
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 349-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2009 Núm. 25
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Francesc Josep Dalmau i Fortuny

Sessió celebrada dia 5 de febrer del 2009

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI

1) RGE núm. 10907/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Fons de cooperació per al desenvolupament. 358

2) RGE núm. 11745/08, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes destinats a prevenir, tractar i investigar la malària.
362



358 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 25 / 5 de febrer del 2009

 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Catalina Palau substitueix Carme Castro.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas en nombre de Rosa Maria Alberdi.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10907/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Fons de
cooperació per al desenvolupament.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la proposició no de llei RGE núm. 10907/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular sobre fons de
cooperació al desenvolupament. S’ha presentat una esmena a la
proposició no de llei per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds amb RGE núm. 2542/09. 

Per tal de defensar la proposició no de llei, pel Grup
Parlamentari Popular intervé la Sra. Pastor per un temps de 10
minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, desde
el Grupo Parlamentario Popular creemos que un elemento
fundamental para determinar el contenido de la cooperación al
desarrollo es la concepción que se tenga de cuáles son las
prioridades del desarrollo; determinar esas prioridades y
distinguir entre los fondos que corresponden a la financiación
oficial o pública de los que tienen la consideración explícita de
ayuda oficial al desarrollo.

Saber que el FAD es un fondo dotado por el Estado español
para otorgar ayudas financieras de carácter concesional a países
en vías de desarrollo, a sus instituciones públicas o a empresas
residentes, así como a instituciones financieras multilaterales;
que sólo podrán ser receptores de estos créditos aquellos países
clasificados como países en vías de desarrollo, según la relación
elaborada por el comité de ayuda al desarrollo; que los criterios
que no pueden depender de las opiniones particulares de cada
gobierno y éstos han de estar basados sobre la base de una serie
de principios éticos y operativos, entre los que destacan los de
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia y
universalidad, y que esos criterios no sólo sean un pretexto para
demostrar la hipocresía de muchos que, amparándose en
posturas ideológicas a veces, especialmente en estos tiempos de
crisis económica y de reivindicación de papel de lo público,
intervienen financiando proyectos que no corresponden.

¿Pero qué son los FAD? Los fondos con que los gobiernos
contribuyen a ayudar a los países en vías de desarrollo, y a
través de éstos se lleva a cabo la ayuda oficial al desarrollo con
el visto bueno de la OCDE, y que suele revertir en forma de
crédito para adquisición de bienes de equipo, la construcción de
infraestructuras, etc. Que los créditos que se conceden a la
exportación son un instrumento financiero que logra, por lo
tanto, implementar las tan deseadas políticas de cooperación
logrando el desarrollo de los prestatarios, a la vez que permite
la internacionalización de las firmas del país donante que
participa en la operación. Para esto fue concebido el FAD, y no
para financiar lo que a uno le dé la gana, sino para lo que fueron
en realidad creados.

La crisis económica por la que atravesamos no puede
suponer recorte alguno a las ayudas de cooperación al
desarrollo. En el año 2007 se produjo un frenazo en la ayuda
humanitaria española, un hecho preocupante ya que la ayuda
oficial al desarrollo creció en el 2007, pero el componente
humanitario de esta ayuda se ha parado y se ha mantenido igual
o menor que en el 2006. La reforma del fondo de ayuda al
desarrollo es urgente, es un compromiso pendiente desde la
pasada legislatura. Cada día es más necesario y lo vemos por lo
visto -y valga la redundancia- en los últimos tiempo. Se está
pidiendo a gritos desde todos los estamentos que trabajan en el
ámbito de la cooperación al desarrollo, y que haya cada día más
y mejor ayuda para los países empobrecidos. Lograr los
objetivos del desarrollo del milenio constituye una meta
irrenunciable que nos debería unir a todos, sea cual fuere la
afiliación política. La erradicación de la pobreza queda fuera,
creemos, de discusiones partidistas.

