PRESIDENTE:

Excmo. Sr. D. Emilio Pérez Touriño, presidente da Xunta
de Galicia.

VICEPRESIDENTES:

Sr. D. Vicente Arias Mosquera, vicepresidente do Banco
Pastor.

AA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  GGAALLIICCIIAA  EEUURROOPPAA
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Sr. D. José Rodríguez Reza, vicepresidente primeiro do
Consello de Administración de Caixa Galicia.

SECRETARIO XERAL:

Excmo. Sr. D. José Méndez Romeu, conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

TESOUREIRO:

Excmo. Sr. D. José Ramón Fernández Antonio, conse-
lleiro de Economía e Facenda.

VOGAIS:

Excmo. Sr. D. Fernando Xabier Blanco Álvarez, conse-
lleiro de Innovación e Industria.

Excmo. Sr. D. Alfredo Suárez Canal, conselleiro de
Política do Medio Rural.

Excma. Sra. Dna. María Carmen Gallego Calvar, conse-
lleira de Pesca e Asuntos Marítimos.

Sr. D. José Luis Méndez López, director xeral de Caixa
Galicia.

Sr. D. Julio Fernández Gayoso, director xeral de
Caixanova.

Sr. D. Guillermo Alonso Jáudenes, presidente do
Consello de Administración de Caixanova.
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Sr. D. Fernando Díaz Fernández, director xeral do
Banco Pastor.

Sr. D. Jesús Asorey Carril, representante das Cámaras de
Comercio de Galicia.

Sr. D. Francisco López Peña, delegado do Estado no
Consorcio da Zona Franca de Vigo.

GGRRUUPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLLLOO::

Caixanova

Sra. Dª Dolores Montero Vilariño

Sr. D. Antonio Gómez Rivera

Grupo Banco Pastor

Sr. D. Gabriel Arias Sánchez

Caixa Galicia

Sr. D. Miguel Viu Pereira

Cámara de Comercio, Industria e Navegación

Sr. D. Fernando Barros Fornos

Secretario General del Consorcio Zona Franca de Vigo

Sr. D. Santiago López-Guerra Román

AA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  GGAALLIICCIIAA  EEUURROOPPAA
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Xunta de Galicia

Representantes da Secretaría Xeral de Relacións Exteriores.

O Padroado da Fundación Galicia Europa reúnese anualmen-
te con obxecto de aprobar a liquidación do orzamento ordi-
nario, a xestión económica e a memoria das actividades
correspondentes ao exercicio anterior, así como o programa
de actividades e o orzamento do seguinte exercicio. No 2005,
esta reunión tivo lugar o 30 marzo na oficina da Fundación
Galicia Europa en Santiago de Compostela.

CONSELLO ASESOR

Dende a creación da Fundación Galicia Europa fóronse incre-
mentando o número de partícipes, recursos humanos e finan-
ceiros ao seu redor, que coadxuvaron a establecer as
condicións mínimas para cumprir coas súas competencias na
proxección e presenza de Galicia nos foros e debates que se
producen no ámbito comunitario.

O 29 de marzo de 2001, o Padroado da Fundación Galicia
Europa, reunido en sesión ordinaria, decidiu dotar á Fundación
Galicia Europa dun Consello Asesor integrado por personalida-
des de recoñecido prestixio empresarial ou profesional vincula-
das por orixe ou actividade a Galicia ou á Eurorrexión. A
finalidade primordial deste Consello Asesor da Fundación
Galicia Europa é a elaboración de propostas orixinais sobre
políticas públicas comunitarias, ademais da súa promoción e
defensa ante foros públicos, previa xestación cos auxilios técni-
cos precisos e a consulta doutros axentes sociais ou académicos.
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MMEEMMBBRROOSS  DDOO  CCOONNSSEELLLLOO  AASSEESSOORR  DDAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  GGAALLIICCIIAA  EEUURROOPPAA

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN:

Sr. D. Manuel Gómez-Franqueira Álvarez

POLÍTICA PESQUEIRA COMÚN:

Sr. D. Amando Landín Jaráiz

Sr. D. José Ramón Fuertes Gamundi

Sr. D. César Real Rodríguez

POLÍTICA INDUSTRIAL:

Sr. D. José María Fernández Sousa-Faro

Sr. D. Javier Riera Nieves

Sr. D. José Francisco González Viñas

AA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  GGAALLIICCIIAA  EEUURROOPPAA
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POLÍTICA MONETARIA, REXIONAL E DE COHESIÓN:

Sr. D. Guillermo de la Dehesa Romero

Sr. D. Federico Cañas García-Rojo

Sr. D. Emilio Ontiveros Baeza

Sr. D. José Terceiro Lomba

REFORMA INSTITUCIONAL:

Sr. D. Jesús María Gamallo Aller

Sr. D. José Manuel Sobrino Heredia

PRESIDENCIA:

Sr. D. Gerardo Fernández Albor

SECRETARIO TÉCNICO:

Sr. D. José Manuel Blanco González
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1.3CONVENIOS CON OUTRAS 
ENTIDADES

CONVENIO COA CONSELLERÍA DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTE E VOLUNTARIADO1

A Fundación Galicia Europa mantén, dende maio de 1997, un
Convenio de colaboración coa Consellería de Familia,
Xuventude, Deporte e Voluntariado para o desenvolvemento
de actividades de información e documentación para mozos a
través da Oficina de Información Europea para Xoves que a
propia Fundación Galicia Europa ten na súa sede en Santiago.

A Oficina de Información Europea para Xoves está a disposi-
ción da xuventude galega para calquera consulta relaciona-
da cos eidos que lles preocupan e que teñan unha fonda
relación coas competencias que a Unión Europea desenvolve.
Destacan entre elas: as bolsas de estudos, as prácticas nas ins-
titucións europeas, e o financiamento comunitario a través
de programas europeos.

AA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  GGAALLIICCIIAA  EEUURROOPPAA
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CONVENIO CO IGAPE E O EIXO ATLÁNTICO

Co obxecto de fortalecer a presenza de Galicia en Bruxelas, a
Fundación Galicia Europa mantén convenios con diversas
entidades entre as que se encontran o Instituto Galego de
Promoción Económica (IGAPE) e a asociación de cidades luso
– galaica Eixo Atlántico. Por medio destes convenios, o Eixo
Atlántico e o IGAPE poden dispoñer dun bolseiro en Bruxelas
que se integra no equipo de traballo da Fundación Galicia
Europa, onde conta co apoio necesario para ampliar a súa
formación no ámbito comunitario. Estas persoas encárganse
de proporcionar as entidades que as seleccionan información
concreta nas áreas do seu interese ademais de colaborar co
resto do equipo da Fundación Galicia Europa nestes ámbitos.

17
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2.1BOLSAS

A Fundación Galicia Europa asume, dende os seus inicios en
1988, un compromiso especial cos mozos galegos mediante a
concesión de bolsas que lles permitan afondar no estudo dos
temas comunitarios. Coñecer a fondo os variados e comple-
xos mecanismos que conforman o proxecto europeo para
que nun futuro conten coa posibilidade de traballar neste
eido resulta absolutamente necesario.

Os centros de estudos europeos e as propias institucións da
Unión Europea conforman un escenario no que numerosos
mozos desexan perfeccionar os seus coñecementos sobre a
materia comunitaria. A Fundación Galicia Europa ofrécelles o
soporte que precisan contribuíndo a reforzar a base da súa
futura proxección profesional no ámbito da temática euro-
pea. Dende a súa creación, son xa máis de 250 os mozos que
se teñen beneficiado dunha bolsa da Fundación Galicia
Europa no conxunto de todas as modalidades que outorga e
que no 2005 foron as seguintes:

- Catro bolsas para efectuar estudos de integración euro-
pea en centros universitarios europeos.

- Oito bolsas para a concesión de axudas económicas diri-
xidas a licenciados universitarios que obtiveron unha
estadía non remunerada nunha institución europea.
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- Sete bolsas para a realización de estadías en prácticas
nas oficinas da Fundación Galicia Europa en Santiago e
en Bruxelas.

- Dez bolsas dirixidas ao persoal ao servizo de entidades
membro e asociadas do Padroado da Fundación Galicia
Europa por medio das cales se lles ofrece a oportunida-
de de realizar unha estadía na oficina da propia
Fundación en Bruxelas.

- Unha axuda complementaria para a realización de estu-
dos de posgrao sobre integración europea en centros
universitarios europeos.

- Dez axudas complementarias para a realización de tra-
ballos de investigación sobre a integración europea

RELACIÓN DE PERSOAS QUE OBTIVERON 
UNHA BOLSA DA FUNDACIÓN GALICIA EUROPA 

NO 2005

BBOOLLSSAASS  PPAARRAA  AA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  EESSTTUUDDOOSS  DDEE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA

Curso 2005– 2006

Universidade Católica de Lovaina (U.C.L.), Bélxica

Diego Muñoz Somoza
Eva Alonso Alonso

FFOORRMMAACCIIÓÓNN
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Colexio de Europa en Bruxas, Bélxica

Javier Fernández González
Irene Vilas González

BBOOLLSSAASS  PPAARRAA  AA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  NNAASS  OOFFIICCIINNAASS  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO  
EE  BBRRUUXXEELLAASS  DDAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  GGAALLIICCIIAA  EEUURROOPPAA

Bolsas para a realización de prácticas na oficina de
Santiago da Fundación Galicia Europa

Vanessa Lobo Casas
Mª Teresa Zas Iglesias
Alexandra Feijoó Carrera

Bolsas para a realización de prácticas na oficina de
Bruxelas da Fundación Galicia Europa

Alba Mariño Enríquez
José Miguel Bello Villarino
Pablo Cornide Alonso
Pablo Lavandeira Suárez

BBOOLLSSAASS  PPAARRAA  AA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  EENN  IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNNSS  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAASS

Comisión Europea

Jose Allegue Seoane
Patricia Gores Fandiño
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Parlamento Europeo

Diana Fernández Soutullo
Patricia Gores Fandiño
Oscar Rodríguez Díaz
Olalla López Alvarez
Andrea Maceiras

BBOOLLSSAASS  PPAARRAA  EESSTTAADDÍÍAASS  NNAA  OOFFIICCIINNAA  DDEE  BBRRUUXXEELLAASS  DDAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  
GGAALLIICCIIAA  EEUURROOPPAA  DDIIRRIIXXIIDDAASS  AAOO  PPEERRSSOOAALL  AAOO  SSEERRVVIIZZOO  DDAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  
MMEEMMBBRROOSS  DDOO  PPAADDRROOAADDOO

Isaías Calvo de la Uz
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Ana Casal Canabal
Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación
de Pontevedra

Manuel Fernández González
Consellería de Economía e Facenda

Marta Iglesias Bueno
Diputación Provincial de Pontevedra

María Luísa Peña Cebreiro
Consello Galego de Relacións Laborais da Consellería
de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais

María Lucia Portela Silva
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza.

FFOORRMMAACCIIÓÓNN
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Mª del Carmen Refojo Rodríguez
Secretaría Xeral de Relacións Exteriores

Francisco Reyes Santías
Consellería de Sanidade

María Amadora Rodríguez Carreira
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza.

Peregrina Troitiño Rey
Diputación de Pontevedra

AAXXUUDDAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  PPAARRAA  AA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  EESSTTUUDDOOSS  DDEE  PPOOSSGGRRAAOO
SSOOBBRREE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA  EENN  CCEENNTTRROOSS  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOOSS  EEUURROOPPEEOOSS

Belén Carregal Expósito
DES en Estudos Europeos. Universidade Católica 
de Lovaina.

AAXXUUDDAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  PPAARRAA  AA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAABBAALLLLOOSS  DDEE
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE  AA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA

Cristina Ares Castro-Conde
- The role of the regions in the new constitutional

Treaty: The paticipation of the regional legislative
assemblies in the “early warning system” and other
tools for democratizing the new policy.

- Unha identidade europea para a “Europa da diferencia”.
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Celso Cancela Outeda
- Un achegamento ao cadro teórico da gobernación

multinivel e algúns apuntamentos críticos.

Fernando González Laxe
- La disyuntiva crecimiento-desarrollo sostenible en

ámbitos regionales: una aplicación al análisis de la
sostenibilidad en Galicia y la UE a través de índices
sintéticos.

Paula Lojo Sandino
- Irlanda: Sociedade, territorio, tecnoloxía: The Irish

language as a vehicle between the Spanish and the
English languages.

María Begoña López Portas
- Un breve análisis de las propuestas regionales en el

contexto multinivel europeo: el caso vasco.

