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Resolução do Parlamento Europeu sobre a revisão da Política Europeia de Vizinhança –
Dimensão meridional

O Parlamento Europeu,

– 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, 
Jordânia, Líbano, Marrocos, a Autoridade Palestiniana e a Tunísia,

 Tendo em conta as Comunicações 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”1, de 12 de Maio de 2004, sobre Política Europeia 
de Vizinhança - Documento de Estratégia2, de 4 de Dezembro de 2006, sobre o reforço da 
política europeia de vizinhança3, de 5 de Dezembro de 2007, sobre uma política europeia 
de vizinhança forte4, e de 12 de Maio de 2010, sobre o balanço da política europeia de 
vizinhança (PEV)5,

 Tendo em conta as conclusões do Conselho "Negócios Estrangeiros" sobre a PEV, de 26 
de Julho de 2010,

 Tendo em conta as suas anteriores Resoluções de 19 de Janeiro de 2006 sobre a Política 
Europeia de Vizinhança (PEV), de 15 de Novembro de 2007 sobre a consolidação da 
PEV, de 19 de Fevereiro de 2009 sobre o processo de Barcelona: União para o 
Mediterrâneo (UpM), de 20 de Maio de 2001 sobre a União para o Mediterrâneo, de 6 de 
Julho de 2006 sobre o Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP), e de 19 de 
Fevereiro de 2009 sobre a revisão do IEVP,

 Tendo em conta as conclusões do Conselho de Associação UE-Marrocos, de 13 de 
Outubro de 2008, concedendo a Marrocos um “estatuto avançado”, 

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

 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 Comunicação da Comissão de 20 de Maio de 2008 intitulada “Processo 

                                               
1 COM(2003)0104 final.
2 COM(2004)0373 final.
3 COM(2006)0726 final.
4 COM(2007)0774 final.
5 COM(2010)0207.
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de Barcelona: União para o Mediterrâneo (UpM)”1,

 Tendo em conta a Declaração Comum da Cimeira de Paris para o Mediterrâneo, realizada 
em 13 de Julho de 2008,

 Tendo em conta as declarações emitidas pela Mesa da Assembleia Parlamentar da União 
para o Mediterrâneo (AP-UpM) nas suas reuniões de Paris (12 de Julho de 2008), Cairo 
(20 de Novembro de 2009), Rabat (22 de Janeiro de 2010), Palermo (18 de Junho de 
2010) e Roma (12 de Novembro de 2010),

 Tendo em conta as recomendações adoptadas pelas comissões da AP-UpM na sua sexta 
sessão plenária, realizada em Amã, em 13 e 14 de Março de 2010,

 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)2,

 Tendo em conta o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

A. Considerando que a consolidação da segurança, da estabilidade democrática e da 
prosperidade, bem como a promoção da boa governação e o respeito das liberdades 
fundamentais e dos direitos humanos são objectivos-chave da PEV,

B. Considerando que, desde o seu lançamento, a PEV tem contribuído para reforçar as 
relações com os países parceiros e tem proporcionado alguns benefícios tangíveis; 
considerando que subsistem desafios e que a ênfase deve agora recair na concretização, 
com prioridades de acção claramente definidas, parâmetros de referência claros e uma 
diferenciação com base no desempenho e nos resultados alcançados,

C. Considerando que o Tratado de Lisboa tem criado as condições para que a UE melhore a 
eficiência e a coerência das suas políticas e do seu funcionamento, em especial no 
domínio das relações externas, com a criação do Serviço Europeu para a Acção Externa 
(SEAE) e do lugar de Alto Representante/Vice-Presidente da Comissão (AR/VP),

D. Considerando que, nos termos do artigo 8.º do Tratado da União Europeia, a União 
desenvolve relações privilegiadas com os países vizinhos, a fim de criar um espaço de 
prosperidade e boa vizinhança, fundado nos valores da União e caracterizado por relações 
estreitas e pacíficas, baseadas na cooperação,

E. Considerando que os conflitos não resolvidos impedem a consecução dos objectivos da 
PEV, entravam o desenvolvimento económico, social e político, bem como a cooperação, 
estabilidade e segurança regionais,