Es por todos estos motivos que desde el Grupo
Parlamentario Popular presentamos hoy esta proposición no de
ley y que dice: “El Parlament de las Islas Baleares insta al
Gobierno de España a que los fondos de cooperación al
desarrollo sean destinados únicamente a los programes de
cooperación al desarrollo”.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Per defensar l’esmena presentada
intervé, per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, l’Hble. Diputat Sr. Llauger per un temps de 10
minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres ens hem estudiat aquesta
proposició no de llei presentada pel Partit Popular, i dic que ens
l’hem estudiada perquè ens ha costat entendre què volia dir
exactament perquè pensam que està plantejada amb termes molt
imprecisos i molt confusos. En primer lloc el que és l’acord, per
començar pel que és l’acord, diu literalment que “els fons de
cooperació al desenvolupament siguin destinats únicament als
programes de cooperació al desenvolupament”, la qual cosa en
principi..., per entendre hauríem de saber què són els fons de
cooperació al desenvolupament, perquè està posat en
majúscules, com si els correspongués algun programa oficial
determinat, algun òrgan oficial determinat o alguna figura, i
nosaltres no hem pogut trobar a quina. 
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Si els fons de cooperació fossin, per exemple, els fons
insulars de cooperació que conformen els ajuntaments, tal com
existeix a Mallorca, un fons de cooperació no tendria sentit ja
que no hauríem d’instar l’Estat. Si es referissin..., si fos un
genèric, és a dir, que allò que es destina a cooperació sigui
destinat a programes de cooperació, òbviament seria una
expressió tautològica, absolutament tautològica. Sembla ser, i
nosaltres ja ho sospitàvem, i ara amb l’exposició que ha fet la
proposant del Partit Popular, que es refereixen als famosos
crèdits FAD, els crèdits del fons d’ajuda al desenvolupament, i
per tant ara, una vegada aclarit això, ja ho entenem una mica
més.

De totes maneres hi ha alguna cosa més de l’exposició de
motius que ens sembla mala d’aclarir. Hi ha una distinció entre
distingir entre fons que corresponen al finançament oficial
públic i els que tenen la consideració explícita d’ajuda oficial al
desenvolupament. Una vegada aclarit que la PNL va sobre
crèdits, tracta sobre crèdits FAD, suposam que això vol dir que
hi ha coses que passen com a crèdits FAD i que intenten tenir la
caracterització oficial tal com la segella l’OCDE d’ajuda oficial
al desenvolupament, i que no l’hauria de tenir o que no podria
tenir.

Després hi ha una consideració sobre el fet que durant l’any
2007 es va produir una frenada de l’ajuda humanitària
espanyola. Home, no seré jo qui defensi l’ajuda oficial al
desenvolupament feta des de l’Estat central o des del Govern
central perquè, de fet, el sentit de la meva esmena va en la línia
de proposar una reforma radical del que es fa, especialment en
el capítol dels crèdits FAD, però no acab de veure molt
pertinent aquesta consideració sobre si ha pujat l’ajuda oficial
al desenvolupament però ha baixat l’ajuda humanitària, primer
perquè la xifra que ens interessa és la del conjunt..., la que
assenyala l’esforç solidari d’un estat és la del conjunt de l’ajuda
oficial al desenvolupament, i l’ajuda humanitària és més
circumstancial i més conjunturals perquè moltes vegades té a
veure amb situacions d’emergència, amb situacions
humanitàries a les quals s’ha de donar resposta segons les
circumstàncies. Però també s’esdevé, a més, que això deu estar
redactat en un moment en què no hi havia les xifres del 2008;
ara ja hi ha les del 2008 i el 2008 l’ajuda humanitària ha tornat
pujar i ha tornat pujar de manera substancial. En tot cas, a més,
és una consideració que després no té cap reflex ni cap traducció
en el que és l’acord.

Nosaltres hem presentat..., bé, per l’exposició que ha fet la
proposant ja veim que es refereix als crèdits FAD. Jo crec que
ha fet una referència al fet que no s’han d’utilitzar per a
projectes que no tenen res a veure amb el desenvolupament i
perquè la gent faci el que li doni la gana, i nosaltres entenem
que és una referència no explícita però sí transparent a la
polèmica recent del pagament de la cúpula de Nacions Unida
per Miquel Barceló a càrrec d’aquests crèdits FAD, aquests
crèdits del fons d’ajuda al desenvolupament. La nostra esmena
va en un sentit de dir “correcte, parlem de FAD, parlem de
crèdit FAD, però no ens quedem amb aquesta anècdota”.
Nosaltres una vegada més no serem qui defensi que aquesta
cúpula s’hagi pagat amb crèdits FAD, però pensam que allò
important i allò que s’ha de reformar no és aquest fet puntual
que s’hagi fet aquest pagament en càrrec a aquest crèdit, que
repetesc que per a nosaltres no és correcte, sinó la mateixa
naturalesa dels crèdits FAD.