Antonio Carlos Pereira Menault
- Novo constitucionalismo e autogoberno rexional:

alén do formalismo.

María Vanessa Rodríguez Fernández
- Las bibliotecas públicas irlandesas.

José Manuel Sobrino Heredia
- Aspectos jurídicos de la ampliación de las normas de

la Política Pesquera Común.

- L’Europe et la mer (pêche, navigation et environe-
ment marin).

FFOORRMMAACCIIÓÓNN

26



2.2CURSOS, SEMINARIOS 
E XORNADAS

A actividade formativa centra boa parte dos esforzos da
Fundación Galicia Europa, que conta cunha longa experien-
cia na organización de cursos, seminarios, conferencias e xor-
nadas sobre a Unión Europea. Ademais, a Fundación Galicia
Europa presta apoio a outros organismos ou institucións nas
súas iniciativas de desenvolvemento de actividades formati-
vas deste tipo cuxo contido estivese relacionado coa Unión
Europea.

A continuación recóllese a lista dos eventos organizados pola
Fundación Galicia Europa ou nos que esta tivo a ben colabo-
rar. Trátase dunha lista non exhaustiva, xa que o persoal da
Fundación Galicia Europa actúa en numerosas ocasións como
relator en actos relacionados coa UE que non aparecen rese-
ñados neste apartado.

PROGRAMA BÁSICO DE XESTIÓN E EXECUCIÓN DUN
PROXECTO EUROPEO DESTINADO ÁS DEPUTACIÓNS

Co gallo de sensibilizar ás corporacións locais galegas en
temas europeos, no ano 2005 celebráronse dous cursos; un,
na Deputación de Ourense, o 16 de xuño de 2005, e o outro,
na Deputación de Pontevedra o 10 de maio de 2005. O curso
consistiu na presentación dun programa básico de xestión e
execución dun proxecto europeo. O obxectivo do curso era o

27
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de animar ás corporacións locais da nosa Comunidade
Autónoma a presentar proxectos e actuacións no ámbito
comunitario como unha nova vía de obtención de recursos
para o financiamento de actividades no eido local e como
proxección de cara ao establecemento de redes de coopera-
ción cos Estados membros da Unión Europea.

O contido básico do curso centrábase en amosar en primeiro
lugar o acceso ás fontes de información das convocatorias
europeas e financiamento comunitario e nunha segunda
parte na elaboración e presentación dun caso práctico, subli-
ñando aqueles conceptos clave a ter en conta á hora de con-
cibir un proxecto europeo.

INICIATIVA “A EUROPA QUE QUEREMOS” 
MESA REDONDA “OS LÍMITES DE EUROPA: 
¿CARA A UNHA UNIÓN EUROPEA DOS 35?”

O día 15 de decembro tivo lugar no Hotel AC Palacio del
Carmen, de Santiago de Compostela, unha mesa redonda
baixo o título “Os límites de Europa: ¿cara a unha Unión
Europea dos 35?” organizada pola Fundación Galicia Europa,
no marco do seu obxectivo fundacional de difusión de infor-
mación de interese para a sociedade galega sobre a Unión
Europea e as súas actividades.

A mesa redonda contou coa presenza e participación de José
Manuel Sobrino Heredia, Catedrático de Dereito
Internacional Público da Universidade de A Coruña, Ana
Ramos Barbosa, Directora da Oficina da Fundación Galicia
Europa en Bruxelas, Jaime Barreiro Gil, Decano da Facultade

FFOORRMMAACCIIÓÓNN
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de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de
Santiago de Compostela e Domingos Sampedro Orellán, xor-
nalista e ex-correspondente de La Voz de Galicia en Bruxelas.

Este acto enmárcase dentro da iniciativa “A Europa que que-
remos” coa que a Fundación Galicia Europa pretende lanzar
unha serie de debates nos que destacados membros da vida

29
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social, económica e política galega expoñan a súa opinión
sobre diversos aspectos clave da construción europea e pro-
movan o diálogo entre os distintos interlocutores sociais.

A idea é mobilizar á sociedade civil galega nos diferentes sec-
tores de interese estratéxico (perspectivas financeiras, parti-
cipación rexional en Europa, a Europa social, a política de
pesca e agrícola, a investigación e o desenvolvemento, etc.)
para fomentar a implicación da cidadanía no debate sobre o
modelo de Europa e a súa sintonía cos intereses de Galicia.

Tendo en conta a recente apertura de negociacións para a
adhesión de Turquía, este acto centrouse na cuestión dos
límites xeográficos de Europa. Non se pode esquecer que
mentres parte da cidadanía europea debate sobre a conve-
niencia de cumprir coa invitación feita a este Estado europeo
de formar parte da Unión, outros Estados da rexión dos
Balcáns ou mesmo da extinta Unión Soviética chaman ás por-
tas de Europa manifestando o seu desexo de converterse en
membros da Unión Europea.

FORO GALICIA EUROPA 
CONFERENCIA SOBRE O “PRESENTE E FUTURO 

DO PROXECTO EUROPEO”

O 19 de decembro a Fundación Galicia Europa organizou
unha conferencia sobre o “Presente e futuro do proxecto
europeo” en Santiago de Compostela, dirixida principalmen-
te ao Foro Galicia Europa onde se integran os antigos bolsei-
ros da Fundación.

FFOORRMMAACCIIÓÓNN
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O relatorio correu a cargo de Francisco Fonseca Morillo,
Director de Xustiza Civil, Dereitos fundamentais e Cidadanía
na Comisión Europea. Gran parte da súa carreira profesional
nesta institución europea desenvolveuse no ámbito do deba-
te institucional no seo da Unión Europea, formando parte
dos equipos que prepararon os traballos dos Tratados de
Maastricht e Amsterdam. O seu interese pola materia segue
vinculándoo ao desenvolvemento do proxecto comunitario
no seu conxunto.

31
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A Fundación Galicia Europa desexa, con esta iniciativa, seguir
contribuíndo ao debate no seo da sociedade galega sobre o
futuro da Unión Europea, nun momento de especial relevan-
cia no que se está debatendo dende un punto de vista político
e económico a continuidade do proceso de construción euro-
pea. Tras a recente ampliación a 10 novos Estados membros, a
Unión Europea enfróntase ao desafío de dar resposta ás difi-
culdades de desenvolvemento destes Estados e, asemade, con-
tinuar traballando para afondar nos obxectivos de integración
comunitaria.

OUTRAS ACTUACIÓNS:

Conferencia sobre “O proxecto de Tratado constitucional e a
crise do Proceso de Ratificación. Causas e Alternativas”, orga-
nizado pola Facultade de Ciencias Sociais da Universidade de
Vigo (23 de decembro).

“V Curso de Integración Europea” da Universidade de
Santiago de Compostela (Curso 2004-2005).

“Máster en estudios de la Unión Europea” da Universidade
de A Coruña. 8ª promoción (Curso 2005-2006).

Curso sobre “A Constitución Europea. “O proceso de consti-
tucionalización da UE”. IV Módulo Jean Monnet, da
Universidade de Santiago (6 de abril – 20 de maio).

Curso de verán sobre “O reto da seguridade na nova Europa”
da Universidade de Santiago de Compostela (18-21 de xullo
de 2005).
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Curso sobre “A Unión Europea” (2ª edición). Facultade de
Ciencias Económicas e Empresariales, Facultade de Ciencias
Políticas e Centro de Documentación Europea da
Universidade de Santiago (marzo – abril - maio 2005).

Curso sobre “A mobilidade e a Xuventude” en colaboración
coa Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e
Voluntariado (31 de maio 2005).

Máster en “Estudios Europeos. Lenguas, Culturas e
Instituciones” da Facultade de Filoloxía da Universidade de
Santiago (Curso académico 2004-2005).

Xornadas sobre “A contratación pública europea: as novas
directivas”. Colaboración coa EGAP e a Delegación da
Consellería de Presidencia en Pontevedra (9 e 10 de maio
de 2005).
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2.3ACTIVIDADES DIRIXIDAS 
Á XUVENTUDE

Formación e xuventude son dous aspectos que a Fundación
Galicia Europa ten moi presente de entre os seus obxectivos de
difundir a noción de Unión Europa entre a sociedade galega.
Por isto, e apelando ao espírito receptivo e creativo dos máis
novos, no ano 2005 programáronse fundamentalmente activi-
dades que teñen como finalidade incitalos a plasmar a súa
concepción sobre a Unión Europea. Os centros educativos
constituíron a plataforma a través da cal se instou aos estudan-
tes a tomar parte nestas actividades. Por outra banda, conti-
nuouse apoiando as iniciativas de colexios, institutos e
asociacións xuvenís relacionadas co coñecemento de Europa.

CONCURSO DE PINTURA 
¿QUE É PARA TI EUROPA? (9 DE MAIO)

Dende o ano 2002, a Fundación Galicia Europa celebra o con-
curso de pintura “¿Que é para ti Europa?”. O certame, dirixi-
do a todos os escolares de educación primaria de Galicia, ten
a intención de achegar a Unión Europea aos máis novos
mediante a elaboración de debuxos que reflictan a súa parti-
cular visión da mesma.

Os premios consisten nunha viaxe a Eurodisney para o pri-
meiro clasificado e dous acompañantes e un ordenador per-
soal. Os colexios reciben, ademais un talón de 2.000 euros
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para a adquisición de material escolar. A este galardón sumá-
ronse dous accésits premiados cun ordenador persoal para
cada un dos finalistas.

A gañadora deste ano 2005, foi María García Cao, do colexio
Centieiras de Perlío (Fene). A segunda finalista, Valeria
Bun’Ko do centro Raquel Camacho de A Coruña, e o terceiro,
Daniel Sanmartín Anca do colexio Centieiras de Perlío (Fene).
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A MOBILIDADE, CLAVE PARA A FORMACIÓN 
E O EMPREGO AO SERVIZO DO DESENVOLVEMENTO

TRANSFRONTEIRIZO –MOBILITAS–

A Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade da
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a Fundación
Galicia Europa, o Eixo Atlántico e o Instituto Portugués da
Xuventude ao abeiro da Iniciativa comunitaria Interreg III-A
/ Galicia - Norte de Portugal, desenvolven dende decembro
de 2005 e ata decembro de 2007 o Programa “A
Mobilidade, clave para a formación e o emprego ao servizo
do desenvolvemento transfronteirizo”, coñecido como
Proxecto MOBILITAS.

Apoiándonos na existencia dun partenariado con experien-
cia conxunta noutros proxectos no marco da iniciativa INTE-
RREG III A ( ACTIVA e COLABORA) e ante a problemática no
ámbito socio-laboral da xuventude galego portuguesa,
créase este novo proxecto que ten como obxectivos priori-
tarios: fomentar os intercambios dos mozos; impulsar unha
maior cooperación e entendemento mediante cursos de lin-
gua e cultura galega ou portuguesa, así como contribuír ao
incremento da cualificación profesional dos mozos e mozas
adaptando a súa formación as esixencias do emprego.
Todas estas actividades estarán apoiadas coa potenciación
de Oficinas Transfronteirizas de Información para dinamizar
o colectivo xuvenil.
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PROXECTO BERENGUELA

Ao abeiro da Iniciativa Comunitaria EQUAL e co cofinancia-
mento do Fondo Social Europeo ponse en marcha en xuño de
2005 a Agrupación de Desenvolvemento Berenguela encar-
gada de desenvolver o proxecto do mesmo nome. O seu
obxectivo fundamental é facilitar e mellorar a incorporación
sociolaboral de mozas con cargas en garda ou tuteladas pola
administración, mais tamén mozas anteriormente nesa situa-
ción ou simplemente mozas embarazadas ou con cargas
familiares en risco de exclusión social. Así, as metas específi-
cas de Berenguela son a inserción plena e estábel das mulle-
res novas no mercado de traballo, a promoción da formación
das beneficiarias co fin de favorecer a súa incorporación e a
súa continuidade no mercado laboral, facilitar o seu acceso a
recursos, dereitos e servizos de apoio, a promoción do auto-
emprego, proporcionar coñecementos para o coidado dos
fillos ou das persoas ao seu cargo así como fomentar a edu-
cación para a saúde, a igualdade e o respecto ambiental.

A Fundación Galicia Europa participou activamente no proce-
so de redacción da proposta, ofrecendo a súa ampla expe-
riencia no eido comunitario, incidindo na necesidade de que
a proposición reflectise os obxectivos da iniciativa EQUAL e
fose coherente coas políticas sectoriais comunitarias, en espe-
cial a rexional e a de cohesión. Ademais, a Fundación encar-
gouse da procura dos socios transnacionais de Berenguela.

