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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a revisão da Política Europeia de Vizinhança
(2011/2157(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as comunicações conjuntas da Comissão e da Alta Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, de 25 de Maio de 2011, 
sobre uma nova estratégia para uma vizinhança em mutação (COM(2011)0303), e de 8 de 
Março de 2011, sobre uma parceria para a democracia e a prosperidade partilhada com o 
Sul do Mediterrâneo (COM(2011)0200),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 11 de Março de 2003, intitulada "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, sobre 
Política Europeia de Vizinhança - Documento de Estratégia (COM(2004)0373), de 4 de 
Dezembro de 2006, sobre o reforço da Política Europeia de Vizinhança 
(COM(2006)0726), de 5 de Dezembro de 2007, sobre uma Política Europeia de 
Vizinhança forte (COM(2007)0774), de 3 de Dezembro de 2008, sobre Parceria Oriental 
(COM(2008)0823), de 20 de Maio de 2008, sobre o Processo de Barcelona: União para o 
Mediterrâneo (COM(2008)0319) e de 12 de Maio de 2010 sobre o Balanço da Política 
Europeia de Vizinhança (COM(2010)0207),

– Tendo em conta o desenvolvimento da Política Europeia de Vizinhança (PEV) desde 2004 
e, em particular, os relatórios intercalares da Comissão sobre a sua execução, 

– Tendo em conta os Planos de Acção adoptados conjuntamente com o Egipto, Israel, a 
Jordânia, o Líbano, Marrocos, a Autoridade Palestiniana e a Tunísia, a Arménia, o 
Azerbaijão, a Geórgia e a Moldávia, bem como a Agenda de Associação UE-Ucrânia,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho “Negócios Estrangeiros” sobre a PEV, de 26 
de Julho de 2010 e de 20 de Junho de 2011,

– Tendo em conta as conclusões da reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da 
Parceria Oriental de 13 de Dezembro de 2010,

– Tendo em conta a Declaração Conjunta da Cimeira de Praga sobre a Parceria Oriental de 7 
de Maio de 2009,

– Tendo em conta a Declaração de Barcelona, que estabelece uma Parceria Euro-
Mediterrânica, adoptada na Conferência Euro-Mediterrânica dos Ministros dos Negócios 
Estrangeiros de 27 e 28 de Novembro de 1995,

– Tendo em conta a aprovação do “Processo de Barcelona: União para o Mediterrâneo” pelo 
Conselho Europeu de Bruxelas de 13 e 14 de Março de 2008,

– Tendo em conta a Declaração da Cimeira de Paris para o Mediterrâneo, realizada em 13 
de Julho de 2008,
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– Tendo em conta as conclusões do Conselho de Associação UE-Marrocos de 13 de 
Outubro de 2008, que concedeu a Marrocos um “estatuto avançado”, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de Associação UE-Jordânia, de 26 de Outubro 
de 2010, que concedeu à Jordânia um “estatuto avançado”,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1638/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 2006, que estabelece disposições gerais relativas à criação 
do Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP)1;

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 13/2010 do Tribunal de Contas Europeu, 
intitulado “O novo Instrumento Europeu de Vizinhança foi lançado com êxito e está a 
alcançar resultados no Cáucaso Meridional (Arménia, Azerbaijão e Geórgia)?”,

– Tendo em conta as suas resoluções sobre a revisão da Política Europeia de Vizinhança –
Dimensão Oriental e sobre a revisão da Política Europeia de Vizinhança – Dimensão 
Meridional, de 7 de Abril de 2011 (B7-0198/2011 e B7-0199/2011),