Què són els crèdits FAD? Els crèdits FAD són uns crèdits
que atorga l’Estat, que moltes vegades passen i moltes vegades
es comptabilitzen o es computen com ajuda oficial al
desenvolupament i nosaltres entenem que de manera incorrecta.
En primer lloc no són ajuda concessional, és a dir, no són a fons
perdut sinó que són crèdits sempre, com el seu propi nom
indica, amb la qual cosa, amb això de ser crèdit, generen deute,
generen un deute moltes vegades ilAlegítim i que moltes vegades
suposa una càrrega sobre les possibilitats de desenvolupament
dels països suposadament afavorits. 

En segon lloc els FAD són sempre ajuda lligada. Què vol dir
ajuda lligada? Ajuda lligada vol dir ajuda que està condicionada
al fet que aquell crèdit que dóna el país del nord, per dir-ho així,
està condicionat al fet que s’utilitzi per adquirir béns o serveis
oferts per empreses espanyoles, amb la qual cosa aquests crèdits
FAD que passen com a ajuda oficial al desenvolupament en
realitat són més aviat una ajuda a la internacionalització de les
empreses espanyoles i una ajuda a les exportacions de les
empreses espanyoles, cosa que no posam en dubte que un estat
pugui fer però que no és el capítol d’ajuda oficial al
desenvolupament.

Per aquest mateix caràcter de l’ajuda de crèdit, a base de
crèdits diguem tous, de crèdits amb condicions favorables, i de
l’ajuda lligada, és a dir, condicionada al fet que després s’utilitzi
per comprar serveis d’empreses espanyoles, està més lligada a
interessos comercials que no a les prioritats reals de
desenvolupament, i de fet les xifres indiquen que els primers
països receptors de crèdits FAD, que són Xina, Marroc, Algèria,
Mèxic, Turquia, són països que efectivament tenen necessitat de
desenvolupament però són països, diguem, d’un nivell de
desenvolupament mitjà, no són aquells països més empobrits de
què parla Nacions Unides que haurien de ser l’objecte prioritari
de les polítiques de cooperació. 

I lògicament aquesta naturalesa dels crèdits FAD també té
molt a veure amb quin tipus de projectes serveixen per finançar.
A mi m’agradaria recordar que fins a l’any 92 els crèdits FAD
varen ser utilitzats de manera profusa per vendre o per a
adquisició -segons de qui es parla- de material militar, amb la
qual cosa fins i tot es passava com a ajuda oficial al
desenvolupament aquestes transferències de material militar,
cosa que constituïa un escàndol. Ara això s’ha frenat però es
constitueixen finançant amb els crèdits FAD molts de projectes,
grans infraestructures o grans equipaments, fins i tot hotels de
luxe, que no tenen res a veure amb les necessitats humanes
bàsiques de sanitat, alfabetització, aigua potable, menjar, que
haurien de ser l’objecte prioritari de les polítiques de
cooperació.
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Per tant, i acabant, la nostra proposta és que efectivament
facem que aquesta proposició no de llei parli específicament de
crèdits FAD, que era la intenció, pel que hem vist, del grup
proposant encara que no acaba d’estar ben expressat; per tant
afegir un paràgraf a l’exposició de motius perquè això quedi
clar, i el que és l’acord, el que a nosaltres ens agradaria és que
tengués dos punts: primer, instar el Govern espanyol a reduir de
manera progressiva el percentatge que representa l’ajuda
lligada, és a dir, l’ajuda condicionada, l’ajuda en forma de
crèdits condicionada al fet que el benefici sigui per a empreses
espanyoles, reduir el percentatge de l’ajuda lligada sobre el total
de l’ajuda oficial al desenvolupament; i el segon és emprendre
una necessària, entenem nosaltres, reforma en profunditat
d’aquest instrument que siguin crèdits FAD, una reforma que no
he detallat o que no hem detallat però que el seu objectiu
prioritari seria que fos que el seu objectiu anàs lligat a les
prioritats de desenvolupament i la satisfacció de les necessitats
humanes bàsiques i no a altres consideracions més de tipus
comercial que no tenen a veure amb el desenvolupament.