Por último, a participación da Fundación insírese tamén na
realización de actividades de formación tanto para os profe-
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sionais da Agrupación de Desenvolvemento en temas relacio-
nados coa politica social e de igualdade europea, como na
formación en asuntos europeos en xeral para as beneficia-
rias. Estas boas experiencias e casos de estudo compiláronse
nunha publicación realizada principalmente pola Fundación
co título de “A Igualdade en Europa”.

OUTRAS ACTUACIÓNS

Apoio á viaxe ás Institucións do IES. Miraflores de Oleiros.
(10-12 maio).

Apoio á viaxe á European Seafood Exhibition de Bruxelas por
parte da Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago
(26-28 abril).

Apoio á viaxe ás Instituciós do IES. Alfonso X O Sabio de
Cambre (14-18 de maio).

Apoio á viaxe ás Institucións do IES. O Couto de Ourense 
(21-25 abril).

Entrega de material didáctico para a visita ás institucións de
nenos do Concello de Brión dentro do programa organizado
pola Deputación da A Coruña: “Vivir o mundo: Vivir Europa”.

Apoio á viaxe as Institucións do IES. Armando Cotarelo
Valledor de Vilagarcía de Arousa (25-30 xaneiro).

FFOORRMMAACCIIÓÓNN
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E PUBLICACIÓNS
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3.1INFORMACIÓN

A Fundación Galicia Europa conta entre os seus obxectivos o
de difundir a información comunitaria en Galicia. En efecto,
unha das súas actividades principais é a prestación de infor-
mación continuada sobre a evolución das diferentes políticas
europeas a entidades públicas e privadas da nosa
Comunidade Autónoma e á sociedade civil galega en xeral. A
esta finalidade responde a existencia dunha serie de docu-
mentos de carácter informativo que a Fundación Galicia
Europa elabora cunha determinada periodicidade. Coa
axuda destes instrumentos, e a través doutras moitas actua-
cións, a Fundación Galicia Europa desempeña, pois, un papel
fundamental na difusión de toda a información de importan-
cia para a nosa Comunidade que emana das institucións
comunitarias. O labor de todo un equipo de profesionais,
cuxa efectividade vén avalada por un reparto competencial
ben definido, permite a realización dun seguimento conti-
nuo e exhaustivo de toda a actividade política comunitaria
en base a unhas determinadas prioridades temáticas, para a
súa posterior posta a disposición da sociedade galega. A tal
fin elabóranse unha serie de informes periódicos e adícanse
importantes esforzos á resolución de consultas realizadas
dende institucións e organismos públicos ou privados, e
dende a sociedade galega en xeral.
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3.1.1. PRIORIDADES TEMÁTICAS

No que se refire ao contido dos temas tratados pola
Fundación Galicia Europa no marco da súa actividade de
seguimento e difusión de información europea, é de desta-
car que durante o 2005 a Fundación centrou as súas actua-
cións sobre dous grandes temas prioritarios: a Constitución
Europea e o futuro da Política de Cohesión. Á marxe destes
asuntos que determinaron moitas das actividades realizadas
durante este ano, a Fundación Galicia Europa non deixou de
prestar atención a outras áreas de especial interese para a
Comunidade Autónoma galega.

II..  AA  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA

Trala sinatura do Tratado polo que se establece unha
Constitución para Europa o 29 de outubro de 2004, o ano
2005 tiña que estar dedicado fundamentalmente á ratifica-
ción do mesmo por parte dos Estados membros, coa idea de
que a Constitución puidese entrar en vigor o 1 de novembro
de 2006. Así, no caso de España, no mes de febreiro o pobo
español ratificaba en referendo por ampla maioría o Tratado
constitucional, sendo o primeiro Estado membro que o facía
mediante consulta popular. Sen embargo, o rexeitamento
francés e holandés nos respectivos referendos en maio e
xuño facía que o proceso de ratificación se paralizara virtual-
mente no segundo semestre do ano.

Efectivamente, o Consello Europeo dos días 16 e 17 de xuño
dedicouse a analizar a situación creada polos resultados en

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EE  PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNNSS
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Francia e os Países Baixos. Aínda que os Xefes de Estado e de
Goberno confirmaron a validez do texto do Tratado
Constitucional e a continuidade do proceso de ratificación,
decidiron deixar aberto o calendario inicialmente previsto, de
forma que cada Estado membro fose libre para escoller o
momento que considerase máis oportuno para proceder á
ratificación, xa sexa por vía parlamentaria ou a través de refe-
rendo. De feito, a maioría dos Estados membros que aínda
non se pronunciaran sobre a Constitución optaron por apra-
zar a súa decisión, de forma que o ano 2005 rematou con 13
Estados que ratificaron o Tratado, 2 en contra e 10 Estados
pendentes do seu pronunciamento sobre a Constitución.

Ao mesmo tempo, o Consello Europeo decidiu abrir un perío-
do de reflexión e debate sobre o futuro da Unión Europea. A
fin de facilitar e estimular o debate, no que deberían impli-
carse tódalas institucións da Unión, as autoridades nacionais,
os partidos políticos e a propia sociedade civil, a Comisión
Europea lanzou o denominado plan D (Democracia, Diálogo
e Debate) co obxectivo de axudar a construír un novo con-
senso sobre as adecuadas políticas que necesita a Unión
Europea para afrontar os retos do século XXI.

Por último, o Consello convocaba aos Estados membros a
valorar durante a Presidencia austríaca do primeiro semestre
de 2006 o estado do debate e decidir os vindeiros pasos do
proceso.

O cambio de escenario producido en 2005 motivou loxica-
mente que a Fundación Galicia Europa adoptase dúas aproxi-
macións diferentes ao desenvolvemento das súas actividades
relativas á Constitución Europea. Nun primeiro momento, e
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especialmente de cara ao referendo español celebrado o 20
de febreiro, centrouse en explicar o contido do Tratado
Constitucional así como as súas repercusións para Galicia e os
galegos. Para iso desenvolveu unha campaña informativa de
ámbito rexional sobre o Tratado que establece unha
Constitución para Europa, articulada a través de diversas
accións dirixidas a distintos sectores da poboación galega.

Esta campaña tivo como obxectivo explicar á sociedade gale-
ga os contidos do Tratado constitucional e como estes lles
afectarán na súa vida cotiá, poñendo a disposición de todos
os galegos información obxectiva sobre o Tratado
Constitucional para poderen formarse unha opinión propia.

As principais actividades desenvolvidas no cadro da campaña
informativa foron as seguintes:

- Reedición do texto oficial do “Tratado polo que se esta-
blece unha Constitución para Europa”, dado o seu gran
éxito por ser, en primeiro lugar, por ser a primeira edi-
ción realizada en galego; en segundo lugar, por tratarse
dunha edición completa xa que inclúe o texto do
Tratado e ademais o de tódolos documentos anexos e
protocolos; e en terceiro e último lugar, por incluír unha
“Guía Básica da Constitución Europea” que facilita o
achegamento ao contido e á comprensión do texto do
Tratado.

- Edición en galego dos folletos informativos da UE “Unha
Constitución para Europa” e “Presentación aos cida-
dáns” (última semana de xaneiro). 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EE  PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNNSS
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- Suplemento especial da Revista ECO do Eixo Atlántico 
(2 de febreiro).

- Almorzo de traballo coa presenza do director da Oficina
da Comisión Europea en España, José Luis González
Vallvé e de representantes de todos os medios de comu-
nicación radicados en Galicia (10 de xaneiro).
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- Difusión do contido do Tratado Constitucional por parte
de representantes da Fundación Galicia Europa en entre-
vistas e debates emitidos a través da Radio Televisión de
Galicia e das televisións locais (xaneiro-febreiro).

- Edición dun monográfico especial do Boletín Galicia
Europa (o correspondente a decembro de 2004) que
incluíu contribucións de importantes personalidades vin-
culadas ao proceso de construcción europea (data de
publicación: xaneiro de 2005).

- Incorporación de documentos e información de interese
na páxina web da Fundación Galicia Europa, e inserción
dun enlace á páxina do Ministerio de Asuntos Exteriores
e Cooperación.

- Elaboración de carteis informativos sobre o Tratado que
foron distribuídos para a súa colocación en lugares
públicos de toda Galicia.

- Xornadas informativas: A Fundación Galicia Europa
púxose en contacto coas tres Universidades galegas a
través das súas cátedras Jean Monnet e con outras aso-
ciacións e entidades da nosa Comunidade para organizar
charlas e seminarios en relación coa Constitución
Europea. Celebráronse, entre outros, os seguintes
encontros ou xornadas, que contaron coa presenza do
persoal da Fundación Galicia Europa:

- Xornadas “¿Cara a onde vai Europa? O debate sobre a
Constitución Europea” promovidas pola Universidade de
Santiago de Compostela, a través das asociacións estu-
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diantís Euro Stellae e Prologos, coa colaboración da
Fundación Galicia Europa (17,18 e 20 de xaneiro).

- Debate organizado pola asociación xuvenil Marañocas
na Casa da Cultura de Serra de Outes, que contou coa
participación dun colaborador da Fundación Galicia
Europa e un representante de cada unha das forzas polí-
ticas locais (21 de xaneiro).
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- Mesa de debate organizada polo foro Vieiros e Tempos
Novos, na que, ademais da Fundación Galicia Europa,
participaron representantes do PSdG e do BNG (24 de
xaneiro).

- Reunión informativa con docentes e alumnos do Colexio
Compañía de María de Santiago de Compostela (24 de
xaneiro).

- Encontro con profesores e alumnos da Facultade de
Dereito da Universidade de A Coruña (25 de xaneiro).

- Reunión informativa promovida polo rector do
Seminario Maior de Ourense, coa participación dun
numeroso grupo de sacerdotes e seminaristas (26 de
xaneiro).

- Conferencia organizada pola Cámara de Comercio,
Industria e Navegación de A Coruña, baixo o título “A
empresa na nova Constitución Europea. Aspectos econó-
micos e comerciais” (27 de xaneiro).

- Curso de 50 horas encadrado no Módulo Jean Monnet
da USC, celebrado na Facultade de Administración e
Dirección de Empresas do Campus de Lugo (do 6 de abril
ao 20 de maio de 2005).

- Adicación do Concurso de Pintura “Qué é para ti
Europa?” á constitución europea.

Por outra parte, no novo contexto xurdido tralo rexeitamen-
to francés e holandés, caracterizado pola apertura dunha
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etapa de reflexión sobre o futuro da Unión Europea, a
Fundación Galicia Europa asumiu a responsabilidade de lide-
rar en Galicia un amplo debate sobre a dirección que debe
seguir a Unión Europea para satisfacer as preocupacións e
inquedanzas dos cidadáns galegos. Con este obxectivo cele-
bráronse dous eventos2:

- Unha mesa redonda titulada “Os límites de Europa: cara
unha Unión Europea dos 35?” que contou coa participa-
ción de destacadas personalidades do mundo social,
político e académico galego (15 de decembro), e que se
inscribe no marco máis amplo da iniciativa ”A Europa
que queremos”.

- Unha conferencia titulada “Presente e futuro da Unión
Europea” a cargo de Francisco Fonseca Morillo, director
de Xustiza Civil, Dereitos fundamentais e Cidadanía na
Comisión Europea (19 de decembro).

IIII..  OO  FFUUTTUURROO  DDAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  CCOOHHEESSIIÓÓNN

O Consello Europeo de inverno aprobou finalmente o 16 de
xuño nunha sesión maratoniana o documento de posición
común dos Estados Membros (EM) sobre as Perspectivas
Financieras. Este acordo que se debaterá no ano 2006 co
Parlamento Europeo ao ser un Acordo Interinstitucional non
debería sufrir significativas modificacións se nos guiamos
pola experiencia de 1999.
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Este documento é esencial para a configuración da nova
Política de cohesión 2007-2013 xa que nel se conteñen o total
de fondos con que contará a mesma e os criterios esenciais de
reparto.

O acordo final segue a estrutura deseñada pola Presidencia
británica na súa última revisión da Caixa de Negociación das
Perspectivas Financeiras 2007-2013. Esta versión segue, á súa
vez, a liña de traballo de 2004 continuada no primeiro semes-
tre de 2005 pola Presidencia luxemburguesa.

Existe, en calquera caso, unha significativa reducción no teito
en créditos de compromiso quedando fixados no 1.045% da
RNB da UE-27 para o período 2007-2013; é dicir 862.363
millóns. Recordemos que a Comisión propoñía un teito do
1.24% e que a última proposta de Luxemburgo era dun 1.06 %.

