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DECLARAÇÃO FINAL DA SEGUNDA SESSÃO
DO FÓRUM PARLAMENTAR EURO-MEDITERRÂNICO

(BRUXELAS, 8 E 9 DE FEVEREIRO DE 2001)

1. A segunda sessão do Fórum Parlamentar Euro-Mediterrânico reuniu em Bruxelas, em 8 e
9 de Fevereiro de 2001, os deputados representantes dos parlamentos dos países mediterrânicos
associados ao processo de Barcelona, dos parlamentos nacionais dos Estados-Membros da União
Europeia e do Parlamento Europeu;

2. Os membros participantes congratulam-se, antes de mais, pelo facto de esta segunda
sessão do Fórum ter ocorrido num momento em que a necessidade de diálogo e de cooperação
em todos os domínios da parceria é mais forte do que nunca, em virtude dos diferentes conflitos
e situações de crise que afectam o processo iniciado em Barcelona em 1995;

3. Os participantes decidem que o Fórum Euro-Mediterrânico se irá reunir anualmente,
constituindo um verdadeiro espaço de troca de opiniões para os deputados da União Europeia e
dos países mediterrânicos, no sentido de relançar e desenvolver a parceria euro-mediterrânica;
neste contexto, decidem criar uma estrutura permanente que agrupe membros do Parlamento
Europeu, dos parlamentos nacionais dos Estados-Membros e dos países terceiros mediterrânicos,
a fim de garantir o prosseguimento dos trabalhos nos intervalos entre as sessões;

4. Os participantes na segunda sessão do Fórum lamentam que a instauração da parceria
euro-mediterrânica não tenha conseguido responder de forma satisfatória às expectativas que
nela tinham sido depositadas aquando do seu lançamento em Barcelona, em 1995;

5. O debate iniciado na segunda sessão do Fórum incide sobre as três vertentes da parceria;
foi, uma vez mais, salientada a necessidade de as fazer avançar de forma dinâmica, equilibrada e
complementar;

6. De igual modo, os debates da segunda sessão do Fórum incidem amplamente sobre as
iniciativas e documentos apresentados no ano transacto pelas diferentes instituições europeias e,
em particular, os que foram apresentados sobre a Estratégia comum para o Mediterrâneo,
adoptada pelo Conselho Europeu da Feira, de 19 de Junho de 2000, sobre a Comunicação da
Comissão intitulada “Conferir um novo impulso ao processo de Barcelona”, bem como sobre as
conclusões da Quarta Conferência Euro-Mediterrânica dos Ministros dos Negócios Estrangeiros,
realizada em Marselha, em 15 e 16 de Novembro de 2000;

7. Os contributos dos diferentes parceiros mediterrânicos, bem como as recomendações e
posições adoptadas pelos diferentes parlamentos, são também amplamente apresentados e
contemplados, incluindo a Declaração Final da primeira sessão do Fórum Euro-Mediterrânico,
que teve lugar em 27 e 28 de Outubro de 1998, em Bruxelas;
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A segunda sessão do Fórum Parlamentar Euro-Mediterrânico

A. Para uma nova visão do futuro da região euro-mediterrânica

8. Manifesta-se favorável à criação de uma parceria global que retome a abordagem da
Declaração de Barcelona, tendo sempre em conta os interesses recíprocos das partes e uma
efectiva perspectiva estratégica para o conjunto da região;

9. Recorda aos Estados parceiros do processo de Barcelona a necessidade de implementar
uma política externa para a região que lhe confira a importância que a mesma merece e que tenha
em conta quer a sua importância geopolítica quer os laços criados pela geografia e por uma longa
história comum;

10. Em vésperas do alargamento da União Europeia, recorda a necessidade de a Europa se
voltar para os países do Sul do Mediterrâneo e de reforçar a cooperação mútua no quadro da
parceria;

B. Sobre a nova estratégia comum da União Europeia para a região

11. Toma nota da nova estratégia comum para a região mediterrânica adoptada na Feira em
19 de Junho de 2000, lamentando, porém, que os Estados do Mediterrâneo não tenham sido
associados, de uma forma muito mais estreita, à elaboração desta estratégia comum;

