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Propostas dos Parlamentos da Integração para conferir um conteúdo concreto 
à Associação Estratégica Bi-Regional UE-ALC

Puebla, 19 de Março de 2004

A III Cimeira entre a União Europeia e os países da América Latina e das Caraíbas, que se 
realizará no dia 28 de Maio de 2004 em Guadalajara (México), a primeira em que estarão 
reunidos 58 Chefes de Estado e de Governo após o alargamento da União a 25 países, deve 
tornar patente a visão e a vontade política imprescindíveis para conferir um conteúdo concreto à 
associação estratégica bi-regional proclamada nas duas Cimeiras precedentes. Não é necessário, 
para tal, uma longa enumeração de objectivos e declarações. Basta estabelecer um conjunto 
preciso e limitado de iniciativas específicas, como as que a Conferência Interparlamentar Euro-
Latino-Americana, reunida em Puebla, nos dias 17 a 19 de Março de 2004, propõe à III Cimeira 
por via do seguinte:

Decálogo

Lançamento de uma Associação Política e de Segurança Euro-Latino-Americana

Trata-se de lançar as bases de uma Associação Política e de Segurança que torne possível 
estabelecer um quadro bi-regional de paz e estabilidade baseado em princípios fundamentais 
como o respeito pelos direitos do Homem, a primazia do Estado de direito e dos valores 
democráticos, a segurança mútua e os direitos individuais. Propõem-se, com esta finalidade, 
vários mecanismos específicos, e concretamente:

1. O reforço dos mecanismos institucionais da associação. A melhoria dos que actualmente 
existem deve comportar, pelo menos:

□ a criação de uma ASSEMBLEIA TRANSATLÂNTICA EURO-LATINO-
AMERICANA, composta por um número igual de deputados do PE, por um lado, e do 
Parlatino, do Parlacen, do Parlandino e da CPM, por outro;

□ a adequação e actualização do diálogo político-ministerial presentemente existente, a fim 
de o adaptar ao novo contexto da associação bi-regional;

□ a criação de um SECRETARIADO PERMANENTE EURO-LATINO-AMERICANO;
□ a realização de reuniões interministeriais regulares entre os ministros da Defesa euro-

latino-americanos;
□ a procura sistemática de um consenso euro-latino-americano nas várias organizações e 

negociações internacionais, e sobretudo nas instituições e órgãos do sistema das Nações 
Unidas, com especial referência ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral;

□ a institucionalização de um diálogo empresarial a nível bi-regional que permita às 
instâncias empresariais e políticas de ambas as regiões um diálogo regular sobre assuntos 
económicos, comerciais e ecológicos;

□ a adopção de vias inovadoras de participação da sociedade civil de ambas as partes que 
possibilitem a prossecução dos Acordos de Associação.

2. O estabelecimento de uma Carta Euro-Latino-Americana para a Paz e a Segurança, no 
intuito de permitir aos parceiros debater temas como:
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□ a plena cooperação em matéria de segurança e de defesa, traduzida na adopção de 
códigos de conduta comuns. Estas vertentes deveriam ser incluídas nos acordos 
multilaterais de cooperação e associação, providos estes últimos das correspondentes 
cláusulas democráticas e de não proliferação nuclear nem de armas ligeiras;

□ a cooperação efectiva no âmbito de medidas de promoção da segurança, mediante a 
realização de trabalhos conjuntos num Centro Bi-Regional de Prevenção de Conflitos, a 
criar na América Latina;

□ a possível colaboração em operações humanitárias e nas missões advenientes da PESD;
□ o estabelecimento de relações orgânicas plenas entre as várias organizações políticas e de 

defesa a que pertencem os parceiros euro-latino-americanos.

3. A ampliação da Agenda Política Bi-Regional. Deve possibilitar a realização de um 
diálogo político efectivo sobre questões internas e regionais de interesse comum e, em 
particular, as que se relacionam com:

□ a governabilidade democrática e o fortalecimento dos partidos políticos. A crise que 
atravessam, a nível mundial, os partidos políticos exige uma análise circunstanciada no 
intuito de serem revitalizados e fortalecidos. Os partidos políticos têm de recuperar o seu 
papel preponderante de elo de transmissão das apreensões sociais e desempenhar uma 
função de liderança nos processos de integração regional. O desenvolvimento e a 
promoção dos partidos políticos transnacionais ou regionais revestem carácter geral –
ainda que tenham de ser avaliados em função das diferentes circunstâncias – enquanto 
elementos determinantes para garantir o êxito dos processos de integração;

□ o conjunto de questões relativas à coesão social e ao combate à pobreza;
□ a segurança internacional e a luta contra o narcotráfico, que deve ser situada numa óptica 

de partilha de responsabilidades, e o combate ao terrorismo. O terrorismo merece, neste 
contexto, uma menção específica. Este flagelo dos nossos dias exige uma resposta firme, 
sem fissuras, e uma cooperação internacional absoluta, mas também uma análise 
profunda das suas causas e respectivas consequências no ordenamento internacional. A 
firmeza não pode dispensar o estrito respeito da lei, nem a profunda observância do 
quadro imposto pelo Estado de direito e a legalidade internacional;

□ a reforma do sistema financeiro internacional e do sistema das Nações Unidas.