No que respecta a España —que, recordemos, era un dos paí-
ses que votaran en contra da proposta de Luxemburgo en
xuño—, pódese considerar que o acordo satisfai o obxectivo
prefixado de ter un saldo neto positivo en todos e cada un
dos anos do período. En concreto, o acordo prevé unha
ampliación do “phasing out” do fondo de cohesión até 2013
por un total de 450 millóns de € (200 en 2011, 150 en 2012 e
100 en 2013) que suman agora un total de 3.250. Mantense
a dotación de 100 millóns para as Canarias e engádese outra
de 50 millóns de € para Ceuta e Melilla. Créase un fondo de
acceso tecnolóxico especial para España para I+D por valor de
2.000 millóns de euros do FEDER.

É moi importante sinalar que a diferencia das propostas
luxemburguesas o acordo especifica que os datos de renda
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utilizados serán os de abril de 2005 e, polo tanto Galicia e
Castilla-La Mancha, pasase o que pasase, seguirían estando
por debaixo do 75% e cualificando coma rexión obxectivo
converxencia puro.

Se nos centramos xa máis directamente nos resultados para
Galicia podemos afirmar que tal e coma se configura o siste-
ma de reparto de fondos, o monto total dos fondos que reci-
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be Galicia en concepto de política estrutural non deberían
sufrir grandes modificacións (aproximadamente 3.200
millóns no período actual). Os restantes fondos que se obte-
ñen por outras vías (programas estatais e obras financiadas
polo fondo de cohesión) dependerán do acceso outorgado
aos mesmos polo Estado, pero en principio o aumento do
fondo de cohesión en comparación coa proposta luxembur-
guesa (2800 millóns) ou coa da Comisión (inexistente) son
moi boas novas de cara ao financiamento do AVE. A maiores
o criterio de reparto preestablecido para os 2.000 millóns do
fondo de acceso tecnolóxico prevé que un 75% (aínda que
modificable a vontade de España) dirixirase ás rexións con-
verxencia das que forma parte a nosa comunidade.

No caso da cooperación territorial mantense unha prima do
50% para os territorios fronteirizos entre a UE-15 e a UE-10
(novos estados membros) e entre a UE-25 e os países candi-
datos Bulgaria e Rumanía, o que restaría fondos para a coo-
peración Galicia-Norte de Portugal, xa significativamente
reducidos dende a proposta da Comisión.

Dentro, do labor realizado este ano, para o seguimento da polí-
tica europea de cohesión económica e social, cabe salientar
especialmente os froitos que reportou a coordinación do grupo
de traballo de política de cohesión das oficinas de representa-
ción das Comunidades Autónomas españolas en Bruxelas3, que
permitiu liderar as actividades das rexións españolas en mate-
ria de política de cohesión e reforzar a capacidade de interlo-
cución desta oficina coas institucións comunitarias.
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IIIIII..  OOUUTTRRAASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS

Durante o ano 2005 e dado o especial interese para Galicia,
o labor de seguimento da Fundación Galicia centrouse nos
seguintes expedientes:

Política Común de Pesca

En primeiro lugar, o estudio centrouse na proposta da
Comisión sobre o Fondo Europeo da Pesca (FEP), que será o
novo instrumento comunitario para o financiamento de
intervencións no ámbito da pesca e que está dotado de 4963
millóns de euros para o período 2007-2013. O novo instru-
mento substituirá ao actual IFOP, a partir do 1 de xaneiro de
2007. Durante este ano dende a Fundación Galicia Europa,
fíxose un estudo profundo das diferentes posturas (institu-
cións comunitarias, Estados membros, administración espa-
ñola e galega e o sector). O grupo de coordinación de
oficinas rexionais en Bruxelas, que coordina a Fundación
Galicia Europa, organizou unha xornada monotemática
sobre o FEP. As explicacións correron a cargo do responsable
deste expediente na Comisión Europea, Antonio Gutiérrez,
quen presentou de modo exhaustivo a proposta da Comisión
Europea e as diferentes posturas das partes implicadas.

Por outra banda, estudouse unha proposta adicional de
financiamento da Comisión (adoptada en abril de 2005) e
que está dotada de 2600 Meuros. Coa mesma preténdese
financiar outras intervencións no eido da pesca para o perío-
do 2007-2013: a política de control e inspección, os acordos
pesqueiros, os consellos consultivos rexionais e o financia-
mento de ditames científicos.
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Ademais, a oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas
seguiu de preto os trámites de diferentes expedientes de
enorme repercusión para Galicia como son: o plan de recupe-
ración da merluza e a cigala do Cantábrico, a concesión da
denominación de orixe protexida ao mexillón galego e o
establecemento dun paro biolóxico para a anchoa no
Cantábrico.

Xa no apartado de conferencias, a técnico de pesca da ofici-
na da Fundación Galicia Europa en Bruxelas, María Jesús
Garea, tivo oportunidade de participar nas X Xornadas técni-
cas de Difusión do Sector pesqueiro, co obxecto de achegar
as prioridades da PCP e da I+D+I comunitaria ao sector pes-
queiro galego.

Política Comunitaria de Ambiente

No capítulo relativo á Política Comunitaria de ambiente,
rexistráronse novidades importantes ao longo de 2005 que
foron obxecto de estudo da Fundación Galicia Europa. En
relación coa proposta LIFE Plus, o futuro instrumento finan-
ceiro para o medio ambiente, o Consello alcanzou a finais de
ano un acordo político. A principal consecuencia práctica
para Galicia é o incremento da dotación orzamentaria dirixi-
da a financiar as medidas de xestión para implantar a rede
natura 2000.

Por outra banda, se tomamos como marco de referencia da
política ambiental o VI Programa de Acción ambiental 2001-
2010, o ano 2005 foi especialmente frutífero. A Comisión
Europea adoptou catro estratexias temáticas que veñen a
concretar as liñas políticas xerais previstas polo programa. 
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Estas son: contaminación do aire, prevención e reciclaxe de
residuos, protección e conservación do medio ambiente mari-
ño e xestión sostible dos recursos.

Os nosos interlocutores recibiron información puntual sobre
todas estas cuestións así como a información remitida pola
plataforma EPRO, rede de oficinas rexionais en Bruxelas con
competencias medioambientais. Grazas a esta plataforma,
gañamos unha maior interlocución coa Comisión Europea e
fáisenos chegar un maior número de documentación en
tempo útil. Todo isto permítenos incrementar e mellorar o
noso acceso á información europea de interese.

Política de I+D+i

Neste ámbito hai que resaltar que ao longo deste ano, a
Comisión Europea presentou unha serie de documentos que
veñen a definir en maior ou menor medida o panorama do
financiamento comunitario á investigación para os próximos
anos. Estes documentos son: a proposta do VII Programa
Marco 2007-2013, as propostas relativas aos programas espe-
cíficos que veñen a desenvolver o programa marco, e a pro-
posta relativa ás regras de participación dos propoñentes
neste programa.

Dende a Fundación Galicia Europa fíxose un seguimento dos
documentos adoptados pola Comisión, dos debates no seo
do Consello e da adopción dun acordo político parcial a finais
de ano. A partir de 2006, será preciso seguir os debates no
Parlamento, que actúa como colexislador no expediente rela-
tivo ao programa marco e as regras de participación.
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No capítulo orzamentario, se ben a proposta inicial da
Comisión propuña duplicar o orzamento comunitario para a
I+D+i comunitaria, en virtude do acordo adoptado polo
Consello Europeo de decembro este orzamento podería
verse reducido substancialmente, aínda que a dotación
financeira final suporía un incremento fronte ao programa
actual (o VI Programa Marco I+D+i 2002-2006 está dotado
con 17.500 Meuros).

Por último, hai que resaltar que en relación co programa
actual 2002-2006, a Fundación Galicia Europa efectuou un
seguimento sobre a participación española e, en concreto, a
galega. Un aspecto salientable, que se deu a coñecer entre os
interesados en Galicia, é a excepción ao principio de dobre
cofinanciamento. Para os proxectos financiados con cargo ao
VI programa marco cabe obter unha segunda vía de financia-
mento e que sexan financiados con cargo aos fondos estruc-
turais, se así o decide o Comité del seguimento do programa.
Por tanto, un mismo proxecto de I+D+i pode recibir financia-
mento de dous instrumentos comunitarios diferentes. Esta
exclusión do “principio de prohibición de dobre financia-
mento comunitario” só cabe para as rexións obxectivo 1 e
para os proxectos no ámbito da I+D+i.

Política de Emprego e Asuntos Sociais

No primeiro semestre do ano e baixo Presidencia luxembur-
guesa adoptáronse “as liñas directrices para o crecemento e
o emprego” como elemento central para relanzar a
Estratexia de Lisboa no quinto aniversario da súa adopción
no ano 2000.
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Durante a segunda parte de 2005 e baixo Presidencia británi-
ca, os Estados membros presentaron os seus plans nacionais
de reforma como resposta a estas liñas directrices, seguindo
polo tanto co desenvolvemento dos obxectivos da devantida
Estratexia, como elemento prioritario á hora de crear máis e
mellores empregos no contexto dunha sociedade baseada no
coñecemento e na innovación.

Pola súa banda e de maneira máis concreta, a Presidencia
centrou o seu interese no debate sobre o “modelo social
europeo”, adicándolle un punto importante no Cumio
Informal de Xefes de Estado e de Goberno de Hampton
Court o 27 de outubro, sen que finalmente o resultado de tal
Cumio neste eido fose especialmente relevante ou decisivo.
Noutros aspectos destaca a adopción dun acordo político
sobre o novo programa comunitario “PROGRESS” e o fracaso
á hora de acadar outro acordo político sobre a Directiva rela-
tiva a certos aspectos da ordenación do tempo de traballo.

Todos estes asuntos foron obxecto dun importante labor de
seguemento e análise pola Fundación Galicia Europa, impli-
cada activamente nos grupos de traballo das Comunidades
Autónomas e asistindo periodicamente ás comisións parla-
mentarias “ad hoc” do Parlamento Europeo, entre outras ins-
titucións.

Política Agrícola Común

No relativo á política agrícola común (PAC), o máis destacado
do ano 2005 foi sen dúbida a aprobación do regulamento de
apoio ó desenvolvemento rural polo que se crea o novo Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER). 
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Coa creación do FEADER quérese reforzar o rol da agricultura
europea no rural para que esta contribúa a unha xestión sosti-
ble do territorio e á revitalización do medio rural.

A nova política de desenvolvemento rural ten tres grandes
obxectivos: mellorar a competitividade das explotacións
agrícolas e forestais mediante o apoio á reestructuración e
á innovación; preservar o ambiente e o medio rural por
medio dunha adecuada xestión das terras e conservación
dos recursos naturais, e mellorar a calidade de vida nas
zonas rurais fomentando a diversificación das actividades
económicas.

O FEADER supón que por primeira vez existirá un marco
único de financiamento e programación que agrupará tóda-
las medidas de apoio ó desenvolvemento rural. A creación do
FEADER compleméntase cun novo regulamento de financia-
mento da PAC que establece un marco legal único para o
financiamento da PAC por medio de dous fondos, o FEADER
(Fondo Europeo Agrícola de desenvolvemento Rural), que
financiará as medidas de desenvolvemento rural, e o FEAGA
(Fondo Europeo Agrícola de Garantía), que financia as axu-
das directas e outras medidas de mercado.

Durante o ano 2005 a Fundación Galicia Europa realizou un
seguimento exhaustivo da evolución da nova política de des-
envolvemento rural coa que se pretende completar a profun-
da reforma da PAC emprendida nos últimos anos e participou
activamente nos diversos foros e reunións organizados co
obxecto de debater o impacto que o novo fondo terá nas
zonas rurais.
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Política Económica e Financeira da UE

O 2005 foi un ano de claroescuros para a política económica
da UE. Despois dun semestre de tanta actividade coma o
anterior (Reforma do Pacto de Estabilidade e Crecemento,
Aprobación das Grandes Orientacións, debate continuo
sobre as PPFF) o segundo semestre estivo esencialmente mar-
cado pola inactividade no Consello ECOFIN até o mes de
decembro no que se aprobou a nivel político o novo réxime
de IVE reducido coa súa extensión ao réxime de certos servi-
cios (p.ex. restauración).

Algo moi similar pode dicirse en relación ás Perpectivas
Financeiras das que a primeira caixa de negociación apareceu
finalmente o 5 de decembro, se ben é certo que, finalmente,
no Consello de decembro chegouse a un acordo sobre o seu
contido.