– Tendo em conta as suas resoluções, de 19 de Janeiro de 2006, sobre a Política Europeia de 
Vizinhança (PEV)2, de 15 de Novembro de 2007, sobre a consolidação da PEV3, de 6 de 
Julho de 2006, sobre o Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP)4, de 5 de 
Junho de 2008, sobre o relatório anual do Conselho ao Parlamento Europeu sobre os 
principais aspectos e as opções fundamentais da PESC5, de 19 de Fevereiro de 2009, sobre 
a revisão do IEPV6, de 19 de Fevereiro de 2009, sobre o Processo de Barcelona: União 
para o Mediterrâneo7, de 17 de Janeiro de 2008, sobre uma abordagem de política regional 
para o Mar Negro8, de 20 de Janeiro de 2011, sobre uma estratégia da UE para a região do 
Mar Negro9, de 20 de Maio de 2010, sobre a União para o Mediterrâneo10, de 20 de Maio 
de 2010, sobre a necessidade de uma estratégia da UE para o Cáucaso do Sul11, de 9 de 
Setembro de 2010, sobre a situação do rio Jordão, com especial ênfase para o seu curso 
inferior12, de 3 de Fevereiro de 2011, sobre a situação na Tunísia 13, de 17 de Fevereiro de 
2011, sobre a situação no Egipto14, de 10 de Março de 2011, sobre os países vizinhos a 
Sul, em particular a Líbia, incluindo os aspectos humanitários15, e de 7 de Julho de 2011, 
sobre a Síria, o Iémen e o Bahrein no contexto da situação no mundo Árabe e no Norte de 

                                               
1 JO L 310 de 9.11.2006, p. 1.
2 JO C 287 E de 19.1.2006, p. 312.
3 JO C 282 E de 6.11.2008, p. 443.
4 JO C 303 E de 13.12.2006, p. 760.
5 JO C 285 E de 26.11.2009, p. 11.
6 JO C 76 E de 25.3.2010, p. 83.
7 JO C 76 E de 25.3.2010, p. 76.
8 JO C 41 E de 19.2.2009, p. 64.
9 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0025.
10 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0192.
11 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0193.
12 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0314.
13 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0038.
14 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0064.
15 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0095.
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África,

– Tendo em conta as recomendações adoptadas pelas comissões da Assembleia Parlamentar 
da União para o Mediterrâneo (AP-UpM) na sua sétima sessão plenária, realizada em 
Roma, em 3 e 4 de Março de 2011,

– Tendo em conta o n.º 41 da resolução sobre a consolidação da PEV, de 15 de Novembro 
de 2007, que insta à criação de uma Assembleia Parlamentar UE-Países Vizinhos do Leste 
(EURONEST), 

– Tendo em conta os artigos 8.º e 21.º do Tratado da União Europeia,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2011),

A. Considerando que o respeito e a promoção da democracia e dos direitos humanos – em 
particular dos direitos das mulheres –, da justiça e do Estado de direito, das liberdades 
fundamentais – liberdade de expressão, consciência, religião, associação e dos meios de 
comunicação social –, o reforço da segurança, a estabilidade democrática, a prosperidade, 
uma distribuição justa dos rendimentos, da riqueza e das oportunidades na sociedade, a 
luta contra a corrupção e a promoção da boa governação são princípios fundadores e 
objectivos da UE que devem constituir valores comuns no núcleo da revisão da PEV,

B. Considerando que é do maior interesse da UE ser economicamente ambiciosa e estar 
politicamente concentrada no apoio às transições democráticas, 

C. Considerando que relações consolidadas requerem um compromisso claro e comprovado 
para com a reforma, visando progressos concretos em cumprimento dos valores de 
referência predefinidos, 

D. Considerando que a UE deveria munir-se de instrumentos flexíveis e devidamente 
financiados, em conformidade com as suas ambições,

1. Saúda vivamente a comunicação conjunta da Comissão e da Alta Representante da União 
Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre uma nova 
estratégia para uma vizinhança em mutação e a abordagem contida na mesma, em 
particular no que se refere aos princípios da responsabilização mútua e do compromisso 
partilhado para com os valores universais dos direitos humanos, da democracia e do 
Estado de direito, bem como a condicionalidade e uma abordagem ajustada aos países 
parceiros; 

2. Insiste em que a diferenciação baseada no desempenho e nos resultados alcançados deve 
ser determinada por critérios claramente definidos e valores de referência passíveis de 
avaliação;

Democracia forte e parceria com a sociedade

3. Sublinha que, embora a UE não procure impor um modelo ou uma fórmula predefinida 
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para as reformas políticas, a PEV assenta em valores comuns e no compromisso para com 
a democracia, os direitos humanos, o Estado de direito e a boa governação;