En el cas que el Partit Popular acceptàs aquesta esmena de
substitució naturalment podríem tenir, probablement, una
proposició no de llei aprovada per unanimitat, la qual cosa seria
una manera que el Parlament instàs el Govern a emprendre
aquesta reforma. En el cas que no, nosaltres no podrem donar
suport a la del Partit Popular, en primer lloc perquè és confusa,
com he dit a l’exposició anterior, i en segon lloc perquè el que
es posaria de manifest és que en definitiva només volien un joc
oportunista amb la qüestió que ja he esmentat d’aquesta cúpula
de Nacions Unides i no anar al moll de la qüestió, que és la
utilització perversa d’aquesta figura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Passarem ara al torn de fixació dels
grups que no han presentat esmenes. Per part del Grup
Parlamentari Mixt, no vol intervenir. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Coll té la paraula per un temps de
10 minuts.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Començarem corroborant que la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular
és vera que té una redacció complicada i en certes fases poc
entenedora, però la veritat és que l’exposició de la seva portaveu
ens ha aclarit bastant el tema. 

En qualsevol cas crec que el més important primerament és
aclarir una sèrie de conceptes, entre ells el concepte d’ajuda
oficial al desenvolupament, que la mateixa OCDE defineix com
aquelles ajudes que s’on proporcionades per organismes oficials
amb l’objectiu de promoure el desenvolupament i benestar
econòmics dels països receptors. El pressupost destinat a ajuda
oficial al desenvolupament es desglossa en tres conceptes que
nosaltres consideram que són igual d’importants tots tres; un és
cooperació al desenvolupament, un altre és ajuda humanitària
i el tercer és educació per al desenvolupament i per a la
sensibilització social. En qualsevol cas a la proposició no de llei
només es fa referència al primer criteri, al criteri de cooperació
al desenvolupament. Ara entenem que quan es parla de fons de

cooperació al desenvolupament es feia referència als crèdits
FAD, per tant un altre concepte a aclarir, no?

Bé, els projectes d’ajuda al desenvolupament constitueixen
el principal objectiu pressupostari del FAD però no l’únic, és a
dir, nosaltres creim que cada estat ha de tenir la possibilitat de
prioritzar les actuacions mitjançant els crèdits FAD. Es pot
prioritzar condonant deute dels països d'Amèrica Central a canvi
de posar soldats al servei de la Brigada Plus Ultra destinada a
Iraq o es poden utilitzar els crèdits FAD finançant
infraestructures de les institucions no governamentals
internacionals.

Un altre tema és que es valori la possibilitat de modificar
aquests criteris o que es proposi la reducció del pressupost
destinat a crèdits FAD, crèdits que són remesos al Comitè
d’ajuda al desenvolupament de l’OCDE, que procedeix al seu
control, la seva fiscalització, ratificació i, si és necessari, a la
seva reprovació.

Dades. Si en el 2004 el percentatge pressupostat de crèdits
FAD sobre fons destinats a cooperació al desenvolupament era
del 20%, en l’actualitat és del 3%; per tant creim que és una
bona línia la reducció dels crèdits FAD, no per criminalitzar els
crèdits FAD sinó perquè al final el crèdit FAD serveis per a allò
que ha de servir, no per a un benefici econòmic de les empreses
que hi participin sinó per afavorir la implantació d’empreses que
generin llocs de treball i que aportin infraestructura a països
subdesenvolupats i en vies de desenvolupament. Nosaltres
apostam per repensar la funció i la utilització d’aquests crèdits
FAD, i així estam disposats a fer-ho arribar al Govern de
l’Estat; en aquest sentit no hi ha cap problema i tampoc no serà
la primera vegada que així ho manifestam.

En qualsevol una cosa sí que és innegable: que les relacions
exteriors del Govern de l’Estat, com la seva política de
cooperació, han estat reconeguts per moltíssims organismes
internacionals. Per exemple el 2004 l’ajuda al desenvolupament
espanyola se situava en el 0,23 del PIB, el 0,23 que era
exactament la mateixa xifra que el 1997; per tant en set anys
localitzam un 0% d’increment. Quant al percentatge executat
durant el 2008, tot i no ser necessari perquè no arriba al 0,7, és
del 0,5%; per tant parlam d’un increment de més d’un cent per
cent en quatre anys. Comprovam com van en augment els
recursos destinats a ajuda humanitària durant el 2007, com ja
s’especifica a l’exposició de motius, però també durant el 2008,
si comptam totes les accions que s’han duit a terme, accions
com la posada en marxa de l’Oficina de l’acció humanitària, la
qual cosa augmenta el pressupost en ajuda humanitària en un
50%, o la reestructuració de l’AECI. A més, com ja ha comentat
el portaveu anteriorment, es contrasta un augment d’un 35,22%
de la quantitat pressupostada per al 2008 respecte del 2007 en
d’aquest concepte.
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Bé, més dades. Podem fer una anàlisi a més llarg termini,
per exemple, de la contribució al fons de lluita contra la sida,
2004 15 milions d’euros, 2008 150 milions d’euros; això vol dir
que en quatre anys s’ha multiplicat per aquest concepte la
quantitat per 10. O per exemple les contribucions a Àfrica: en
només un any la cooperació espanyola va permetre vacunar 1
milió de nins i nines africans, i des del 2005 s’han destinat 61
milions a escolaritzar 12 milions de nins i nines a Àfrica. Més
dades, durant els quatre anys es va proporcionar assistència
humanitària a 10 milions de persones a tot el món. 