F. Considerando que a UE deve promover um abordagem “da base para o topo”, aumentando 
o seu apoio à sociedade civil e aos processos de democratização, o que constitui um 
requisito prévio para uma estabilização a longo prazo,

                                               
1 COM(2008)0319.
2 JO L 310, 9.11.2066, p.1.
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G. Considerando que o respeito dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito, 
bem como a oposição à pena de morte, são princípios fundamentais da UE, e que o 
Parlamento está firmemente empenhado na abolição da pena de morte, 

H. Considerando que o contexto regional em que a UpM está a tomar forma se caracteriza 
por conflitos territoriais, crise políticas e um aumento da tensão social, e que tudo isto 
retarda o funcionamento das instituições da UpM e o início dos principais projectos de 
integração regional definidos pelos Chefes de Estado e de Governo na cimeira de Paris de 
Julho de 2008,

I. Considerando que os efeitos da crise económica e financeira se somam aos desafios 
políticos, económicos e sociais dos países parceiros do Sul da PEV,

J. Considerando que a evolução demográfica mostra que, nos próximos vinte anos, a 
população dos Estados-Membros da UE se manterá estável, ainda que cada vez mais 
envelhecida, ao passo que os países meridionais da PEV registarão um aumento da sua 
população, e em especial do segmento em idade activa; considerando que o crescimento 
económico e a criação de emprego nestes países poderão não acompanhar o ritmo previsto 
de crescimento da população, em especial porque alguns países já registam taxas de 
desemprego muito elevadas e taxas ainda maiores de desemprego juvenil, 

K. Considerando que o IEVP tem contribuído para simplificar o financiamento da PEV; 
considerando que o processo de criação do instrumento que lhe irá suceder deve reflectir 
as conclusões da Revisão Estratégica da PEV e concretizar-se através de consultas a todas 
as partes interessadas,

Revisão da PEV – aspectos gerais

1. Reafirma os valores, os princípios e os compromissos em que assenta a PEV, que incluem 
a democracia, o Estado de direito, o respeito dos direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, a boa governação, a economia de mercado e o desenvolvimento 
sustentável, e que a PEV continua a ser um quadro válido para aprofundar e fortalecer as 
relações com os nossos parceiros mais próximos e para prestar apoio às suas reformas 
políticas, sociais e económicas; sublinha a importância de manter o princípio de co-
propriedade na elaboração e aplicação dos programas da PEV;

2. Salienta que a Revisão Estratégica da PEV deve reflectir um compromisso político 
reforçado de todos os parceiros e fortalecer uma diferenciação baseada no desempenho e 
alicerçada em critérios de aferição claramente definidos; 

3. Realça a necessidade de reconhecer e de tirar partido das alterações decorrentes da entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa, em especial, o papel reforçado da Vice-Presidente da 
Comissão e Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança, a criação do Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE) e os novos poderes do 
Parlamento Europeu, a fim de conferir coerência acrescida à política externa da UE e 
aumentar a eficiência e a legitimidade da sua dimensão externa e do seu raio de acção;
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Dimensão meridional

4. Toma nota de que foi concedido, ou está a ser presentemente negociado, o estatuto 
avançado de alguns países parceiros; realça a importância de reforçar a transparência e a 
coerência desta abordagem com vista a esta diferenciação e de estabelecer critérios claros 
a cumprir obrigatoriamente para que seja concedido o estatuto avançado;

5. Lamenta que o Parlamento Europeu não seja consultado em nenhuma etapa da concessão 
do estatuto avançado a países parceiros, nem sobre a elaboração dos planos de acção da 
PEV; exorta o Conselho e o SEAE a que impliquem o Parlamento Europeu no processo de 
decisão com vista à concessão do “estatuto avançado”, incluindo os critérios a cumprir, 
bem como na definição das prioridades e directrizes dos planos de acção;

6. Exorta a Alta Representante/Vice-Presidente a que se empenhe activamente na resolução 
dos conflitos na região, garantindo que a UE desempenhe um papel activo e não apenas o 
de pagador, e prevenindo que estes conflitos impeçam o desenvolvimento da PEV, a sua 
dimensão regional e a sua cooperação multilateral, como a União para o Mediterrâneo;