4. Congratula-se com a proposta de um Fundo Europeu para a Democracia, que representa 
uma resposta atempada à exigência de democracia por parte das populações dos nossos 
países vizinhos; assinala que esta resposta deve assentar nos princípios da transparência e 
da flexibilidade e deve complementar os instrumentos da UE já existentes e o trabalho 
exemplar das fundações políticas e não políticas europeias de longa data; salienta que o 
seu âmbito e a sua organização devem ser claramente definidos e que as suas estruturas e 
procedimentos devem ser simples e directos; solicita que se estabeleça um comité 
directivo de carácter verdadeiramente político com a participação do Parlamento Europeu, 
que também deverá estar envolvido nos mecanismos de controlo ex-post; 

5. Realça a importância de estabelecer parcerias com a sociedade e, nesse contexto, toma 
nota da proposta para a criação de um Instrumento para a Sociedade Civil (ISC) como 
forma de, efectiva e eficazmente, mobilizar recursos para a sociedade civil;

6. Insta o SEAE e a Comissão a definirem uma metodologia clara e valores de referência 
detalhados para a avaliação dos progressos da democracia nestes países, bem como a 
apresentarem relatórios regulares e suficientemente pormenorizados, que deverão ser a 
base para a alocação de fundos no âmbito da nova abordagem assente no desempenho 
("mais por mais"); solicita que estes relatórios sejam apresentados anualmente à Comissão 
dos Assuntos Externos; insiste na necessidade de incluir sistematicamente organizações da 
sociedade civil em todas as fases do processo de revisão; 

7. Convida o SEAE e a Comissão a fornecerem mais informações sobre como implementar o 
princípio da responsabilização mútua;

8. Considera que a situação dos direitos humanos deverá ser continuamente monitorizada e 
sugere que a avaliação anual da mesma seja incluída no anexo do relatório de progresso 
anual de cada país parceiro, contendo um mecanismo claro que permita reconsiderar e 
limitar progressivamente a cooperação bilateral caso se confirmem as violações dos 
direitos humanos;

Desenvolvimento económico e social sustentável

9. Salienta que a democracia sustentável, as instituições operacionais e desburocratizadas, 
bem como o Estado de direito não só promovem a estabilidade política e o bem-estar 
social, como também estimulam o crescimento económico, uma vez que melhoram o 
ambiente empresarial e atraem o investimento, permitindo, assim, o surgimento de novas 
PME e a promoção do comércio e do turismo. Todos estes aspectos geram novos postos 
de trabalho e novas oportunidades; 

10. Sublinha que medidas imediatas, tais como o co-financiamento de projectos-piloto ou de 
referência já identificados ou de outros projectos económicos concretos de importância 
estratégica que possam ser rapidamente aplicados no terreno com resultados 
inquestionáveis e concretos, devem ser prontamente implementadas a fim de atenuar a 
situação dos países que enfrentam actualmente crises socioeconómicas significativas;
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11. Apoia vigorosamente a promoção da cooperação sub-regional e realça a importância de 
desenvolver, parceiro a parceiro, a cooperação económica bilateral e multilateral, o que 
traria benefícios concretos aos cidadãos, bem como melhoraria o clima político na região;

Acordos de associação

12. Sublinha que as negociações de acordos de associação constituem uma oportunidade para 
o impulsionamento de reformas; salienta que todos os componentes devem estar 
interligados para que a UE possa aprofundar as suas relações de modo holístico e 
coerente; acredita que aqueles devem, portanto, incluir condições concretas, calendários e 
critérios de aferição do desempenho, que devem ser monitorizados regularmente;

13. Indica que se deve aplicar a diferenciação ao comércio, convida os países parceiros da 
PEV a procederem à criação de condições que permitam o estabelecimento de Zonas de 
Comércio Livre Abrangentes e Aprofundadas (ZCLAA) e insta a UE a auxiliá-los nos 
seus esforços com vista à reforma e a abrir o seu mercado interno em conformidade; 
salienta que a UE deve avaliar também as condições políticas, sociais e ambientais destes 
países, na perspectiva da sua participação na futura ZCLAA. 