Per tant, nosaltres evidentment no compartim en absolut la
preocupació del Grup Parlamentari Popular, vull dir, molta
preocupació, però ara es vacunen nins i nines i es proporcionen
incubadores i ara es creen centres escolars a Àfrica i abans això
no era així. De fet, ara sembla que queden enrere -i celebram
que quedin enrere- manifestacions com les fetes pel Sr. Rajoy,
concretament dia 16 de setembre del 2004, en què afirmava que
intentar salvar Àfrica de la fam amb la cooperació espanyola era
ni més ni manco que un reclam publicitari. Evidentment, en
això no hi estam en absolut acord. Això va dir.

En qualsevol cas, després de tot l’exposat crec que tenim
mitjans per afirmar que el Govern espanyol creu en la
importància que aquest estat faci un esforç per liderar l’ajuda a
totes aquelles persones que ho necessitin, independentment d’on
visquin, sense obviar la importància d’aquestes aportacions a
favor de l’educació, de la salut i del benestar de les persones.

Ja per concloure, interpretam que evidentment tots aquells
fons destinats a cooperació al desenvolupament, òbviament, són
sempre destinats a cooperació per al desenvolupament i per tant,
la proposició no de llei no aporta massa coses en aquest sentit.

Per tant, una vegada interpretat que la proposició no de llei
anava dirigida als crèdits FAD, si l’esmena del BLOC
s’accepta, donarem suport a l’esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. (...) la suspensió de la sessió per un temps
de deu minuts, per la qual cosa es demana als grups proposants
si volen la suspensió de la sessió o si podem continuar. Per tant,
recomençada la sessió, toca ara la intervenció del grup
proposant per fixar la posició i assenyalar les esmenes
acceptades per un temps de cinc minuts. Té la paraula la Sra.
Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, señores diputados, miren,
es lamentable que usted aproveche cualquier iniciativa del
Partido Popular para criticarlo. Estamos muy acostumbrados a
ello y desde luego no nos cogerá por sorpresa. 

Desde luego usted me había entendido muy bien, el Sr.
Diputado representante del BLOC me había entendido muy bien
desde la primera vez, no cabe duda porque las enmiendas que ha
entrado iban referidas a la proposición no de ley.

No voy a entrar en este juego en el que ustedes quieren
entrar. Simplemente creo que es denunciable que los fondos de
cooperación sean del FAD, sean de dónde sean, no se destinen
a lo que se tienen que destinar que es a la ayuda a los países
empobrecidos. A mí me parece un escándalo y por eso
denunciamos en esta proposición este hecho. Me parece
lamentable, creo que no se pueden quitar 500.000 euros de esta
ayuda, nos parece que el arte tiene un precio en este caso y por
supuesto que la consideración del Grupo Popular hacia el artista
Miquel Barceló está fuera de toda duda, del genio que tenemos
en esta comunidad y no entramos en esta historia, pero sí que
nos parece perverso que el dinero de cooperación vaya
destinado a lo que no tiene que ir destinado. Por eso la hemos
presentado, no por otra cosa.

El presupuesto del Gobierno central, por ejemplo, este año
que usted dice que sube el presupuesto, pues este año 2009 la
verdad es que ese presupuesto dedicado a cooperación
justamente cuando la crisis siempre la reciben los más
necesitados, pues bajan esos fondos de cooperación. El año
pasado por ejemplo se destinaron un 46% y este año, perdón, un
0,5% y este año es el 0,4% -0,4 con 6. 

Estamos dispuestos a admitir en la exposición de motivos
por supuesto el argumento del diputado y estaríamos dispuestos
también a aceptar la segunda de las enmiendas, pero la primera
no porque creemos que los FAD de todas maneras ejerce..., son
un instrumento financiero que logra por tanto implementar los
fondos a cooperación y nos parece que eso debería ser un
debate, si a caso, en otro día y con mucha más profundidad. Por
lo tanto, la segunda enmienda sí que estaríamos dispuesto a
aceptarla, pero la primera no y que, por supuesto, nuestra
proposición quede tal como está. Ésta es nuestra propuesta.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Per tant, entenem que l’esmena no
s’accepta. Què volen demanar la votació..? 