No eido da rolda de Doha da OMC as diferencias no seo do
Consello (CAGRE, ECOFIN e Agricultura e Pesca), en especial
en relación á PAC (cotas e subsidios agrícolas), derivaron en
significativas discusións sobre a extensión do mandato nego-
ciador do representante da UE en Hong Kong. En calquera
caso o acordo final da rolda obrigará a eliminar tódalas axu-
das agrícolas en 2013.

No que respecta a Galicia debe de destacarse a aprobación
da decisión marco e da directiva para sancionar os incumpri-
mentos da lexislación medioambiental que deriven en conta-
minación a partir de buques.
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Política da Competencia

Reforma do sistema de modificación das axudas de estado

A Dirección xeral de competencia da Comisión Europea
adoptou o 15 de abril unha proposta de Regulamento que
modificaría o 659/99/CE (que detalla as normas para a aplica-
ción do art. 93 do Tratado), e que se aplica a todos os secto-
res. Unha das modificacións máis interesantes que introduce
o novo Regulamento, que aínda non foi publicado no Diario
Oficial da Unión Europea, é o establecemento dun novo for-
mulario de notificación.

A nova norma enuncia unha serie de medidas relativas á
notificación simplificada de certas modificacións de réximes
de axudas estatais xa existentes, pero hai que sinalar que o
recurso a estes mecanismos simplificados de notificación soa-
mente é admisible cando a Comisión fose informada conve-
niente e regularmente da aplicación da axuda en cuestión.

Seguindo a letra do novo Regulamento, os incrementos no
orzamento previsto inicialmente por un réxime de axudas
que non superen o 20% (e, en particular, aqueles incremen-
tos de pequena contía que se destinen a contrarrestar os
efectos da inflación) non terán que ser notificados obrigato-
riamente á Comisión, xa que se considera que un incremento
menor do 20% no orzamento do marco de axudas non terá
unha incidencia relevante na compatibilidade deste co mer-
cado común (obviamente, sempre e cando non se modifi-
quen outras condicións impostas polo réxime de axudas).
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A Fundación Galicia Europa, consciente da importancia que a
concesión de axudas públicas ten para o desenvolvemento da
rexión, seguiu con atención o proceso de adopción e de
implementación deste novo paquete normativo, así como o
proceso de negociación do novo marco de axudas rexionais,
aínda en curso.

3.1.2. INFORMES PERIÓDICOS

A actividade de seguimento e difusión de información
europea levada a cabo pola Fundación Galicia Europa
reflíctese na elaboración periódica dos seguintes produtos
informativos:

RREEVVIISSTTAA  DDEE  PPRREENNSSAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

Reúne as noticias máis relevantes do día extraídas dun con-
xunto de periódicos de recoñecido prestixio e influencia no
continente europeo e americano. As noticias son recollidas
no seu idioma orixinal a partir de periódicos franceses, bel-
gas, alemáns, ingleses, portugueses, italianos, estadouniden-
ses e de América Latina (Arxentina, Chile, Brasil, Venezuela e
Uruguai). Trátase dun produto informativo centrado en
asuntos que acontecen en Europa, e incluso no ámbito glo-
bal, cando se estima que estes teñen repercusións no proce-
so de construción comunitario. O resumo de prensa ofrece,
así mesmo, visións “nacionais” de distintos Estados membros
sobre dito proceso, anunciando, polo tanto, nun gran núme-
ro de ocasións tendencias políticas e económicas para Europa
e o proceso comunitario.
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Durante o ano 2005, elaboráronse revistas de prensa interna-
cional todos os días laborables do ano, excepto os correspon-
dentes ao mes de agosto e ao período do Nadal. A revista de
prensa internacional envíase a todos os membros do
Padroado. Tamén se fai chegar ao persoal da Secretaría Xeral
de Relacións coa UE e Cooperación Exterior e a deputados do
Parlamento Europeo.

RREESSUUMMOO  DDEE  PPRREENNSSAA  GGAALLEEGGAA

A partir dalgúns dos principais periódicos galegos, a
Secretaría Xeral de Relacións Exteriores elabora diariamente
un resumo das noticias máis destacadas relacionadas co
mundo europeo. Este compendio, que se fai chegar a primei-
ra hora da mañá á oficina da Fundación Galicia Europa en
Bruxelas, é distribuído a un elenco de persoas de orixe gale-
ga que traballan nas institucións europeas ou noutras entida-
des relacionadas coa armazón comunitaria (Parlamento
Europeo, Comisión Europea, Consello Europeo,
Representación Permanente de España perante a Unión
Europea, etc.).

EEUURROOPP@@QQUUIINNCCEENNAALL

É un produto que busca abranguer e achegar unha visión
global dos acontecementos comunitarios de maior relevancia
nos 15 días cubertos pola publicación. O Europ@Quincenal
intenta encontrar o pulso á realidade comunitaria da última
quincena, incluíndo breves noticias de interese sobre os avan-
ces realizados na construción europea e un apartado especí-
fico, referido a grandes cuestións, que recolle unha análise
máis fonda dende unha perspectiva galega. Esta publicación
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é moito máis diversificada en canto ás fontes utilizadas na
súa elaboración e non se detén en explicacións que para os
non iniciados nestes asuntos poderían ser esenciais para com-
prender cada entrada.

Durante o ano 2005, os destinatarios de Europ@Quincenal
foron o presidente e os membros do Padroado da Fundación
Galicia Europa, así como a Secretaría Xeral de Relacións
Exteriores e deputados do Parlamento Europeo. Nos meses
de xaneiro e decembro, unicamente se elaborou un número
en cada mensualidade, como consecuencia da menor activi-
dade comunitaria orixinada polas festas do Nadal; no mes de
agosto non se realizou ningún. En total, durante o ano 2005
distribuíronse 20 números.

EEUURROOPP@@MMEENNSSUUAALL

O equipo técnico da oficina de Bruxelas elabora cada mes
unha serie de informes de prospectiva, baixo a denominación
de Europ@Mensual, nos que se analizan aspectos relativos ás
materias da súa competencia, dende o punto de vista dos
intereses de Galicia. En total, elaboráronse 36 informes de
prospectiva durante o ano 2005.

Os informes mensuais envíanse ao presidente e a todos os
membros do Padroado e á Secretaría Xeral de Relacións
Exteriores, así como a aqueles conselleiros que non son mem-
bros do Padroado e aos secretarios xerais de Presidencia
cando os informes teñen relación cos seus temas. Ademais, o
Europ@Mensual faise chegar a deputados do Parlamento
Europeo.
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A continuación detállase o listado de informes corresponden-
tes ao ano 2005:

XANEIRO

AS RELACIÓNS ENTRE A UNIÓN EUROPEA E UCRANIA

DESENVOLVEMENTO DA TECNOLOXÍA DO HIDRÓXENO

A ACTUAL POLÍTICA COMUNITARIA DO AMBIENTE 
E AS SÚAS IMPLICACIÓNS

FEBREIRO

O ESTATUTO XURISDICCIONAL DO COMITÉ DAS REXIÓNS

A NUEVA AXENDA SOCIAL (2005-2010)

ESTADO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO SOBRE 
O FONDO EUROPEO DA PESCA (FEP)

MARZO

O SERVIZO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR

INFORME 2005 SOBRE A IGUALDADE ENTRE HOMES 
E MULLERES

POLÍTICA COMUNITARIA DE I+D+I: CONTEXTO 
E PERSPECTIVAS DE FUTURO
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ABRIL

A AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN 
TRANSFRONTEIRIZA

A PROPUESTA DA COMISIÓN EUROPEA RELATIVA 
AO PROGRAMA MARCO DE I+D+I PARA O PERÍODO
2007-2013

MAIO

CONSECUENCIAS DA NON RATIFICACIÓN 
DO TRATADO CONSTITUCIONAL

CONTENIDO DO REGULAMENTO 768/2005 
POLO QUE SE ESTABLECE A AXENCIA COMUNITARIA 
DE CONTROL DA PESCA

A EDUCACIÓN EN EUROPA NO CONTEXTO 
DA ESTRATEXIA DE LISBOA

ESTADO DE SITUACIÓN DA NEGOCIACIÓN SOBRE 
O MARCO FINANCEIRO PLURIANUAL 2007-2013. 
EFECTOS SOBRE GALICIA E A POLÍTICA REXIONAL

XUÑO

PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIO EN MATERIA 
DE LIBERDADE, SEGURIDADE E XUSTIZA

O FEADER: A NOVA POLÍTICA 
DE DESENVOLVEMENTO RURAL EUROPEA
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O EMPREGO OFICIAL DE LINGUAS ADICIONAIS NA UE

REPERCUSIÓNS DO NON ACORDO SOBRE PERSPECTIVAS
FINANCEIRAS NO CONSELLO DE VERÁN: 
UNHA AVALIACIÓN EN CLAVE GALEGA

XULLO

ESTADO DAS NEGOCIACIÓNS DO FUTURO 
PROGRAMA CULTURA 2007

UNHA MIRADA AO PROGRAMA ERASMUS MUNDUS
NOVA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO DA UE

ORIENTACIÓNS ESTRATÉXICAS COMUNITARIAS 
2007-2013

SETEMBRO

O PERÍODO DE REFLEXIÓN SOBRE 
A CONSTITUCIÓN EUROPEA

CONTIDO DAS PROPOSTAS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS
DO VII PROGRAMA MARCO IDT (2007-2013)

DIRECTIVA RELATIVA AOS SERVIZOS 
NO MERCADO INTERIOR

A REFORMA DO AZUCRE
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OUTUBRO

OS NOVOS PROGRAMAS TEMÁTICOS DE COOPERACIÓN
AO DESENVOLVEMENTO

GRIPE AVIARIA: ÚLTIMOS ACONTECEMENTOS NA UNIÓN
EUROPEA

MARCO EUROPEO DAS CUALIFICACIÓNS PROFESIONAIS

O FUTURO DA COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA

NOVEMBRO

O NOVO PAQUETE DE AMPLIACIÓN

O ACTUAL INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA 
O MEDIO AMBIENTE (LIFE): 
INFORMACIÓNS XURÍDICAS E FINANCEIRAS

PRESENTACIÓN DO LIBRO VERDE DA UE 
SOBRE SAÚDE MENTAL

A POLÍTICA EUROPEA DE ENERXÍA 
E A EFICIENCIA ENERXÉTICA

DECEMBRO

PERSPECTIVAS FINANCEIRAS PARA O PERÍODO 2007-2013
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EEUURROOPP@@SSEEMMEESSTTRRAALL

O Europ@Semestral é un documento de síntese, que permite
una visión global sobre a Presidencia do Consello da Unión
Europea, os obxectivos que se marcou e como se traduciron
estes en realizacións concretas (desenvolvemento político e
lexislativo). Igualmente, realízase unha breve valoración do
traballo da presidencia en cada área temática prestando
unha especial atención á súa posible repercusión sobre os
intereses galegos.

O formato do informe escolleuse tendo en conta a idea de
realizar unha síntese: trátase dun conxunto de fichas referen-
tes a cada unha das políticas comunitarias. Este formato evo-
luciona e adáptase conforme ás necesidades de quen
consulta o informe; por esta causa non hai unha correspon-
dencia exacta entre os Consellos de Ministros e os temas
escollidos para cada unha das fichas, senón que se recolleron
aqueles que revisten unha maior importancia para a
Comunidade Autónoma de Galicia.

Para a súa elaboración, levouse a cabo un seguimento diario
e particular de cada unha das reunións do Consello ao longo
do período comprendido entre xaneiro e xuño de 2005, así
como das actividades institucionais e da acción normativa da
Comisión Europea, o Parlamento Europeo, o Comité das
Rexións e o Comité Económico e Social.

As fichas preséntanse en orde alfabética, co propósito de
proporcionar unha maior claridade e utilidade ao informe.
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3.1.3. CONSULTAS

A oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas canaliza
boa parte das dúbidas e consultas que tanto particulares
como institucións e empresas galegas lle presentan respecto
ao funcionamento e ás iniciativas emanadas das institucións
comunitarias. A súa presenza física en Bruxelas permítelle un
contacto máis directo coa realidade comunitaria e unha
intervención máis inmediata nos debates, foros e iniciativas
que se levan a cabo no seo da UE e que teñen algún tipo de
relación con Galicia.