14. Preza a menção ao artigo 49.º do TUE e entende que todos os países da Parceria Oriental 
(PO) têm o legítimo direito de procurar aderir à UE; considera que a conclusão dos 
acordos de associação não exclui esta perspectiva, podendo, pelo contrário, constituir um 
passo importante com vista a uma maior integração europeia;

15. Reitera que a Parceria Meridional deve ter como objectivo a celebração de acordos 
comerciais ambiciosos e mutuamente benéficos que possam conduzir a uma ZCLAA, que 
representará certamente o primeiro passo na criação de um grande "Espaço Económico 
Euromediterrânico", contribuindo ainda para a resolução dos problemas económicos dos 
países parceiros da Vizinhança Meridional;

Cooperação sectorial

16. Salienta que a UE deve fomentar as sinergias entre as políticas europeias externa e interna, 
especialmente através da aproximação da legislação em matéria de criação de emprego, de 
redução da pobreza, de segurança energética e ambiental, e de melhoria da protecção 
social;

17. Nota que as dimensões regionais e transfronteiras da cooperação sectorial devem ser 
reforçadas;

18. Realça a importância do papel desempenhado pelas autoridades locais no 
desenvolvimento democrático dos países nossos parceiros; insta, deste modo, a Comissão 
a reforçar e a aumentar a influência do TAIEX1 e dos programas de geminação em 
conjunto com as autoridades locais na UE e as dos países parceiros;

Mobilidade

                                               
1 Instrumento de Assistência Técnica e de Intercâmbio de Informações.
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19. Recorda que a UE deve melhorar a gestão da migração, fornecendo melhores condições 
para o estabelecimento dos migrantes legais na UE; considera que a UE necessita de 
favorecer a migração legal de trabalhadores através da conclusão de parcerias de 
mobilidade;  

20. Destaca a importância de prestar especial atenção à geração jovem; salienta que a UE 
deve aumentar a cooperação na área da educação, alargando e multiplicando prontamente 
os programas de bolsas de estudo e a mobilidade dos estudantes através da promoção de 
intercâmbios no âmbito do ensino superior e secundário e de parcerias público-privadas na 
área da investigação; salienta a forte necessidade de criar uma política de informação 
estruturada para os cidadãos dos parceiros da PEV relativa à possibilidade de participarem 
nos programas da UE;

21. Considera que a UE deve continuar o seu trabalho em matéria de acordos de facilitação da 
emissão de vistos e de readmissão, com vista à criação – logo que estejam reunidas todas 
as condições – de um regime de isenção de vistos; sublinha que as disposições sobre o 
asilo têm de estar inteiramente em consonância com as obrigações e compromissos 
internacionais, e com os padrões da UE, particularmente em matéria de direitos humanos;

Dimensão regional

22. Entende que se deve continuar a reforçar e a desenvolver a dimensão multilateral da PO, 
incluindo o Fórum da Sociedade Civil; preza a proposta no sentido de utilizar um quadro 
multilateral de forma mais estratégica para fomentar as relações bilaterais entre os 
parceiros e aguarda medidas concretas para a aplicação da presente proposta;

23. Recorda a importância do co-financiamento de projectos regionais de cariz específico e 
concreto, a fim de contribuir para um processo comum de desenvolvimento e de 
integração; congratula-se, neste contexto, com a oportunidade, proporcionada pela criação 
da UpM, de reforçar a complementaridade entre as políticas bilaterais e regionais, a fim de 
atingir mais eficazmente os objectivos da cooperação euromediterrânica, com base no 
reconhecimento mútuo de valores comuns;

A UE e a resolução de conflitos

24. Recorda que a UE deve ter um maior envolvimento e desempenhar um papel mais activo e 
construtivo na resolução de conflitos regionais, desenvolvendo medidas de reforço da 
confiança, considerando abordagens pragmáticas e inovadoras, lançando estratégias de 
comunicação pública, apoiando a cultura cívica e o diálogo comunitário e reforçando as 
boas relações entre os países vizinhos; 

25. Insiste na necessidade de manter uma abordagem regional e dá o seu aval à decisão de 
nomear um Representante Especial da UE para o Cáucaso Meridional e para o Sul do 
Mediterrâneo e ainda um grupo de trabalho para esta última região;

