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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a avaliação e o estabelecimento de prioridades para as relações da UE com os 
países da Parceria Oriental
(2013/2149(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o lançamento da Parceria Oriental em Praga, em 7 de maio de 2009,

– Tendo em conta as conclusões da Cimeira em Varsóvia realizada nos dias 29 e 30 de 
outubro de 2011,

– Tendo em conta as Conclusões da Cimeira em Vílnius realizada nos dias 28 e 29 de 
novembro de 2013,

– Tendo em conta as comunicações da Comissão de 11 de março de 2003 intituladas 
«Europa alargada e os países vizinhos: um novo enquadramento para as relações com os 
nossos vizinhos orientais e meridionais» (COM(2003)0104), de 12 de maio de 2004 
intitulada «Política Europeia de Vizinhança - Documento de Estratégia» 
(COM(2004)0373), de 4 de dezembro de 2006 intitulada «Reforço da política europeia de 
vizinhança» (COM(2006)0726), de 5 de dezembro de 2007 intitulada «Uma Política 
Europeia de Vizinhança forte» (COM(2007)0774), de 3 de dezembro de 2008 intitulada 
«Parceria Oriental» (COM(2008)0823), e de 12 de maio de 2010 intitulada «Balanço da 
Política Europeia de Vizinhança» (COM(2010)0207),

– Tendo em conta a Comunicação Conjunta da Comissão e da Alta Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, de 20 de março de 2013 
intitulada «Política Europeia de Vizinhança: rumo a uma Parceria reforçada 
(JOIN(2013)0004), e de 25 de maio de 2011 intitulada «Uma nova estratégia para uma 
vizinhança em mutação» (COM(2011)0303),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho dos Negócios Estrangeiros de 26 de julho de 
2010 e de 20 de junho de 2011 sobre a Política Europeia de Vizinhança (PEV) e de 18 e 
19 de novembro de 2013 sobre a Parceria Oriental e do Conselho Europeu de 7 de 
fevereiro de 2013, 

– Tendo em conta a Comunicação Conjunta da Comissão e da Alta Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, de 15 de maio de 2012 intitulada 
«Política Europeia de Vizinhança: um Roteiro para a cimeira do outono de 2013» 
(JOIN(2012)0013) e «Adotar uma nova Política Europeia de Vizinhança 
(JOIN(2012)0014) e os documentos de trabalho conjuntos de 20 de março de 2013 
[«Relatórios regionais», SWD(2013)0085 e 0086),

– Tendo em conta as suas Resoluções, de 23 de outubro de 2013, sobre «Política Europeia 
de Vizinhança: rumo a uma parceira reforçada - A posição do PE sobre os relatórios 
intercalares de 20121, de 14 de dezembro de 2011 sobre a revisão da Política Europeia de 

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2013)0446.
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Vizinhança 1, e de 7 de abril de 2011 sobre a revisão da Política Europeia de Vizinhança –

Dimensão Oriental2,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2013),

A. Considerando que a Política Europeia de Vizinhança (PEV), designadamente a Parceria 
Oriental, propõe-se alargar os valores e as ideias dos fundadores da UE;

B. Considerando que a PEV está dirigida aos países europeus e representa uma resposta às 
aspirações europeias das sociedades dos países parceiros; 

C. Considerando que os países da Parceria Oriental enraizaram profundamente as aspirações 
europeias, encontrando-se ainda num difícil processo de transição após décadas de 
obstrução ao crescimento quando ainda existia a URSS;

D. Considerando que a dinâmica atual nas relações com os parceiros orientais deve ser 
utilizada para incentivar as pessoas dos países da Parceria Oriental a reforçarem a luta por 
reformas democráticas;

E. Considerando que a Parceria Oriental deve promover as dimensões humanitária, 
económica, social e cultural da cooperação;

F. Considerando que as evoluções recentes nos países da Parceria Oriental e nas suas 
relações com a UE são um alerta para o facto de que a UE continua a não ser considerada 
a única alternativa política;

1. Recorda as realizações e as ambições da Parceria Oriental, que constitui o quadro político 
para o reforço das relações entre a UE e os parceiros orientais, assente em interesses e 
compromissos mútuos, propriedade partilhada e responsabilidade conjunta, assim como a 
base institucional para cooperação política e um fórum para o diálogo entre países 
parceiros; saúda, neste contexto, a criação da Assembleia Parlamentar Euronest e outras 
plataformas de cooperação, como o Fórum da Sociedade Civil da Parceria Oriental e o 
Congresso das Iniciativas da Europa Oriental (Eastern Europe Initiatives Congress); 
observa, no entanto, que a recente evolução registada nos países da Parceria Oriental 
chamaram a atenção para a fragilidade do processo político;