A resposta a consultas inclúe unha serie de actividades diver-
sas, que van dende a elaboración de informes, a busca de
financiamento comunitario de proxectos, a xestión de expe-
dientes, a intervención lexislativa, ata a simple remisión de
información. Outras actividades abranguidas neste apartado
son a busca de relatores europeos para participar en confe-
rencias ou seminarios organizados en Galicia ou a participa-
ción en reunións, mesas redondas ou conferencias a petición
dalgunha entidade galega.
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3.2 PUBLICACIÓNS

A Fundación Galicia Europa considera que a posta a disposición
da sociedade galega de información europea do seu interese
pasa polo achegamento puntual aos temas que en cada
momento esperten unha maior sensibilidade ou preocupación
xeral. Coa intención de atender ás inquedanzas dos galegos con
respecto aos asuntos que repercuten máis directamente sobre
eles, a Fundación Galicia Europa desenvolve unha importante
tarefa divulgativa mediante a elaboración de publicacións que
se insiran nas distintas coleccións ampliadas ano tras ano.

As publicacións editadas pola Fundación Galicia Europa ao
longo do ano 2005 foron as seguintes:

TTrraattaaddoo  ppoolloo  qquuee  ssee  eessttaabblleeccee  uunnhhaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ppaarraa  EEuurrooppaa

Reedición do texto oficial do “Tratado polo que se establece
unha Constitución para Europa”, dado o seu gran éxito, por ser,
en primeiro lugar, a primeira edición realizada en galego; en
segundo lugar, por tratarse dunha edición completa xa que
inclúe o texto do Tratado e ademais o de tódolos documentos
anexos e protocolos; e en terceiro e último lugar, por incluír
unha “Guía Básica da Constitución Europea” que facilita o
achegamento ao contido e á comprensión do texto do Tratado.

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EE  PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNNSS

70



FFoolllleettooss  iinnffoorrmmaattiivvooss  ddaa  UUEE

Edición en galego dos folletos informativos da UE “Unha
Constitución para Europa” e “Presentación aos cidadáns”, en colabo-
ración coas Consellerías de Educación e de Ordenación Universitaria
e de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.

BBoolleettíínn  GGaalliicciiaa  EEuurrooppaa

O Boletín Galicia Europa é unha revista mensual, redactada
en galego, de ampla difusión na que se recolle a actualidade
europea e a súa repercusión en Galicia. Na súa redacción
colaboran a Secretaría Xeral de Relacións Exteriores, as ofici-
nas da Fundación Galicia Europa en Santiago de Compostela
e en Bruxelas, xunto con entidades da Rede de Información
Europea en Galicia. A Fundación Galicia Europa participou
activamente ao longo dos once números do Boletín do ano
2005 (números 154 a 164).

O Boletín Galicia Europa está dirixido a toda a sociedade
galega e, en especial, a aqueles interesados pola actualidade
comunitaria que pretendan ter unha visión xeral da marcha
da construción europea. Por isto, esta revista distribúese
entre bibliotecas, facultades, centros de información euro-
pea, concellos, centros de información xuvenil, etc.
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OOuuttrraass  PPuubblliiccaacciióónnss

Suplemento especial da Revista ECO do Eixo Atlántico (2 
de febreiro).

Publicación das conferencias do Curso de Verán “Europa,
Europa” da Facultade de Ciencias Sociais de Vigo.

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EE  PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNNSS
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3.3PÁXINA WEB

Internet estase a converter nun instrumento cada vez máis
imprescindible na vida diaria, laboral e privada dos cidadáns
galegos. A Fundación Galicia Europa xa se sumara a esta
nova etapa no ano 1999 coa creación dun primeiro portal
corporativo.

www.fundaciongaliciaeuropa.org

No ano 2005, púxose en marcha, sen embargo, un novo
Portal Web da Fundación. Cunha estructura totalmente reno-
vada, o enfoque que se lle quere dar ao noso espacio web é
o de converterse nunha ferramenta útil de traballo e consul-
ta, en asuntos europeos de interese para Galicia que permi-
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ta, ademais, ter un coñecemento da actualidade europea e
da presencia galega nas institucións europeas.

A nova estructura permítenos ofrecer información renovada
diariamente da actualidade europea, a través da análise dos
temas máis interesantes para a nosa comunidade. Así, recóllese
no noso portal web a nova sección denominada “Destacados”
que resalta as novas comunitarias de máis relevancia dende a
perspectiva galega, os nosos informes semestrais e de priorida-
des ao final e ao principio de cada Presidencia ou os nosos
informes mensuais sobre unha gran cuestión de actualidade.
Ademais, téntase ultilizar o Portal Web para fomentar a parti-
cipación galega en proxectos europeos.

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EE  PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNNSS
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4.1PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA NO
CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA

O acordo do 9 de decembro de 2004 entre a Administración
Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas permitiu for-
malizar a participación directa destas no Consello da Unión
Europea. A presenza das Comunidades Autónomas supón un
importante paso na mellora do sistema de participación
autonómica nos asuntos europeos, non só por se o Consello,
xunto co Parlamento Europeo, o poder lexislativo da Unión
senón tamén polo seu importante valor simbólico.

O acordo que permite a participación das Comunidades
Autónomas en todos os niveis, dende as reunións do Consello
a nivel ministerial, mediante a incorporación dun representan-
te autonómico —con rango de conselleiro— na delegación
española, ata a presenza directa nas instancias preparatorias
das reunións do Consello, tales coma os grupos de traballo.
Nun principio, a participación autonómica está aberta ás for-
macións do Consello de Agricultura e Pesca, Educación Cultura
e Xuventude, Saúde e Consumidores, e Medio Ambiente.

O novo modelo trata, dentro do principio de unidade de
representación exterior do Estado e de lealdade institucional,
de fortalecer os mecanismos de formación da vontade do
Estado para integrar mellor as realidades dun sistema com-
plexo e descentralizado coma o español, ao mesmo tempo
que tenta configurarse coma un sistema de participación áxil
e flexíbel, susceptíbel dun gradual desenvolvemento.
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O ano 2005 adicouse fundamentalmente á posta en marcha
do acordo. Así as distintas conferencias sectoriais afectadas
definiron os respectivos modelos de organización da partici-
pación autonómica, dende a designación do representante
autonómico que se incorporará á delegación española ata a
definición da posición autonómica que será traslada á dele-
gación española para a súa defensa conxunta nos distintos
niveis de traballo do Consello.

Este novo ámbito de participación autonómica supuxo para a
Fundación Galicia Europa a asunción de novas tarefas. Así, en
colaboración co departamentos competentes da Xunta de
Galicia, a representación Permanente de España ante a
Unión Europea e as outras oficinas autonómicas, fixo un
seguimento do desenvolvemento dos traballos nas diferentes
formacións do Consello abertas á participación autonómica.

OOUUTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
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4.2COMITÉ DAS REXIÓNS

O Comité das Rexións (CdR) creouse en 1992 co Tratado de
Maastricht como asemblea na que están representados os
entes locais e rexionais da Unión Europea. Composto por
317 membros (21 dos cales son españois), os membros titu-
lar e suplente representantes da Comunidade Autónoma de
Galicia son o presidente da Xunta de Galicia e o secretario
xeral de Relacións Exteriores da Xunta de Galicia, respecti-
vamente.

En tanto que órgano consultivo da Unión Europea, o Comité
debe ser consultado obrigatoriamente nunha serie de mate-
rias concretas como cohesión económica e social, transporte,
emprego, educación ou cultura, aínda que tamén pode ser
consultado sempre que se estime oportuno. Igualmente, o CdR
pode elaborar ditames por iniciativa propia, o que lle permite
tratar calquera asunto que figure na axenda europea.

A oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas, en perma-
nente coordinación coa Xunta de Galicia, presta asistencia e
apoio aos membros titular e suplente galegos na súa partici-
pación nos traballos do Comité. Xunto co apoio loxístico, a
oficina fai un seguimento constante dos traballos do Comité
e colabora na elaboración de emendas a ditames e informes
debatidos tanto en comisión como en pleno cando se consi-
dera necesario para a inclusión e consideración dos intereses
de Galicia.
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Cabe sinalar que das seis comisións especializadas nas que se
organiza o CdR no mandato 2002-2006, os membros galegos
formaron parte das seguintes:

- Comisión de Desenvolvemento Sostible: os seus ámbitos
de competencia son, entre outros, política agrícola

OOUUTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
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común e o desenvolvemento rural, pesca, e medio
ambiente.

- Comisión de Asuntos Constitucionais e Gobernanza
Europea: con competencia nos ámbitos de integración
europea e papel dos entes territoriais, subsidiariedade,
descentralización, gobernanza europea, ou cidadanía da
Unión, entre outros.

De entre as principais actividades realizadas polos membros
galegos ao longo de 2005, e que contaron co apoio do perso-
al da Fundación Galicia Europa, cómpre destacar as diferentes
iniciativas vinculadas ao debate sobre a nova política de cohe-
sión e as perspectivas financeiras 2007-2013. En particular, a
defensa dun nivel de financiamento adecuado para a futura
política rexional e o establecemento dun mecanismo transito-
rio para compensar a perda por parte de España do Fondo de
Cohesión debido ao efecto estatístico da ampliación.

Conseguiuse tamén que os diversos ditames do Comité sobre
os instrumentos financeiros da futura política rexional reco-
llesen en xeral as posturas defendidas por Galicia en aspectos
como a concentración das axudas no obxectivo converxencia
(antigo Obxectivo 1), a profundización na cooperación trans-
fronteiriza e interrexional, a consideración dos problemas de
accesibilidade en rexións con barreiras naturais ou a creación
de novas liñas de financiamento para o reforzo da segurida-
de marítima.

Así mesmo, tamén cabe sinalar as aportacións realizadas a
varios ditames de interese para Galicia elaborados na
Comisión de Desenvolvemento Sostible como o relativo ao
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Fondo Europeo para a Pesca, no que se recolleu a concesión
de axudas aos productores de moluscos en caso de catástro-
fes naturais e non naturais, o relativo á política marítima da
Unión Europea, no que os membros galegos colaboraron
activamente co relator.

No marco da Comisión de Asuntos Constitucionais tamén as
contribucións galegas aos informes sobre o estado do proce-
so de descentralización na Unión Europea, sublimando que a
autonomía dos entes locais e rexionais debe garantirse ao
máximo nivel normativo, ou sobre a aplicación e o control
dos principios de subsidiariedade e proporcionalidade.

Por último, o presidente da Xunta de Galicia, interveu en
galego por primeira vez na historia das Institucións Europeas
na 62 sesión plenaria do Comité das Rexións celebrada o 16
de novembro. Esta intervención foi posible gracas ao acordo
aprobado polo Consello de Ministros o pasado 13 de xuño
relativo ao uso das linguas que son oficiais nos Estados mem-
bros pero que non o son nas institucións e órganos da Unión
Europea. A fin de pór en práctica este acordo, e no caso con-
creto do Comité das Rexións, subscribiuse un protocolo admi-
nistrativo co Reino de España o mesmo día 16 de novembro.

OOUUTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
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4.3COLABORACIÓN ENTRE 
AS OFICINAS REXIONAIS 

ESPAÑOLAS EN BRUXELAS (CORE)

Durante o ano 2005, as oficinas de Comunidades Autónomas
(CC.AA.) en Bruxelas seguiron traballando conxuntamente
para compartir información europea e reforzar a súa interlo-
cución ante as institucións europeas e ante a Representación
Permanente de España ante a UE, no cadro do Acordo de
Colaboración asinado polos directores das oficinas rexionais
españolas en Bruxelas (CORE) o 23 de xullo de 2002 baixo
coordinación da oficina da Fundación Galicia Europa. As
Comunidades Autónomas de Valencia e Navarra foron as
encargadas de coordinar as actuacións globais da CORE o pri-
meiro e segundo semestre do ano respectivamente.

As actividades da CORE no ano 2005 estiveron marcadas pola
aprobación dos Acordos da CARCE (Conferencia para
Asuntos relacionados coas Comunidades Europeas) aproba-
dos o 9 de decembro de 2004 e relativos á Consellería para
Asuntos Autonómicos na Representación Permanente de
España ante a UE (REPER), que supuxo a incorporación de
dous conselleiros autonómicos nesta representación proce-
dentes das administracións autonómicas, e ao sistema de par-
ticipación autonómica nas formacións do Consello da UE.
Ambos acordos constitúen decisións de importancia maior
para o funcionamento das oficinas rexionais españolas en
Bruxelas.
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Nos diversos encontros mantidos polos directores das oficinas
de Bruxelas das Comunidades Autónomas para a posta en
común de temas internos relacionados co funcionamento do
acordo entre as oficinas, tales como o traballo dos Grupos de
Coordinación Técnicos (GCT), o funcionamento do Comité
das Rexións, as relacións coa Representación Permanente de
España ante a UE (REPER), etc. , foi este último punto o que
amosou mais interese por parte dos dezasete, ao estar estrei-
tamente vinculado á aplicación dos acordos da CARCE.