12. Considera igualmente que a nova estratégia deve conduzir à criação de uma zona de paz e
de estabilidade assente na parceria política e na cooperação económica e comercial, bem como
na dimensão humana e cultural; esta estratégia deve igualmente conduzir à formação de uma
região de prosperidade partilhada, mediante a criação progressiva de uma zona de comércio livre
quer entre a União Europeia e os seus parceiros quer entre estes últimos, a uma melhor
compreensão entre os povos da região e à emergência de uma sociedade civil mais activa;

C. Promoção de um novo impulso ao processo de Barcelona

13. Reafirma o carácter essencial de que se reveste para o processo de Barcelona o respeito
rigoroso dos Direitos do Homem, das liberdades individuais e dos princípios democráticos
enquanto elementos fundamentais para a criação de uma zona de paz, de estabilidade e de
desenvolvimento económico sustentável na bacia euro-mediterrânica;

14. Apoia o reforço de uma parceria euro-mediterrânica muito mais solidária e eficaz do que
a actual. Esta parceria deverá igualmente estar baseada no respeito da soberania nacional, na
justiça, na confiança mútua e no diálogo democrático; neste contexto, o Fórum Parlamentar
pretende desempenhar um papel muito mais activo para compensar a abordagem excessivamente
intergovernamental do actual processo e para obter uma melhor integração da opinião pública no
processo;

15. Considera que os progressos realizados no quadro da associação euro-mediterrânica
continuam a ser insuficientes e solicita a todos os governos e Estados que fazem parte do
processo de Barcelona e às instituições interessadas que intensifiquem os esforços para melhorar
a assistência financeira técnica, relançar a cooperação política e fazer tudo o que estiver ao seu
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alcance para utilizar plenamente todas as possibilidades oferecidas pelo novo programa MEDA
II;

16. Solicita, igualmente, que o processo de Barcelona revisto não estabeleça hierarquia entre
as três vertentes actuais e que a importância qualitativa dos aspectos sociais e relativos à
emigração seja equivalente à que é atribuída às vertentes económica e política;

D. Sobre o conflito e o processo de paz no Médio Oriente e a sua incidência no processo
de Barcelona

17. Tendo o conflito do Médio Oriente e o processo de paz sido já inscritos na ordem do dia
do Fórum, o Fórum lamenta, de forma unânime, a perda de vidas humanas e as destruições
materiais causadas por este conflito; concede um apoio sem reservas aos esforços para se chegar
a negociar uma paz global e justa no Próximo Oriente, com base na aplicação rigorosa de todas
as resoluções pertinentes das Nações Unidas sobre os problemas dos refugiados, de segurança,
das fronteiras, das colónias de Jerusalém, com base nos princípios da Conferência de Madrid e
nos acordos posteriores celebrados entre as partes em conflito;

18. Solicita, unanimemente, um papel político muito mais activo da União Europeia para
fazer avançar o processo de paz no Próximo Oriente e saúda a iniciativa de associar o Secretário-
Geral do Conselho/Alto Representante da União Europeia aos trabalhos da Comissão de
estabelecimento dos factos decidida em Charm-el-Cheikh; salienta, igualmente, a importância
que confere em privilegiar a via diplomática e o diálogo na procura de uma paz justa e duradoura
na região;

19. Solicita o levantamento incondicional de todas as restrições à livre circulação de pessoas
e de bens, no interior, provenientes e destinadas aos territórios palestinianos, em conformidade
com os acordos de Oslo;

20. Solicita que as negociações possam retomar num futuro imediato com base em
progressos realizados nas últimas negociações e reafirma que a renúncia à utilização excessiva
da força e a qualquer forma de violência constitui uma condição essencial para respeitar, como o
exigem as convenções internacionais pertinentes;

21. Manifesta, de forma unânime, o seu apoio ao direito do povo palestiniano de dispor de
um Estado soberano, democrático, viável e pacífico, bem como ao direito do povo de Israel a
viver em segurança no interior das fronteiras seguras e reconhecidas;

22. Salienta a necessidade de garantir a continuidade do espirito da parceria mediante a
realização de encontros parlamentares mais frequentes e reconhece que uma evolução favorável
do processo de paz no Médio Oriente constitui a base de reforço e do relançamento da parceria
euro-mediterrânica;

23. Solicita à Comissão Europeia que continue a apoiar a autoridade nacional palestiniana e
as suas instituições e simultaneamente a firme vontade da União Europeia de prosseguir a
cooperação com Israel no respeito dos compromissos e dos princípios que se encontram na base
da política euro-mediterrânica;
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E. Outras questões de interesse para a parceria