7. Mostra a sua profunda preocupação face ao contínuo adiamento sine die da segunda 
cimeira de chefes de Estado e de Governo da UpM, o que envia um sinal negativo à 
população e às instituições da região; recorda que as tensões políticas e os conflitos 
regionais na região do Mediterrâneo não devem retardar a possibilidade de serem 
alcançados progressos concretos na cooperação sectorial e multilateral, e que a 
contribuição da UpM para o desenvolvimento de um clima de confiança que favoreça a 
consecução dos objectivos de uma justiça e segurança comuns dentro de um espírito de 
solidariedade e de paz depende da realização de importantes projectos de integração e de 
um diálogo político aberto;

8. Apela à condução concreta de negociações concertadas de zonas de comércio livre 
abrangentes e aprofundadas visando estabelecer uma zona de comércio livre euro-
mediterrânica, reflectindo as realidades socioeconómicas de cada país parceiro; encoraja 
também ao desenvolvimento de uma cooperação económica bilateral e multilateral Sul-
Sul que proporcione benefícios tangíveis aos cidadãos e melhore o clima político na 
região; 

9. Considera que uma cooperação reforçada subregional entre os Estados-Membros e os 
países da PEV com interesses partilhados específicos poderia lançar uma dinâmica 
positiva em toda a zona mediterrânica; encoraja os Estados-Membros a explorarem o 
potencial da geometria variável como um modelo de cooperação e realça que a futura 
PEV deve facilitar e promover esta abordagem, designadamente, através da sua dotação 
financeira regional;

10. Sustenta, em matéria de mobilidade, que sejam facilitados os procedimentos de concessão 
de visto aos países meridionais da PEV —em especial, a estudantes, investigadores e 
empresários—, e insiste em que os acordos de readmissão com países parceiros apenas 
devem ser previstos em relação a imigrantes em situação irregular, excluindo, por 
conseguinte, os indivíduos que se declarem requerentes de asilo, refugiados ou pessoas 
necessitadas de protecção, e reitera que o princípio de “não repulsão” se aplica a qualquer 
pessoa que enfrente o risco de pena de morte, tratamento desumano ou tortura;
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11. Solicita à Alta Representante/Vice-Presidente, ao SEAE e à Comissão que coloquem em 
primeiro plano, nos seus contactos com os países meridionais da PEV, as prioridades 
políticas da UE quanto à abolição da pena de morte e ao respeito dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais, em especial, a liberdade de associação, e a liberdade de 
imprensa e dos meios de comunicação social; 

12. Toma nota de que as relações contratuais com todos os países da PEV incluem 
disposições respeitantes a um fórum regular para abordar as questões dos direitos 
humanos a um nível técnico, sob a forma de subcomissões para os direitos humanos; 
solicita ao SEAE que utilize plenamente as subcomissões existentes e que em qualquer 
negociação exerça pressão no sentido de as tornar mais eficazes e mais orientadas para os 
resultados;

13. Exorta a Alta Representante/Vice-Presidente, o SEAE e a Comissão a que reforcem o 
papel das organizações da sociedade civil no acompanhamento político e na programação 
e execução da ajuda através de um mecanismo específico de desenvolvimento de 
capacidades; 

14. Releva a importância de uma cooperação estruturada no domínio do ensino superior e da 
investigação a fim de encorajar o reconhecimento mútuo das qualificações e dos sistemas 
educativos, com vista, designadamente, a aumentar a mobilidade dos estudantes, 
investigadores e professores, o que se deverá apoiar em medidas tendentes a lutar contra a 
“fuga de cérebros”;  saúda, a este propósito, a ajuda prestada por Tempus ao ensino 
superior e aos intercâmbios proporcionados por Erasmus Mundus Acção 2, bem como a 
criação da universidade euro-mediterrânica (EMUNI);