No cadro destes acordos, durante o primeiro semestre do ano
o debate centrouse na definición dun plan operativo de tra-
ballo da Consellería de Asuntos autonómicos para asegurar a
correcta información ás CC.AA. en relación coa súa participa-
ción nos Consellos de ministros coa colaboración das oficinas
das Comunidades Autónomas en Bruxelas. Esta colaboración
está a repercutir fundamentalmente no labor dos grupos de
coordinación técnica da CORE que están a desempeñar un
importante papel na difusión da información relativa aos tra-
ballos dos Consellos de Ministros correspondentes. Durante o
segundo semestre de 2005, prestouse unha especial atención
ao seguimento da posta en práctica dos acordos, coa finali-
dade de mellorar o funcionamento da participación autonó-
mica no Consello mediante o traslado á CARCE dos
problemas e das boas prácticas detectadas en Bruxelas. Por
suposto, todos estes debates fixéronse de maneira moi estrei-
ta cos conselleiros autonómicos da REPER.

Con relación ás reunións externas mantidas polos directo-
res de oficinas das CC.AA. en Bruxelas, hai que destacar as
comidas de traballo celebradas cos seguintes responsables
comunitarios:

OOUUTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
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- Carlos Bastarreche, Embaixador de España ante a UE.

- Danuta Hubner, Comisaria responsable de política rexional.

- Joaquín Almunia, Comisario responsable de Economía e
Finanzas da Comisión Europea.

- Fernando Carbajo, Director da oficina do PE en Madrid.

- Francisco Ferrero, Director do Instituto Cervantes.
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Finalmente, o ano 2005 supuxo a continuación das actividades
formativas iniciadas en 2004, dirixidas aos mozos que veñen
de licenciarse e que están a realizaren prácticas profesionais
no eido comunitario, ben no seo das mesmas oficinas rexio-
nais españolas ou ben nas institucións comunitarias. As xorna-
das, celebradas durante o primeiro e o segundo semestre,
versaron sobre as funcións das oficinas e as súas relacións coas
institucións comunitarias e a Representación Permanente de
España ante a Unión Europea, e sobre as políticas da UE de
maior interese para as Comunidades Autónomas.

GRUPOS DE COORDINACIÓN TÉCNICOS

No marco dos obxectivos previstos mediante o Acordo de
Colaboración, os Grupos de Coordinación Técnicos (GCT)
teñen como misión principal o seguimento e análise técnica
continuada das políticas públicas comunitarias, dende o ini-
cio do proceso de concepción das mesmas por parte da
Comisión ata a súa adopción polo Consello e, de ser o caso,
polo Parlamento. Con este propósito, desenvolven contactos
coas persoas adecuadas para o seguimento destes procesos,
ás que poden invitar a participar nas súas reunións.

No cadro da aplicación dos acordos da CARCE, estase a traba-
llar para que os grupos de coordinación técnicos afectados
pola participación das CC.AA. nos correspondentes Consellos
de Ministros (GCT de Agricultura, de Pesca, de Cultura,
Educación e Xuventude, de Medio Ambiente e de Emprego e
Asuntos sociais) exploren novos métodos de traballo e propo-
ñan iniciativas que contribúan á mellor consecución dos
obxectivos recollidos nos acordos da CARCE.

OOUUTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
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OOffiicciinnaass  ccoooorrddiinnaaddoorraass

Tendo en conta as áreas de interese das Comunidades
Autónomas, durante o ano 2005 funcionaron 13 GCT para
cada un dos cales está designada unha oficina coordinadora:

- GCT Emprego e Asuntos Sociais. Coordinación: Castela A
Mancha.

- GCT Competitividade e Enerxía. Coordinación: Castela e
León.

- GCT Agricultura. Coordinación: Andalucía.

- GCT Política Rexional e de Cohesión. Coordinación:
Galicia.

- GCT Pesca. Coordinación: Galicia.

- GCT I+D e Sociedade da Información. Coordinación:
Madrid.

- GCT Medio Ambiente. Coordinación: País Vasco.

- GCT Cultura, Educación e Xuventude. Coordinación:
Cataluña.

- GCT Transportes. Coordinación: Aragón.

- GCT Relacións Exteriores. Coordinación: Valencia.

- GCT Alerta Empresarial. Coordinación : Murcia.
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- GCT Seguridade alimentaria. Coordinación: País Vasco.

- Delegación española del Comité de las Rexións.
Coordinación: A Rioxa.

A oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas asume a
coordinación de dous grupos de traballo: o GCT de Política
Rexional e Cohesión e o GCT Pesca.

GGCCTT  ddee  PPoollííttiiccaa  RReexxiioonnaall  ee  ddee  CCoohheessiióónn

A Fundación Galicia Europa coordina o GCT de Política
Rexional e de Cohesión das oficinas de representación das
Comunidades Autónomas en Bruxelas dende hai xa máis de
dous anos. O ano 2005 estivo marcado pola negociación dos
regulamentos de fondos, cuestión estreitamente vinculada á
negociación das Perspectivas Financeiras (PPFF) aprobadas no
Consello Europeo de decembro.

No ámbito das Perspectivas Financeiras o interese do grupo
centrouse no seguimento da negociación no seo do Consello
onde a aparición sucesiva das caixas de negociación elabora-
das pola Presidencia determinou de algunha maneira o
calendario de traballo. No exame destas propostas prestouse
especial atención pola súa repercusión nas Comunidades
Autónomas ao método de atribución de fondos (método de
Berlín), ós réximes transitorios (phasing out-phasing in) e á
dotación para cooperación transfronteriza. O seguimento
realizouse basicamente mediante o intercambio de informa-
ción entre os membros do grupo e por medio de reunións cos
conselleiros responsables da Representación Permanente
(REPER) de España ante a Unión Europea.

OOUUTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
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Polo que respecta aos regulamentos de fondos (aprobación
por procedemento de codecisión ou ditame conforme), levou-
se a cabo un seguimento da actividade da comisión parlamen-
taria de desenvolvemento rexional e participouse activamente
nos ditames do Comité das Rexións sobre estes regulamentos.
De este modo, negociouse unha declaración conxunta en
apoio da política de cohesión presentada no pleno de maio do
Comité das Rexións. Por outro lado, organizouse unha reunión
con funcionarios da Secretaría do Consello responsables da
negociación dos regulamentos de fondos, que expuxeron o
estado da negociación e explicaron o funcionamento do méto-
do de Berlín. Tamén se celebraron reunións con funcionarios
da Dirección Xeral de Política Rexional da Comisión Europea e
cos conselleiros responsables da negociación dos regulamen-
tos de fondos da REPER española.

Finalmente, a solicitude da Oficina de Asturias, organizouse
unha reunión conxunta co grupo de Competitividade en rela-
ción co ditame do Comité das Rexións sobre axudas de esta-
do rexionais.

GGCCTT  ddee  PPeessccaa

Durante o ano 2005, a oficina de Bruxelas da Fundación
Galicia Europa continuou asumindo o liderazgo do Grupo
de Pesca, tal e coma se estableceu dentro do sistema de
coordinación técnico das oficinas rexionais españolas pre-
sentes en Bruxelas. Neste grupo técnico, ademais de
Galicia, participan as seguintes CC.AA.: Andalucía, País
Vasco, Murcia, Cantabria, Baleares, Canarias, Valencia,
Cataluña e Asturias.
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Este grupo constituíuse formalmente o 19 de novembro de
2002, co obxectivo de facer un seguimento exhaustivo dos
dossiers lexislativos previstos no contexto da ultima reforma
pesqueira da Política Común de Pesca.

Polo que se refire ás actividades levadas a cabo durante o
ano 2005, o grupo centrou a súa atención nos seguintes
temas:

- Debate no Consello sobre a proposta de regulamento
sobre o Fondo Europeo da Pesca (FEP). Este fondo subs-
tituirá o IFOP e constituirá o principal instrumento finan-
ceiro para a pesca durante o período 2007-2013. Neste
contexto, a Fundación Galicia Europa invitou a unha reu-
nión do grupo ao responsable na Comisión Europea do
FEP, Antonio Gutiérrez. A reunión permitiu facer un
estudio detallado do contido da proposta, do estado das
negociacións e das diferentes posturas e visións que,
sobre este tema, teñen as partes implicadas.

- Adopción no Consello da proposta da regulamento
sobre o plan de recuperación da pescada e da cigala en
augas do Cantábrico.

- Debate no Consello da proposta da regulamento sobre
as medidas técnicas para o Mediterráneo.

- Adopción do plan de recuperación do fletán negro en
NAFO.

- Debate e adopción da proposta de regulamento de TACs
e cuotas para 2006
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- As actuacións da Comisión Europea destinadas a articu-
lar medidas para facer fronte á subida dos prezos do
gasóleo.

- Adopción dunha medida relativa ao peche da pesquería
da anchoa no Golfo de Biscaia.

- Adopción dunha decisión que prolonga a contribución
financeira da UE aos programas de control pesqueiros.

- Adopcións dos Regulamentos relativos aos acordos pes-
queiros entre a Unión Europea e Marrocos e a Unión
Europea e Comores.

Por outra banda, durante o ano 2005, a Fundación Galicia
Europa efectuou un envío periódico de información aos
membro do grupo. Ademais, prestou apoio na resolución de
consultas puntuais dos membros do grupo técnico Todo esto,
permitiu manter intercambios de información que resultaron
enormemente frutíferos.
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4.4PROMOCIÓN DE GALICIA 
EN BRUXELAS

Entre as finalidades da Oficina en Bruxelas da Fundación
Galicia Europa atópase a difusión e promoción da identidade
e a cultura galega na capital belga mediante o desenvolve-
mento de iniciativas en todos os ámbitos da cultura.

A presenza dunha destacada comunidade europea e interna-
cional residente en Bruxelas, en tanto que sede das institu-
cións da Unión Europea, converte a esta cidade nun
escenario idóneo para dar a coñecer diversas facetas da cul-
tura galega a través de exposicións, concertos, conferencias
ou outras actividades dirixidas, en boa medida, a un público
caracterizado pola súa vinculación coa Unión Europea, pero
intentando chegar á sociedade belga en xeral.

En moitos casos estas actividades son o froito de colabora-
cións con outras institucións galegas, ademais de españolas e
europeas, de carácter tanto público como privado. A colabo-
ración coa comunidade galega de Bruxelas e os centros gale-
gos ocupa tamén un lugar destacado.

“ROSALÍA; SOBRE A SOMBRA QUE SEMPRE 
ME ASOMBRA” (28 DE XUÑO)

A oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas conmemorou,
como vén sendo habitual cada ano, o Día das Letras Galegas,
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mediante a organización dun acto destinado a dar a coñecer e
difundir a riqueza da cultura galega na capital comunitaria.

Á celebración, trasladada ao día 28 de xuño, baixo o título
“Rosalía: sobre a sombra que sempre me asombra”, o recital
foi interpretado por un conxunto de recoñecidos actores e
poetas galegos que adentraron ao público no universo rosa-
liano a través dos versos dos seus máis famosos libros: Follas
Novas e A las orillas del Sar. A música que acompañou esta
montaxe teatral abrangueu varios estilos musicais a través da
percusión, o saxo e a harmónica.
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A celebración, que tivo lugar no espacio LEOPOLD S. SENGHOR
de Bruxelas, consistiu nun recital de poesía e música sobre a
obra da escritora galega Rosalía de Castro. Este acto inscríbese
dentro das actividades de promoción e difusión da cultura
galega na capital comunitaria que a Fundación Galicia Europa
desenvolve dende os seus inicios.

O acto contou cunha nutrida asistencia de membros da
comunidade galega residente en Bruxelas así como de nume-
rosos españois, belgas e persoas doutras nacionalidades que
senten unha especial atracción por Galicia e a súa cultura.

O autor homenaxeado este ano foi Lorenzo Varela.