26. Louva as organizações internacionais, especialmente as agências da ONU, pelo trabalho 
desenvolvido no terreno em situações de conflito e de pós-conflito, pela promoção do 
desenvolvimento sustentável em toda a vizinhança, e particularmente pelo empenhamento 
de longa data da UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da 
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Palestina no Próximo Oriente) para com os refugiados palestinianos;

Dimensão parlamentar

27. Salienta a importância do papel desempenhado pelo Parlamento Europeu, através das suas 
delegações parlamentares e das suas delegações às assembleias parlamentares, no reforço 
do diálogo político e na promoção de uma verdadeira liberdade, de reformas democráticas 
e do Estado de direito nos países parceiros vizinhos, e sublinha que este tipo de contactos 
pode representar uma forma de avaliar o cumprimento do futuro conjunto de critérios;

28. Sublinha que as assembleias parlamentares multilaterais como a EURONEST e a 
Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo (AP-UpM) desempenham um 
papel crucial no reforço da confiança – e da coerência – entre a UE e os países parceiros e, 
mesmo, entre os próprios países parceiros, contribuindo, assim, em grande medida, para 
alcançar os objectivos da PO e da União para o Mediterrâneo (UpM); convida o SEAE e a 
Comissão a associarem tanto quanto possível os membros da EURONEST às estruturas 
multilaterais e às plataformas da PO; insiste na necessidade de reconhecer a AP-UpM 
como instituição parlamentar legítima da UpM; evidencia que um secretariado 
permanente poderá conferir maior coerência ao trabalho da AP-UpM e fomentar a sua 
consistência com os programas da PEV previstos para a dimensão regional do Sul;

Financiamento

29. Acolhe favoravelmente a proposta do novo Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV) e o 
aumento do financiamento destinado à PEV, como solicitado em resoluções anteriores; 
considera que a repartição dos fundos deve ser flexível e adequada a ambas as regiões, 
com uma abordagem que privilegie o desempenho em vez de questões de ordem 
geográfica; regista que este aumento da flexibilidade e da simplificação deve respeitar o 
direito de controlo democrático e ser acompanhado de uma maior supervisão das 
despesas;

30. Evidencia que o financiamento da PEV não deve ser afectado pela actual crise da dívida 
soberana;

31. Considera que o QCA deve ser encarado como parte integrante do IEV; sugere que se 
considere o redireccionamento da gestão dos fundos do IEV para o QCA caso os Estados 
não reúnam condições para o financiamento devido a um desempenho insatisfatório; 

32. Salienta que a afectação de recursos deve basear-se num número reduzido de prioridades 
claramente definidas, tendo em consideração as necessidades dos países parceiros, e numa 
condicionalidade clara; sublinha que o apoio orçamental deve ser utilizado apenas quando 
haja garantia de uma boa gestão financeira e que importa recorrer a todo o leque de 
ferramentas disponíveis para reflectir com maior clareza as prioridades definidas;

33. Sublinha a necessidade de uma abordagem consistente da assistência prestada aos países 
vizinhos por cada Estado-Membro da UE e pela própria UE no âmbito da PEV; privilegia 
qualquer mecanismo que possa contribuir para coordenar e agilizar a acção dos diferentes 
doadores da UE nos países da PEV sem dar origem a burocracias desnecessárias;
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34. Insiste em que o Conselho deve adoptar a proposta de alteração ao artigo 23.º do 
Regulamento IEVP, apresentada pela Comissão em Maio de 2008 e aprovada pelo 
Parlamento em 8 de Julho de 2008, para permitir o reinvestimento de fundos recuperados 
de anteriores operações; recorda que esta medida é já considerada um dado adquirido, 
estando contemplada na proposta de financiamento da revisão da PEV no orçamento 
2011-2013; 

35. Preza o trabalho desenvolvido pelo Banco Europeu de Investimento e pelo Banco Europeu 
de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) e sublinha a importância e a necessidade de 
criar mais sinergias com outras instituições financeiras internacionais que também operem 
nestes países; apoia a modificação dos estatutos do BERD para que os países da 
vizinhança meridional também sejam elegíveis a título do auxílio;

*
* *

36. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, à 
Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança/Vice-Presidente da Comissão, ao SEAE, aos governos e parlamentos dos 
Estados-Membros e dos países da PEV, e ao Secretário-Geral da União para o 
Mediterrâneo.