2. Reconhece que o projeto da Parceria Oriental necessita de um novo impulso e de uma 
visão clara sobre o caminho futuro a seguir, incidindo não apenas na cooperação política, 
mas também no estabelecimento de um firme elo entre as sociedades da Parceria Oriental 
e a UE; insta, por conseguinte, a UE a centrar-se, em especial, no estabelecimento de 
regimes sem vistos, investindo nos jovens e nos futuros líderes e no setor da energia;

3. Salienta que podem ser alcançados mais progressos no que se refere à criação de um 
regime sem vistos; regista, neste contexto, que a liberalização dos vistos é apenas um dos 

                                               
1 JO C 168 E de 14.6.2013, p. 26.
2 JO C 296 E de 2.10.2012, p. 105.
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vários processos que visam aproximar as sociedades e que são necessários mais esforços 
neste domínio, sobretudo em matéria de aperfeiçoamento da colaboração no domínio da 
educação e da cultura; considera que se deverá dar maior ênfase à ideia de que o projeto 
da Parceria Oriental se destina às sociedades e não às autoridades; 

4. Salienta a importância de investir nos jovens e futuros líderes, tirando pleno partido das 
oportunidades de bolsas de estudo ao abrigo do programa «Erasmus para Todos» para 
promover o intercâmbio entre os países da Parceria Oriental e os Estados-Membros da UE 
e criar uma Universidade da Parceria Oriental e o Colégio da Europa do Mar Negro, que 
proporcionaria estudos de pós-graduação e procuraria formar futuros líderes dos países da 
Parceria Oriental e dos Estados-Membros;

5. Insta a que se organizem mais intercâmbios escolares entre os Estados-Membros da UE e
os países da Parceria Oriental e considera que deve ser atribuído financiamento especial 
para o efeito;

6. Frisa a necessidade de reforçar a cooperação da juventude no quadro da componente 
«Juventude» da Parceria Oriental no âmbito do Programa «Juventude em Ação», 
reforçando, deste modo, a cidadania ativa dos jovens, desenvolvendo a solidariedade e 
promovendo a tolerância entre os jovens;

7. Sublinha a importância de uma maior concentração na consolidação do setor da energia, 
que constitui uma das principais condições para a modernização da economia e na criação 
de estratégias energéticas em consonância com as obrigações da Comunidade Energética 
Europeia; apela a que se prossiga com as reformas do mercado do gás e da eletricidade e 
uma quota adequada de energia proveniente de recursos renováveis;

8. Regista as dificuldades que surgiram na promoção e aplicação da Parceria Oriental e 
salienta que o compromisso da UE deveria ir além do diálogo político para abordar e 
desenvolver o diálogo social, económico e cultural;

9. Insta a uma abordagem mais individualizada relativamente aos países parceiros, aplicando 
o princípio da diferenciação, avaliando o progresso de cada país parceiro assente em 
parâmetros de referência e nos seus próprios méritos, mas com uma coordenação geral. 

10. Manifesta a sua preocupação com a ausência de um entendimento comum relativamente à 
essência da cooperação, dado que a UE tende a concentrar-se na preparação dos países da 
Parceria Oriental para adotarem o acervo comunitário e os valores da Comunidade, ao 
passo que os países parceiros encaram as suas relações mútuas em termos de ganhos e de 
perdas; regista que a UE é encarada exclusivamente como um doador e os países parceiros 
como beneficiários, quando deveriam desempenhar um duplo papel;

11. Considera deplorável que haja um interesse desigual entre os Estados-Membros nas 
relações com e nos desenvolvimentos nos países da Parceria Oriental; observa com 
apreensão a falta de entendimento entre os Estados-Membros sobre a importância 
geopolítica da cooperação e de uma posição homogénea relativamente a determinadas 
questões;

12. Lamenta igualmente a vontade insuficiente entre os países parceiros da Parceria Oriental 
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de criarem uma mensagem comum e de se empenharem em esforços comuns 
relativamente à UE;

13. Salienta que deveriam ser envidados mais esforços na partilha de experiências de reformas 
e processos democráticos, ao invés de impor normas da UE, e no reconhecimento da 
singularidade dos países individuais, assim como sublinhar a igualdade de estatuto dos 
parceiros e os benefícios mútuos potenciais; 