“GALICIA – NORTE DE PORTUGAL: DÚAS REXIÓNS, 
UNHA EURORREXIÓN. CONSTRUÍNDO A EUROPA 

DOS CIDADÁNS” (29 DE NOVEMBRO)

No marco desta visita o Presidente inagurou a exposición
“Galicia – Norte Portugal: dúas rexións, unha eurorrexión.
Construíndo a Europa dos cidadáns”, patrocinada pola
Comisaria de Política Rexional, Danuta Hübner. O acto con-
tou coa participación do presidente do Parlamento Europeo,
Josep Borrell, do presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez
Touriño, do presidente do Eixo Atlántico, Xosé Sánchez
Bugallo, e do vicepresidente da Comisión de Coordinación da
Rexión Norte de Portugal, Paulo Jorge Mota de Pinho Gómes.
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OUTRAS ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN

• Festa española dos «stagiaires» españois da Comisión
Europea (febreiro)

• Día da Gastronomía galega, organizado pola Asociación
Belgo-Española de Retinne (febreiro)
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• Colaboración coa Consellería de Pesca da Xunta de
Galicia na súa participación na European Seafood
Exhibition e na difusión da mesma en Bruxelas (maio)

• Festa española do Colexio de Europa en Bruxas (xuño)

• Festa española dos « stagiaires » españois da Comisión
Europea (xuño)

• “XVI Campeonato de golf para los Españoles” (xuño)

• Festa da Escola Europea de Uccle (xuño)

• Día das Letras Galegas orzanizado pola Livraria Orfeu
coa Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas,
promotora da candidatura a Patrimonio Mundial da
Unesco do patrimonio común literario e outro galego e
portugués (outubro)

• Bazar de Nadal da OTAN (novembro)

• Bazar de Nadal da Asociación benéfica Femmes
d’Europe (novembro)

• “A noite galega” organizada no marco dos cursos dun
colexio de Gante (decembro)

• Festa galega, organizada pola Asociación Belgo-
Española de Retinne (decembro)

OOUUTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
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4.5ORGANIZACIÓN E ATENCIÓN DE
VISITAS A BRUXELAS

As oficinas da Fundación Galicia Europa en Santiago de
Compostela e en Bruxelas desempeñan un importante labor
de organización e atención de visitas á capital europea de res-
ponsables políticos ou técnicos do sector público ou privado
galego, así como de grupos diversos procedentes de Galicia.

Durante o ano 2005, cómpre resaltar as visitas dos seguintes
responsables políticos ou técnicos a Bruxelas:

XANEIRO

• O secretario xeral de Relacións coa Unión Europea e
Cooperación Exterior, Jesús Gamallo Aller, participou no
grupo de seguimento da CIG do Comité das Rexións.

• O conselleiro de Medio Ambiente e Vicepresidente
segundo da Xunta de Galicia, José Manuel Barreiro
Fernández, acompañado polo secretario xeral de
Relacións coa Unión Europea e Cooperación Exterior,
Jesús Gamallo Aller, e polo secretario da Consellería de
Medio Ambiente e presidente de Augas de Galicia, Justo
de Benito Basanta, mantivo unha reunión co comisario
de Medio ambiente, Stavros Dimas.

• O director xeral de Montes e Industrias Forestais, Tomás
Fernández-Couto Juanas, interveu nunha conferencia
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organizada pola Comisión Europea titulada “Incendios
no Sur de Europa: Prevención e Restauración”.

FEBREIRO

• O conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos, Enríque
César López Veiga, expuxo nunha conferencia organiza-
da pola Comisión Europea, tanto a súa visión sobre o
novo instrumento para a cooperación europea en mate-
ria de prevención, preparación e resposta aos desastres,
como a súa experiencia derivada da xestión do acciden-
te do Prestige.

MARZO

• O conselleiro de Xustiza, Xesús Palmou, reuniuse coa
comisaria de Política Rexional, Danuta Hübner, e asistiu
á Conferencia “Constitución Europea e Solidaridade”,
organizada polo PPE.

• O Secretario Xeral de Relacións coa Unión Europea e
Cooperación Exterior asistiu á 58ª Sesión Plenaria do
Comité das Rexións.

ABRIL

• O conselleiro de Economía e Facenda, José Antonio Orza
Fernandez, acompañado polo Director Xeral de
Planificación Económica e Fondos Comunitarios, e o
Director do Instituto Galego de Estadística, mantiveron
un encontro co Director Xeral de Eurostat e cos
Comisarios de Economía e de Política Rexional.

OOUUTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

98



• O Secretario Xeral de Relacións coa Unión Europea e
Cooperación Exterior participou na reunión da Comisión
de Asuntos Constitucionais do Comité das Rexións.

• O director xeral de Estructuras e Mercados de Pesca, Andrés
Hermida Trastoy, participou na European Seafood Exhibition.

MAIO

• O conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos, Enríque
César López Veiga, acompañado polo presidente, e polo
vicepresidente da Federación Galega de Confrarías,
Evaristo Lareo e Benito González, deron a coñecer ao
comisario de Pesca e Asuntos Marítimos, Joe Borg, o
Libro Branco de política marítima de Galicia, así como a
Federación Galega de Confrarías.

XUÑO

• O Secretario Xeral de Relacións coa Unión Europea e
Cooperación Exterior mantivo unha reunión na oficina
de Bruxelas.

XULLO

• O Secretario Xeral de Relacións coa Unión Europea e
Cooperación Exterior, os días 6 e 7 de xullo, participou
na 60º Sesión Plenaria do Comité das Rexións.

• O conselleiro de Pesca en funcións participou na
Conferencia sobre o futuro da política marítima euro-
pea organizado polo Comité das Rexións.
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• O conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos, interveu na
conferencia sobre o futuro da Política Marítima que
organiza a Oficina Rexional do land Schleswig-Holstein
(Alemania).

SETEMBRO

• Participación do Carrefour rural de Galicia na reunión
do proxecto “Herdanza Culinaria Europea”.
Participación cun “stand” na exposición organizada por
este proxecto cofinanciado pola iniciativa comunitaria
Interreg III C.

OUTUBRO

• O Director Xeral de Planificación Económica e Fondos
Comunitarios e o Subdirector Xeral de Coordinación de
Investimentos e Fondos Comunitarios reuníronse cos res-
ponsables de fondos estructurais da Comisión Europea e
participaron nos seminarios dos Open Days 2005 sobre
Política rexional, organizados polo Comité das Rexións e
a D. X. de Política Rexional da Comisión Europea.

• A Asociación Raíña Lupa, do Concello de Boqueixón, via-
xou a Bruxelas co obxecto de coñecer o funcionamento
das Institucións Europeas.

NOVEMBRO

• A conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos, Carmen
Gallego Calvar, mantivo unha xuntanza institucional
co comisario de pesca e asuntos marítimos, Joe Borg,
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así como con diferentes responsables da Dirección
Xeral de Pesca.

• O presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño,
asistiu á 62ª Sesión Plenaria do Comité das Rexións. Foi a
primeira vez que un responsable político falou en gale-
go nunha institución europea.
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• Na sua segunda visita a Bruxellas, o presidente da Xunta
de Galicia, Emilio Pérez Touriño, entrevistouse co presi-
dente da Comisión Europea, José Manuel Durão
Barroso, co presidente do Parlamento, Josep Borrell
Fontelles, e cos comisarios de Política Rexional e de
Asuntos Económicos e Monetarios da Unión Europea.

OOUUTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
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INSTITUCIÓNS EUROPEAS
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REDE DE INFORMACIÓN EUROPEA EN GALICIA

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  XXEERRAALL  DDEE  RREELLAACCIIÓÓNNSS  EEXXTTEERRIIOORREESS

Rúa dos Feáns, 5 baixo
15706 Santiago de Compostela
Tel.: 981 541 002
Fax: 981 541 003
Correo elect.: sunioneu@xunta.es

FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  GGAALLIICCIIAA  EEUURROOPPAA

Rúa dos Feáns 3-5 baixo
15706 Santiago de Compostela
Tel.: 981 541 012
Fax: 981 541 013
Correo elect.: santiago@fundaciongaliciaeuropa.org
Internet: http://www.fundaciongaliciaeuropa.org

OOFFIICCIINNAA  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA  PPAARRAA  XXOOVVEESS

Rúa dos Feáns, nº 3-5 - Baixo
15706 Santiago de Compostela
Tel.: 981 541 010
Fax: 981 541 013
Correo elect.: informacion.europea.jovenes@xunta.es
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CCEENNTTRROO  DDEE  EENNLLAACCEE  PPAARRAA  AA  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN
GGAALLAACCTTEEAA  
CCIISS  --  DDEESSEEÑÑOO  EE  TTEECCNNOOLLOOXXÍÍAA

C/ A Cabana s/n
15590 Ferrol
Tel.: 981 102 100
Fax: 981 102 102
Correo elect.: info@cisgalicia.org
Internet: http://www.cisgalicia.org

AANNTTEENNAA  EEUURROOPPEEAA  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AAOO  CCOONNSSUUMMIIDDOORR

Instituto Galego de Consumo
Praza de Europa, 10 A , 2º
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 544 512
Fax: 981 544 599
Correo elect.: igc@xunta.es

CCEENNTTRROO  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA

Universidade de Santiago de Compostela
Faculdade de Ciencias Económicas e Empresariais
Avda. Xoán XXIII, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 563 990
Fax: 981 547 025
Correo elect.: cdesec@usc.es

cdesec2@usc.es 
Internet: http://www.usc.es/cde

EEUURROOPPAA  EENN  GGAALLIICCIIAA,,  ¿¿QQUUEENN  ÉÉ  QQUUEENN??
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CCEENNTTRROO  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA

Universidade da Coruña
Faculdade de Dereito
Campus de Elviña, s/n
15071 A Coruña
Tel.: 981 167 100 Ext. 1628
Fax: 981 290 310
E- mail: cde@udc.es
Internet: http://www.udc.es/iuee/cde

EEUURROOPPEE  DDIIRREECCTT  AA  CCOORRUUÑÑAA

Deputación Provincial de A Coruña
Alférez Provisional, s/n
15006 A Coruña
Tel.: 981 183 331
Fax: 981 183 354
Correo elect.: manuel.vazquez@dicoruna.es
Internet: http://www.dicoruna.es/ipe

CCEENNTTRROO  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  EE  EESSTTUUDDOOSS  CCOOMMUUNNIITTAARRIIOOSS  ((CCIIDDEECC))

Relais EIC ES 229
Cámara de Comercio de A Coruña
Alameda, 30-32, 3º
15003 A Coruña
Tel.: 981 222 133
Fax: 981 225 208
Correo elect.: ccincoruna@camaras.org
Internet: http://www.camaracoruna.com
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EEUURROO  IINNFFOO  CCEENNTTRROO

Confederación de Empresarios de Galicia
Rúa do Vilar, 54
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 555 888
Fax: 981 555 882
Correo elect.: euroinfo@ceg.es

RREELLAAIISS  EEIICC  EESS  222299

Cámara de Comercio, Industria e Navegación 
de Santiago de Compostela
San Pedro de Mezonzo, 44 baixo
15701 Santiago de Compostela
Tel.: 981 596 800
Fax: 981 590 322
Correo elect.: fbarros@camerdata.es
Internet: http://www.camaras.org

BBIICC  GGAALLIICCIIAA

Edificio IGAPE - Planta 3ª Planta
Barrio de San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 546 823
Fax: 981 546 832
Correo elect.: bicgalicia@bicgalicia.es
Internet: http://www.bicgalicia.es

EEUURROOPPAA  EENN  GGAALLIICCIIAA,,  ¿¿QQUUEENN  ÉÉ  QQUUEENN??
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EEUURROOPPEE  DDIIRREECCTT  GGAALLIICCIIAA

Centro Europeo de Información Rural
San Pedro de Mezonzo, 48 baixo
15701 Santiago de Compostela
Tel.: 981 553 390
Fax: 981 590 875
Correo elect.: europedirect@europedirect-galicia.com
Internet: http://www.idcdg.com

EUROBIBLIOTECAS

EEUURROOBBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDEE  AA  CCOORRUUÑÑAA

Biblioteca Pública “Miguel González - Garcés”
Rúa Miguel González Garcés, s/n
15008 A Coruña
Tel.: 981 170 218
Fax: 981 170 218/219

EEUURROOBBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDEE  LLUUGGOO

Biblioteca Pública Provincial
Avda. Ramón Ferreiro, s/n 
27071 Lugo
Tel.: 982 228 525
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EEUURROOBBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDEE  OOUURREENNSSEE

Biblioteca Pública do Estado
Concejo, 11
32033 Ourense
Tel.: 988 210 700
Fax: 988 218 550

EEUURROOBBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDEE  PPOONNTTEEVVEEDDRRAA

Biblioteca Pública
Alfonso XIII, 3
36002 Pontevedra
Tel.: 986 850 838
Fax: 986 862 127

EEUURROOPPAA  EENN  GGAALLIICCIIAA,,  ¿¿QQUUEENN  ÉÉ  QQUUEENN??
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DDeesseeññoo,,  MMaaqquueettaacciióónn  ee  IImmpprreessiióónn::

Rella, s.l.

DDeeppóóssiittoo  LLeeggaall

C-748/06
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