24. Solicita o levantamento do embargo económico contra o Iraque por razões humanitárias,
bem como o respeito das resoluções das Nações Unidas;

25. Deseja, à luz dos últimos desenvolvimentos, que os obstáculos ligados ao embargo sejam
levantados, no quadro das resoluções das Nações Unidas, a fim de que a Líbia possam participar
a parte inteira no processo de Barcelona;

26. Reitera o seu pedido para que a Mauritânia possa participar enquanto membro a parte
inteira no diálogo político do processo de Barcelona;

27. Manifesta a sua convicção quanto à necessidade de encontrar uma solução cipriota que
seja conforme com as resoluções das Nações Unidas e aprecia os esforços envidados pelo
Secretário-Geral para encontrar uma resolução para o problema cipriota;

F. Sobre a parceira política e de segurança e a favor de uma nova associação política de
segurança euro-mediterrânica que contribua para a estabilidade nesta região

28. Lamenta que a Carta Euro-Mediterrânica de Paz e de Estabilidade não tenha podido ser
adoptada na Quarta Conferência Ministerial Euro-Mediterrânica de Marselha e deseja que a sua
adopção tenha lugar o mais cedo possível e que esta Carta se revista de um carácter político
evolutivo que possa verdadeiramente contribuir para a aplicação dos princípios contidos na
Declaração de Barcelona, relativamente a tudo o que tem a ver com a paz e a estabilidade na
região;

29. Corrobora  a necessidade de alargar a ordem do dia do diálogo político na região a várias
outros temas sobre a segurança, o controlo dos armamentos, o terrorismo, as migrações, os
intercâmbios humanos, o respeito dos Direitos do Homem e o princípio do Estado de direito,
bem como as questões relativas ao ambiente, à segurança do transporte marítimo e à luta contra o
tráfico de droga, o terrorismo, o tráfico de armas e outras formas de crime organizado;

G. Sobre o papel da sociedade civil no processo de Barcelona revisto

30. Confere uma importância extrema ao apoio da sociedade civil e a uma participação muito
mais estreita da sociedade civil sob todas as suas formas nas actividades do processo de
Barcelona, graças, nomeadamente, a um apoio mais amplo ao programa MEDA Democracia e
favorecendo igualmente a participação das instituições e poderes locais nos trabalhos da
parceria;

31. Incentiva os Estados parceiros no processo de Barcelona e as instituições interessadas a
elaborarem programas de informação e de comunicação a fim de sensibilizar o conjunto dos seus
cidadãos para as actividades deste processo;

32. Solicita a adopção de medidas susceptíveis de favorecer o desenvolvimento da sociedade
da informação, a utilização da Internet e o investimento na informação e educação escolar;
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33. Solicita igualmente a realização de um estudo de avaliação sobre a capacidade de
absorção dos países parceiros dos fundos orçamentais concedidos a título do Programa MEDA,
bem como os instrumentos financeiros da nova estratégia europeia para o Mediterrâneo;

34. Recomenda a consolidação de todos os mecanismos e programas de promoção da mulher
a fim de a integrar mais no processo de Barcelona e saúda a convocatória do Fórum Parlamentar
Euro-Mediterrânico das Mulheres que terá lugar em Malta em 2 e 3 de Março de 2001;

35. Congratula-se com os trabalhos realizados pela rede euro-mediterrânica dos Conselhos
económicos e sociais e dos representantes da sociedade civil organizada;

H. Sobre a vertente económica e social do processo de Barcelona e o estabelecimento de
uma zona de comércio livre

36. Manifesta o seu acordo sobre a criação de uma zona de comércio livre no horizonte 2010,
que deveria levar à criação de um autêntico “mercado comum” que integre o conjunto dos bens,
dos capitais e de serviços. A este propósito, poderiam, desde já, ser estabelecidos até 2002 um
quadro regulamentar e um calendário relativo às medidas harmonização em certos sectores
prioritários;

37. Acorda que esta zona de comércio livre deveria cobrir um conjunto de sectores e
contribuir para melhorar a qualidade de vida em todos os países parceiros e convida a procurar o
mais alto nível possível de prosperidade e de coesão social no quadro desta zona de comércio
livre;