(Se senten veus de fons)

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, per part del grup que ha fet la proposta, la tenim
conceptuada com una esmena de substitució. Per tant, la
proposta és substituir l’acord que presenta el Partit Popular per
aquest altre acord en dos punts. Per tant, el que ens agradaria
saber és si s’accepta així o no s’accepta així.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Pedimos la votación separada en todo caso, de nuestra
propuesta...

EL SR. PRESIDENT:

No, no podem fer votació separada, o s’accepta o no
s’accepta.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Pues en este aspecto, no.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, votarem la proposició no de llei tal com està
proposada pel Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjada la Proposició no de llei RGE núm.
10907/08.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11745/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes destinats
a prevenir, tractar i investigar la malària.

A continuació, si els sembla bé, passarem al segon i darrer
punt de l’ordre del dia d’avui, que consisteix en la Proposició no
de llei RGE núm. 11745/08, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, sobre projectes destinats a prevenir, tractar i investigar la
malària.

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Parlamentari Mixt el Sr. Melià per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta és una típica proposició no de llei que pretén provocar
modestament una certa sensibilització i posar a l’agenda dels
debats públics, a l’agenda dels debats de comunicació un tema
que consideram important, en el qual suposam que hi estarem
tots d’acord, però que és necessari que de tant en tant es vagi
recordant perquè en el món hi ha multitud de conflictes i de
calamitats, en molts de països, però a vegades no se sap molt bé
per què hi ha conflictes i calamitats que ocupen molt més

l’atenció del món opulent i del món desenvolupat i del món que,
diguem, ostenta el poder econòmic, militar, cultural, etc., i en
canvi n’hi ha d’altres que afecten molta més gent i que passen
més desapercebuts.

En aquest cas, del que es tracta és de fer aquesta
sensibilització sobre el problema que suposa la malària. Aquesta
malaltia és una de les principals causes de mort en el món,
afecta més d’un 40% de la població mundial, segons els estudis
que hi ha, evidentment sempre discutibles, però més o manco
les xifres parlen que anualment moren per aquesta causa, per la
malaltia de la malària uns 3 milions de persones al món. Per
tant, parlam d’una cosa molt greu i que genera una calamitat,
una problemàtica, una afectació a les persones molt, molt greu
i que hem de posar en evidència; a més a més, no només
provoca aquest fet ja tan lamentable, sinó que també genera una
càrrega econòmica als països que tenen la majoria d’aquests
malalts, evidentment països en vies de desenvolupament, països
de l’Àfrica subsahariana i que a més a més són països que tenen
els sistemes sanitaris més dèbils, més incapacitats per donar una
resposta adequada a aquesta malaltia. 

Tot i no existir una vacuna eficaç per a la malària, sí que
existeixen molts de tractaments que donen molts bons resultats
i el que succeeix és que els sistemes sanitaris dels països que la
pateixen no tenen les possibilitats pressupostàries, econòmiques,
de recursos humans per posar a l’abast aquests tractaments
eficaços. 

Per tant, amb aquesta proposició no de llei, el que demanam
és que es produeixi aquesta sensibilització i convidam al Govern
de les Illes Balears a, dins els marges d’actuació limitats que
lògicament té el Govern de les Illes Balears, continuar donant
suport i continuar duent a terme una activitat de suport a la lluita
contra aquesta malaltia tan important i que afecta tantes
persones en el món.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Passam ara al torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger per un temps de deu
minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Breument, saludam la proposició
no de llei que ve del Grup Unió Mallorquina, li donam suport.
La malària és una d’aquestes malalties que no té la consideració
maleïda que té, per exemple, el virus de la SIDA perquè no té
aquesta consideració de malaltia greu i mortal, però de fet les
xifres hi són i el proposant ja n’ha fet referència, és una malaltia
que causa un nivell de mort i destrucció i també de pèrdua
econòmica per allò que suposa càrregues sobre els sistemes
sanitaris i sobre la impossibilitat de fer feina molts importants.
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Allò més greu és que és una malaltia en què amb més esforç
d’investigació i amb esforç de tractament es podria superar i es
podrien rebaixar els impactes que té i per tant, és necessari que
els països donants la facin una de les seves prioritats. Crec que
passa una mica allò mateix amb altres malalties com són les
disenteries, com són les tuberculosis que, sense tenir la
característica de malalties greus o mortals -no mortals en el
nivell que ho són altres, encara que sí que la malària o la
tuberculosi poden ser mortals-, sí que actuen d’una manera
brutal sobre els nivells de benestar i de salut i per tant, de
desenvolupament de molts de països del sud. 