14. Insta à assinatura e aplicação de acordos de associação, quando pertinente, com os países 
parceiros, a fim de promover a boa governação e o Estado de direito, os direitos humanos, 
sobretudo o direito a um julgamento justo, a luta contra a corrupção e o apoio à criação e 
modernização das economias dos países parceiros e uma legislação favorável para as 
empresas;

15. Recorda que os objetivos da cooperação com os países da Parceria Oriental devem 
consistir em criar uma parceria estratégica mais estreita, reforçar os contactos 
interpessoais entre a UE e os países da Parceria Oriental, criar redes de laços sociais com 
vista a uma maior integração e apoiar a modernização e a orientação pró-europeia além da 
mera estabilização;

16. Incentiva o desenvolvimento de relações mais próximas entre os países parceiros e a 
promoção da estabilidade e a criação de uma confiança multilateral;

17. Considera que os instrumentos de cooperação devem ser definidos de uma forma precisa, 
tendo em conta os instrumentos e programas disponíveis, e concentrar-se sobretudo na 
educação e nos intercâmbios académicos; insta a que sejam atribuídos recursos financeiros 
adicionais a para a implementação da Parceria Oriental e o apoio a reformas, iniciativas e 
projetos emblemáticos; exorta à participação cabal dos países parceiros nos programas da 
União;

18. Salienta que a reforma dos sistemas judiciais nos países parceiros, assegurando a 
independência do sistema judicial, deve constituir uma prioridade;

19. Destaca a importância de promover a cooperação económica de modo que avance o 
projeto da Parceria Oriental, nomeadamente, aumentando a sensibilização para a 
complexidade dos problemas económicos, promovendo a boa governação no setor 
financeiro, adotando uma abordagem setorial, incentivando a legislação conducente ao 
desenvolvimento do setor das PME e promovendo as parcerias empresariais entre a UE e 
a Parceria Oriental;

20. Considera, além disso, que a promoção de atividades comuns com outros parceiros 
estratégicos e a cooperação nas organizações internacionais e europeias seria proveitoso 
para todos os intervenientes; 

21. Salienta a necessidade promover laços sociais e culturais, e, desta forma, pôr em prática o 
lema «Unida na diversidade», 
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22. Salienta o facto de que o Fundo Europeu para a Democracia pode desempenhar um papel 
de relevo nos países da Parceria Oriental ao reforçar a sociedade civil;

23. Considera que, por forma a melhorar a cooperação entre os parceiros orientais, a UE 
deveria abster-se de impor a restrição de apenas uma língua em projetos comuns e deveria 
igualmente promover o multilinguismo, nomeadamente nas iniciativas da administração 
local, cívicas e educacionais; 

24. Salienta a importância de promover e apoiar esforços comuns na investigação e inovação, 
nomeadamente programas de intercâmbio para estudantes, em projetos multilingues 
virtuais, no diálogo intercultural, através de produções conjuntas de filmes e recursos 
comuns para traduções literárias, na investigação conjunta sobre o legado do nazismo e do 
comunismo e dos regimes totalitários e sobre a história comum na Europa;

25. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, à 
Vice-Presidente da Comissão e Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE), ao 
Comité das Regiões, aos Governos e aos Parlamentos nacionais dos países da Parceria 
Oriental, à OSCE e ao Conselho da Europa.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O documento que inclui propostas para o futuro surge num momento concreto: durante a crise 
económica na Europa, após a Cimeira da Parceria Oriental realizada em Vílnius, no final do 
período 2009-2014 da UE, quando o seu papel adquire maior importância. Por conseguinte, o 
Parlamento Europeu deve apresentar uma proposta ambiciosa que demonstre a nossa abertura 
e o nosso compromisso em relação ao desenvolvimento do projeto europeu. Neste sentido, a 
crise não deverá condicionar-nos, devendo antes ser um incentivo para alcançarmos mais do 
que um mero compromisso político, bem como para nos centrarmos nos cidadãos dos países 
da Parceria Oriental, com destaque para as políticas com resultados tangíveis, tais como o 
regime de isenção de vistos. A UE deverá também centrar-se na juventude e nos jovens 
líderes, garantindo a fixação do seu futuro na União Europeia. A UE deve ainda centrar-se na 
segurança energética e colaborar com os parceiros orientais nessa área. O presente documento 
deve proporcionar um incentivo para uma abordagem política corajosa ao desenvolvimento da 
Parceria Oriental, bem como abrir caminho às nossas ideias.