38. Constata a insuficiência de investimento estrangeiro directo na região e incentiva o
conjunto dos Estados parceiros e das instituições interessadas a um aumento constante dos
investimentos; considera igualmente ser desejável e útil informar plenamente os países parceiros
mediterrânicos sobre todos os aspectos do euro e da economia europeia;

39. Preconiza, em particular, o desenvolvimento, no mais curto prazo, de um vasto comércio
Sul-Sul para melhor integrar o conjunto das economias da região;

40. Concede um apoio particular ao processo de integração regional na Bacia Mediterrânica e
solicita a criação de uma nova instituição financeira de desenvolvimento regional;

41. Declara-se favorável à conversão da dívida, tendo em conta que esta limita fortemente os
esforços de desenvolvimento dos países mediterrânicos; considera necessário que o montante da
reconversão da dívida externa seja prioritariamente reinvestido nas políticas de
co-desenvolvimento com os países mediterrânicos;

42. Solicita que o projecto de cooperação regional seja conciliado com as exigências
ambientais e o desenvolvimento sustentável e exorta os países terceiros a tomar as disposições
necessárias no tocante à gestão integrada dos recursos hidrográficos, à eliminação dos resíduos,
aos pontos críticos (zona poluídas, riscos para a diversidade), à gestão integrada das regiões
costeiras e à luta contra a desertificação, recorrendo ao saber fazer e à longa experiência da
União Europeia;



PE 294.851 6/8 DV\432076PT.doc

PT

I. Sobre as relações bilaterais em matéria económica e sobre os acordos de associação
euro-mediterrânicos

43. Manifesta o seu apoio à livre circulação dos bens e dos serviços da zona
euro-mediterrânica e à melhoria da livre circulação das pessoas, bem como à necessidade de
proceder a uma liberalização progressiva e recíproca das trocas agrícolas no respeito dos
princípios estabelecidos no processo de Barcelona e nas regras da OMC; solicita às instituições
interessadas que elaborem uma política agrícola de desenvolvimento euro-mediterrânico que
tenha em conta as dimensões sociais, territoriais e ambientais da agricultura;

44. Convida os Estados-Membros a acelerar o processo de ratificação dos acordos bilaterais
já assinados e incentiva à conclusão, no mais curto prazo, dos acordos de associação com os
países relativamente aos quais o processo está ainda em curso;

45. Solicita que sejam consolidados a prazo os acordos de associação através de um acordo
multilateral para as questões comuns e incentiva todos os países parceiros que já assinaram um
acordo de associação com a União Europeia a concluir, nos próximos cinco anos, acordos de
comércio livre com o conjunto dos outros signatários de um acordo de associação;

46. Considera que o desenvolvimento da cooperação nos domínios do serviço público
(transportes, energia, telecomunicações, saúde) seria propício ao desenvolvimento económico
dos países mediterrânicos e à satisfação das necessidades das populações; deseja igualmente a
realização de uma avaliação sobre as consequências económicas, sociais e ambientais dos
acordos de associação já implementados, a fim de poder tirar as devidas lições;

J. Para um reforço da associação euro-mediterrânica nos domínios social, cultural e
humano que a torne mais próxima dos povos da região

47. Lamenta que esta vertente não tenha sido suficientemente desenvolvida relativamente às
vertentes política e económica do processo de Barcelona e solicita, em particular, que os efeitos
sociais da transição económica sejam tomados em conta nos diferentes programas nacionais;

48. Solicita a aplicação de políticas para a formação profissional, a universidade, a tecnologia
e a educação, a definição de programas de desenvolvimento locais e regionais, a promoção de
programas em matéria de igualdade de oportunidades, de higiene e de segurança na local de
trabalho, bem como a promoção do papel da mulher no desenvolvimento económico e o apoio às
organizações, associações, empresas e redes de mulheres nos países da região;

49. Manifesta o seu apoio aos programa regionais em curso no domínio da cultura, do
audiovisual e da juventude no quadro e no espirito da identidade cultural e manifesta em
particular a sua satisfação pelo lançamento recente do Programa Euromed Héritage II, bem como
o seu apoio à implementação, o mais cedo possível, do Programa Euromed Audiosisuel II;