Criação de uma Zona Euro-Latino-Americana de Comércio Livre, o mais tardar no ano de 
2010

Adopção de um modelo compatível  "OMC - Regionalismo", em duas fases:

4. Na primeira fase, que abarca os anos de 2004 e 2005, é urgente: 
□ recomendar à Cimeira de Guadalajara que pondere a conclusão das negociações de um 

Acordo de Associação UE-Mercosul equilibrado e satisfatório para ambas as partes, antes 
do final do presente ano;

□ apontar uma data para o início das negociações com a CAN e com o Sistema de 
Integração Centro-Americana relativas a cada um dos acordos de associação, similares, 
mutatis mutandis, aos celebrados com o México e o Chile e em curso de negociação com 
o Mercosul, os quais não deverão ficar condicionados à eventual conclusão das 
negociações da OMC;
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□ manter, até à entrada em vigor daqueles acordos, as facilidades de que andinos e centro-
americanos usufruem no quadro do SPG comunitário.

5. Numa segunda fase, entre os anos de 2005 e 2010, a qual visará a consecução de um 
Acordo de Associação Global Inter-Regional que dê suporte legal e institucional, assim 
como cobertura geográfica completa, às várias vertentes da Associação Estratégica Bi-
Regional, torna-se fundamental:

□ incentivar a liberalização das trocas regionais, através do aprofundamento dos acordos de 
integração na América Latina e do processo de associação da União aos países andinos, 
da América Central e do Mercosul;

□ progredir no objectivo final de estabelecer, no horizonte de 2010, regras comuns entre a 
UE e a AL, globalmente consideradas, a fim de garantir a livre circulação de 
mercadorias, serviços e capitais, entre outras matérias, formando uma zona de comércio 
livre tão ampla quanto possível, sem perder de vista os objectivos de coesão social;

□ atendendo à transcendência e à gravidade que a dívida externa da América Latina,
implica para o seu desenvolvimento e o seu bem-estar social cremos que nos cumpre 
colaborar, a partir dos Parlamentos, na identificação de melhores condições de 
negociação da dívida externa em causa, no intuito de assegurar o crescimento sustentável.

Uma Associação Estratégica Bi-Regional que tenha em conta os aspectos social e cultural, 
bem como a cooperação para o desenvolvimento

6. Uma nova e mais generosa política de desenvolvimento para a América Latina. É ainda 
de esperar da União Europeia, uma nova política de desenvolvimento centrada no 
combate à pobreza e à desigualdade, no fomento da educação e da saúde, assim como na 
dignificação social das populações indígenas, em prol dos países ou regiões com menor 
desenvolvimento relativo. Com efeito, uma verdadeira associação requer, para além de 
um aumento substancial de recursos, um novo modelo de cooperação para o 
desenvolvimento orientado no sentido de enfrentar as assimetrias, atenuar os custos do 
ajustamento requerido pelo comércio livre e apoiar as políticas públicas e as iniciativas 
privadas necessárias para empreender a integração económica profunda que é 
consubstancial à criação de uma zona de comércio livre. Esta nova política deve resultar 
de iniciativas como:
 

□ a abertura progressiva dos mercados da UE, em consonância com as reformas por esta 
empreendidas;

□ a criação de um Fundo de Solidariedade Bi-Regional; 
□ a adopção de uma quadro legislativo específico que reja a cooperação da União com a 

AL de forma diferenciada;
□ a aplicação efectiva de medidas e programas existentes nos domínios da educação, da 

cultura, da saúde e da migração, incluindo a abertura imediata aos países latino-
americanos dos programas da UE relativos à formação profissional, à educação e à 
cultura;

□ a promoção de programas de cooperação científica e técnica para o desenvolvimento de 
fontes de energia novas e renováveis, bem como para o intercâmbio de cientistas, 
engenheiros e estudantes;
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□ o apoio a programas de reformas institucionais e fiscais, bem como à criação de infra-
estruturas e à inovação nos parceiros latino-americanos;

□ uma comparação entre todas as modalidades de reforma dos sistemas de aposentação de 
cada um dos países AL e UE, a fim de identificar os mais eficientes, no intuito de se 
obter pensões seguras e sustentáveis.