15. Reitera a importância de um maior aproximação entre investimento, formação, 
investigação e inovação, dispensando especial atenção a uma formação adaptada às 
necessidades do mercado de trabalho para enfrentar os desafios sócio-económicos da 
região;

16. Considera que o desenvolvimento sustentável deve ser um princípio transversal da revisão 
da PEV, conferindo-se uma ênfase particular à melhoria da protecção ambiental, ao 
desenvolvimento do abundante potencial da região em energias renováveis e à promoção 
de políticas e de projectos que favoreçam uma utilização melhorada dos escassos recursos 
hídricos;

17. Sublinha o elevado potencial da cooperação no domínio da energia e das fontes de energia 
renovável, como as energias eólica, solar e das ondas; apoia a aplicação coordenada do 
Plano Solar para o Mediterrâneo e as iniciativas industriais, bem como a adopção de uma 
estratégia euro-mediterrânica para a eficiência energética; realça a importância da 
promoção das interconexões trans-euro-mediterrânicas nos sectores da electricidade, do 
gás e do petróleo, para reforçar a segurança do aprovisionamento energético;

18. Recorda a importância da agricultura, do desenvolvimento rural, da adaptação às 
alterações climáticas, do acesso à água e à sua utilização racional, e da energia; 
recomenda que a cooperação no sector agrícola constitua uma prioridade na PEV, em 
apoio ao roteiro euro-mediterrânico para a agricultura;
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19. Reitera o valor do IEVP enquanto instrumento de financiamento da PEV; releva, no 
entanto, a necessidade de dispor de maior flexibilidade e de garantir uma assistência mais 
focalizada, dirigida, em particular, à sociedade civil e a nível local, velando-se por uma 
abordagem “da base para o topo”; destaca o valor do acompanhamento, da gestão e dos 
processos de execução dos diferentes programas referentes ao IEVP; convida a Comissão 
e o SEAE a procederem a consultas exploratórias com o Parlamento e com as partes 
interessadas da sociedade civil para a ulterior elaboração do instrumento que lhe sucederá;

20. Apela ao Conselho para que adopte a proposta legislativa que altera o artigo 23.° do 
Regulamento IEVP apresentada pela Comissão em Maio de 2008 e aprovada pelo 
Parlamento em 8 de Julho de 2008, que permitiria o reinvestimento de fundos recuperados 
de anteriores operações, e que dotaria por isso a UE de um instrumento muito necessário 
para mitigar as consequências da actual crise financeira na economia real das regiões 
vizinhas e, em especial, do Sul;

21. Releva a necessidade de aumentar os fundos afectados à dimensão meridional da PEV nas 
próximas perspectivas financeiras da UE para 2014-2020, a fim de garantir que esses 
fundos sejam consentâneos com a ambição política e de aplicar o estatuto avançado sem 
afectar outras prioridades da PEV;

22. Saúda o trabalho levado a cabo pelo BEI-FEMIP, mas realça a necessidade de sinergias 
com outras instituições financeiras internacionais que também operam na região;

Papel do Parlamento Europeu

23. Destaca a importância fundamental do Parlamento Europeu na promoção do debate 
político e o seu papel no reforço da liberdade e da democracia nos países parceiros 
vizinhos, especialmente através das delegações interparlamentares e da AP-UpM;

24. Reitera o seu compromisso em continuar a exercer o direito de controlo parlamentar na 
aplicação da PEV, mas também através de debates periódicos com a Comissão sobre a 
aplicação do IEVP; enaltece as amplas consultas efectuadas pela Comissão e pelo SEAE 
sobre a revisão da PEV, e espera que a Comissão e o SEAE também efectuem consultas 
durante a elaboração dos documentos pertinentes, como os planos de acção da PEV; apela, 
além disso, a que seja facultado ao PE acesso aos mandatos de todos os acordos 
internacionais em fase de negociação, nos termos do n.° 10 do artigo 218.° do TFUE, que 
determina que o Parlamento será imediata e plenamente informado em todas as etapas do 
processo;

*
* *

25. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Alta 
Representante/Vice-presidente, à Comissão, ao SEAE e aos governos e aos parlamentos 
dos Estados-Membros e dos países candidatos.