Per tant, simplement vull dir que donam suport a aquesta
petició. Pensam que els països donants han de fer un esforç,
també pensam que el sistema internacional dels països i dels
organismes internacionals haurien de fer també un esforç perquè
els fàrmacs, els tractaments, els nous descobriments, les vacunes
siguin béns comuns a disposició del conjunt de les poblacions
afectades. No posam en dubte que les indústries farmacèutiques
com a empreses que són han de tenir un guany i que es mouen
per la necessitat de tenir beneficis, però moltes vegades hi ha
una desproporció entre aquest interès del benefici i la matèria de
què tracten, que és una matèria en la qual es juga amb la vida de
moltes persones. Per tant, la comunitat internacional hauria
d’arbitrar els mecanismes perquè aquests béns com són
medicaments, com dic, vacunes estiguin realment a l’abast de
la població i garanteixin sempre el benefici de les empreses; res
més, el suport a la proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario
Socialista da su apoyo a esta proposición no de ley que presenta
el Sr. Melià. 

Como ya se ha dicho la malaria es una de las principales
causas de enfermedad y muerte en países subdesarrollados. En
la actualidad la malaria junto al virus del VHS constituyen dos
de los problemas de salud más imperantes en todo el mundo. El
hecho de que ambas enfermedades coexistan repercute en un
gran problema de salud pública y la población más vulnerable
son las mujeres embarazadas y los niños y niñas menores de
cinco años. Las mujeres embarazadas coinfectadas corren
mayor riesgo de padecer anemia y están más expuestas a la
infección palúdica de la placenta causando abortos espontáneos,
partos prematuros, la muerte del feto y la muerte de la madre,
todo esto agravado con la pobreza extrema en la que se
encuentran. 

En relación a los niños y a las niñas menores de cinco años,
muere uno cada treinta segundos en el mundo por esta
enfermedad, siendo las zonas rurales de África las más
afectadas. Por la gravedad del problema se debe dar a apoyo a
las iniciativas de prevención y control de la malaria y esta
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto es una de
ellas, así como el trabajo que se hace desde el Fondo Mundial.

El Fondo Mundial es la única asociación mundial público-
privada dedicada a gastar y desembolsar recursos adicionales
para prevenir y tratar la malaria. Esta asociación mundial
compuesta por gobiernos, sociedad civil, sector privado y las
comunidades afectadas representa un nuevo enfoque para la
financiación sanitaria internacional. Desde su creación en el año
2002, el Fondo Mundial se ha convertido en el principal
organismo de financiación de programas de erradicación y
prevención de la malaria con una financiación aprobada de
11.400 millones de dólares, dedicando tres cuartes partes de su
financiación a luchar contra la malaria. 

Con el apoyo a esta proposición no de ley del Grupo Mixto,
el Parlamento de las Islas Baleares se suma a las indicativas de
sensibilización y control de la malaria estando dentro de los
objetivos del milenio. Dentro de los objetivos del milenio,
erradicar la pobreza, están los siguientes: el objetivo 4, reducir
la mortalidad infantil; el objetivo 5, mejorar la salud de las
mujeres embarazadas, y el objetivo 6, combatir la malaria.

El 25 de septiembre de 2008 en una reunión de alto nivel del
Fondo Mundial en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, los gobiernos, las fundaciones, las empresas y los grupos
de la sociedad civil se manifestaron entorno al llamamiento para
reducir la pobreza, el hambre y la enfermedad para el 2015
anunciando nuevos compromisos. Esta reunión generó un
estimado de 16.000 millones de dólares de los cuales se
dedicarán 3.000 millones para luchar contra la malaria. 