50. Reconhece a importância da cooperação transfronteiriça e, a este propósito, convida os
Estados parceiros do Mediterrâneo a realçar a experiência do Programa INTERREG e a utilizar o
espirito da parceria para promover a cooperação transfronteiriça entre as duas margens do
Mediterrâneo;
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51. Salienta a necessidade de lançar um programa regional no domínio da justiça e dos
assuntos internos, que deveria conceder uma atenção especial à cooperação da luta contra os
tráficos ilegais, o tráfico de seres humanos, bem como o estabelecimento de estratégias de
co-desenvolvimento;

K. Para uma nova abordagem das questões relativas à emigração e à livre circulação das
pessoas

52. Recomenda aos Estados parceiros e à União Europeia a criação de uma legislação
harmonizada em matéria de organização de fluxos migratórios, o controlo dos fluxos migratórios
e a luta contra a migração clandestina, a definição das políticas de imigração temporária, a
criação de vistos específicos para os agentes euro-mediterrânicos, a ajuda aos projectos dos
emigrantes nos seus países de origem, bem como uma política de integração nos países de
acolhimento para os imigrantes legalmente instalados;

53. Decide a criação, no seu seio, de um grupo de trabalho responsável pela migração e pelos
intercâmbios humanos que deverá reunir-se durante as intersessões e que será composto por um
membro de cada parlamento dos países partes do processo de Barcelona e de uma representação
adequada do Parlamento Europeu; este grupo de trabalho deveria seguir de perto os trabalhos do
Observatório das Migrações, que foi proposto à Comissão Europeia para garantir o
acompanhamento permanente e pormenorizado de todas as questões ligadas aos fluxos
migratórios na região mediterrânica;

54. Convida os governos europeus a fazerem beneficiar os imigrantes legais residentes na
União Europeia da igualdade de tratamento em matéria de direitos económicos e sociais e o
reconhecimento dos direitos cívicos e culturais e a examinarem o reconhecimento de certos
direitos políticos;

L. Sobre o financiamento das acções resultantes do processo de Barcelona revisto e do
Programa MEDA II

55. Insiste na importância capital de uma cooperação financeira muito mais importante e
eficaz para a implementação das três vertentes do processo de Barcelona e, nesse sentido,
considera o montante do envelope MEDA II, adoptado pelo Conselho da União Europeia no
valor de 5,350 mil milhões de euros para o período 2000-2006, como sendo largamente
insuficiente;

56. Solicita uma melhor gestão do Programa MEDA e uma cooperação muito mais
descentralizada da ajuda financeira que deveria visar a realização dos progressos ligados à
democracia, à boa gestão dos assuntos públicos, à primazia do direito bem como ao
desenvolvimento sustentável;

M. Sobre os programas regionais de cooperação

57. Declara-se favorável à instauração de programas de cooperação regional com um número
restrito de Estados-Membros e de países mediterrânicos, garantindo aos parceiros que o desejem
a possibilidade de neles participarem, garantindo que todos os projectos de cooperação têm em
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conta as exigências ambientais e o desenvolvimento sustentável, tendo, igualmente, em
consideração os aspectos sociais;

58. Manifesta o seu acordo para a instauração dos programas regionais existentes nos
sectores prioritários tais como a indústria, a água, o transporte, a energia e a sociedade da
informação; confere uma atenção especial à cooperação industrial, bem como ao sector da
investigação;

N. Sobre o acompanhamento das conclusões do segundo Fórum Parlamentar
Euro-Mediterrânico

59. Adopta por consenso a decisão de se reunir doravante anualmente e de instaurar durante
as intersessões  um grupo de acompanhamento das conclusões da sessão anterior do Fórum que
incluirá um membro de cada parlamento dos países que fazem parte do processo de Barcelona e
uma representação adequada do Parlamento Europeu;

60. Acorda na necessidade de aprovar no mais curto prazo um regulamento definitivo para o
Fórum, e, nesta matéria, decide instaurar um grupo de trabalho composto por um membro de
cada parlamento dos países que fazem parte do processo de Barcelona e de uma representação
adequada do Parlamento Europeu;

61. Decide aceitar o convite do parlamento italiano; por conseguinte, a terceira sessão do
Fórum terá lugar em Itália, durante o primeiro semestre de 2002;

62. Encarrega os co-presidentes do Fórum de transmitir a presente declaração aos presidentes
dos parlamentos dos Estados-Membros do processo de Barcelona, à Comissão Europeia, ao
Conselho da União, bem como aos governos dos países participantes no Processo de Barcelona.