Igualmente, dando apoyo a esta proposición no de ley del
Grupo Mixto, el Parlament de les Illes Balears se suma a las
iniciativas del Gobierno español que el día 18 de mayo de 2008
a través de su presidente, José Luís Rodríguez Zapatero, se
comprometió con el presidente de México a preparar un
programa de erradicación de la malaria en América latina donde
cada año enferman de malaria 80.000 personas, principalmente
en Centroamérica. Esta iniciativa del Gobierno español en
materia de cooperación al desarrollo se concretó en la Cumbre
de Jefes de Estado de América latina, el Caribe y la Unión
Europea.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario
Socialista da su apoyo a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por el Sr. Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Llinàs per un temps de deu minuts.
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LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sr. President. Per no reiterar tots els arguments que
abans han exposat la resta de diputats i diputades d’aquesta
comissió, subscrivim cada una de les aportacions que han fet.
Així i tot, volem afegir que creim que és necessari, oportuna
aquesta proposició no de llei perquè tot i que en els darrers
temps s’ha fet un esforç important a dotar de recursos per fer
més proves, per tal de trobar una vacuna per combatre aquesta
malaltia, així i tot els resultats no són l’esperat ni poden arribar
a tota la població infectada.

És cert que la majoria de casos succeeixen a nins i nines
menors de cinc anys i a dones embarassades, que són els dos
grups més vulnerables a aquest paràsit, però tot i els esforços a
reduir la transmissió i a incrementar el tractament hi ha hagut
molts pocs canvis a aquestes àrees que es troben en risc de la
malaltia des de l’any 1992. De fet, si la permanència d’aquesta
malaltia continuàs amb el permanent augment que té aquests
darrers anys, la taxa de mortalitat es duplicaria en els propers
vint anys. Les dades són poc precises ja que molts d’aquests
casos succeeixen en zones rurals on les persones no tenen accés
a l’hospitals ni a recursos per garantir la seva salut, però així i
tot és una dada que preocupa. Les dones també són les que
pateixen més aquesta malaltia per la seva resposta immunitària.
Pensam que aquesta malaltia, la malària, no és un problema
exclusiu dels països tropicals, és un problema global que afecta
més de cent països i més de la meitat de la població mundial,
2.500 milions de persones, viuen en risc d’adquirir aquesta
malaltia.

Una dada, així com ha esmentat el diputat representant del
BLOC, cada minut, entre tres i cinc nins o nines moren per
aquesta malaltia, no és una malaltia reconeguda al primer món
-entre cometes- com una de les prioritats de la salut pública com
pugui ser la SIDA o l’èbola, la malària mata anualment quasi
tanta gent com la SIDA en els darrers quinze anys. Crec que és
una dada prou preocupant. Sí que és cert reconèixer que hi ha
esforços importants en els darrers anys. Hi ha un doctor
anomenat Pedro Alonso, que és un professor de la Universitat
de Barcelona, que a més està fent una sèrie d’assaigs a Tanzània
i a Moçambic amb una vacuna sintètica que està en fase de
proves encara, i cerca arribar a trobar una vacuna que sigui el
més efectiva possible. Vull recordar que aquest doctor pot fer
aquests assaigs amb el suport de la Fundació de Bill Gates i la
seva dona, amb fons privats. 

A més, el 95% del pressupost mundial d’investigació es
dedica a cercar solucions per allò que tan sols causa el 5% de les
malalties i morts al món, aquesta majoria és la que donen els
països desenvolupats, mentre que només el 5% del pressupost
mundial d’investigació es dedica a la causa del 95% de
malalties i de morts al món. Jo crec que, això és una frase dita
pel doctor Pedro Alonso, i crec que és prou important i
reflecteix la realitat i les dificultats que es troben per engegar,
per tenir finançament per engegar més assaigs i investigacions
per tal de trobar una solució.

Hi ha nous estudis que aporten noves vacunes com la
RTC/S, n’hi ha una altra que és l'SPF66, i bé, jo crec que
l’important és que tots els països desenvolupats prenguem
consciència que és necessari aportar més finançament públic per
tal que els professionals de la investigació tenguin recursos
suficients per minvar, en la mesura de les possibilitats, no tan
sols les persones infectades, donar-los una major qualitat de
vida, sinó minvar la gran quantitat, milions i milions, de morts
que hi ha cada any a causa d’aquesta malaltia.

Per tot l’exposat donarem suport a la iniciativa presentada
pel Grup d’Unió Mallorquina.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Llinàs. Per tant, aquesta presidència
entén que està aprovada o pot quedar aprovada per assentiment.
Si el diputat del Grup Mixt vol fer ús de la paraula per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. No hi ha contradiccions, només
agrair el suport dels altres grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara sí, es pot entendre aprovada per assentiment.
Per tant, queda aprovada aquesta proposició no de llei RGE
núm. 11745/08.

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent’hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.
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