Uma acção conjunta visando criar  sociedades mais equitativas e coesas

7. A criação de um Fundo de Solidariedade Bi-Regional como contributo concreto para a 
coesão e a realização do objectivo "Fome 0" a nível mundial. Propõe-se a criação de um 
Fundo de Solidariedade Bi-Regional UE-AL, cujas actividades deverão ser orientadas 
para a gestão e o financiamento de programas sectoriais relacionados, numa primeira 
fase, com o combate à pobreza extrema, a saúde, a educação e as infra-estruturas nos 
países e regiões com menor índice de rendimento per capita, e com maiores 
desigualdades sociais, e, ulteriormente, com o conjunto dos países da América Latina. 
Este Fundo deverá contar com um apoio orçamental sectorial adequado, não inferior a 
500 milhões de euros por ano na sua primeira fase, resultantes de um contributo limitado 
que não excederá os 30 milhões de euros do orçamento da União para a América Latina, 
como elemento mobilizador, e dos recursos orçamentais concedidos pelos organismos 
financeiros internacionais (BEI, BID, CAF, BCIE, Banco Mundial, etc.) e países 
interessados.

Propõe-se a integração dos fundos internacionais, dos respectivos programas e 
iniciativas, como o Protocolo de Quioto, e a implementação de projectos assentes no 
mecanismo de desenvolvimento "limpo" e no comércio de emissões de CO2 . Deste 
modo, incrementar-se-ia a cooperação contra a pobreza e seriam também tidos em conta 
os benefícios decorrentes da transferência de tecnologia e da protecção do meio ambiente.

Em prol do aprofundamento do processo integrador de ambos os lados do Atlântico  

8. Impulsionar conjuntamente e em simultâneo os processos de integração regional na 
América Latina. Tal requer, por parte da América Latina, que a integração regional seja 
acelerada em todas as suas vertentes: política, institucional, económica, comercial e 
social; por seu turno, a União deve passar a considerar a integração não como uma 
condição prévia sine qua non para a negociação bi-regional, mas sim como o resultado 
benéfico e inexorável que advém da perspectiva de associação com um bloco regional 
como a União: foi o que comprovou o caso do Mercosul, inclusivamente na fase mais 
delicada das suas negociações com a União. Neste sentido, cumpre sublinhar o papel dos 
Parlamentos regionais, por legitimarem os processos de integração, e exprimir um apoio 
determinante ao Parlacen, enquanto Instituição crucial para o processo de integração da 
região. Há igualmente que destacar a luta incessante do Parlatino pela plena consecução 
da integração da América Latina, ao longo dos seus quarenta anos de existência, cuja 
comemoração, no próximo dia 10 de Dezembro de 2004, esperamos poder acompanhar.

9. Um contributo decisivo para a integração física e de infra-estruturas. Os efeitos do 
comércio livre e de uma cooperação adequada para o desenvolvimento surtirão resultados 
significativos em matéria de luta contra a pobreza e a desigualdade, e em prol da 
integração regional, se ocorrerem paralelamente a acções de acompanhamento tais como:
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□ intervenções em matéria de infra-estruturas de transportes, tecnologia e telecomunicações 
por parte do Fundo de Solidariedade Bi-Regional;

□ medidas de apoio ao desenvolvimento da sociedade da informação na América Latina;
□ acesso partilhado ou preferencial a programas tecnológicos de excelência, como o 

"Galileo".

Uma visão de futuro para o tratamento dos fluxos migratórios  

10. Tentativa de alcançar um diálogo construtivo e eficaz em matéria de migração.
Os recentes relatórios e iniciativas das Nações Unidas têm revelado a magnitude deste 
problema. Os parceiros têm interesse em proceder a um debate conjunto, aberto e sério 
em matéria de organização dos fluxos migratórios, incluindo o combate à emigração 
ilegal e às máfias que se aproveitam deste fenómeno, bem como sobre a gestão em 
comum dos fluxos migratórios.

* * *
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Anexo

Declaração relativa ao Haiti

O Encontro entre Parlamentares da América Latina e das Caraíbas com o Parlamento Europeu 
apela à III Cimeira UE-ALC para que chegue a acordo quanto a uma iniciativa, em estreita 
colaboração com as Nações Unidas, a CARICOM e a OEA, de apoio político e material para a 
estabilização, o desenvolvimento e a democracia no Haiti. Este país necessitará de recursos 
adicionais e de um prolongado esforço internacional a longo prazo para restabelecer a polícia e o 
sistema judicial, garantir a segurança e as liberdades, e desenvolver os serviços sociais básicos, 
como a saúde e a educação. Julgamos que constituiria um factor de extraordinária importância 
que a III Cimeira lançasse uma mensagem forte, com compromissos concretos para facultar 
recursos e uma atenção sustentada a longo prazo, pela qual se diga ao povo do Haiti que não está 
só e que estaremos solidários com ele.
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Anexo II

Mensagem de condolências aos familiares das vítimas do atentado terrorista perpetrado em 
Madrid e de solidariedade e apoio aos feridos

Os parlamentares europeus, latino-americanos e das Caraíbas, reunidos em Puebla, no México, 
em 18 e 19 de Março de 2004, expressam a sua solidariedade e apoio aos feridos e aos familiares 
das vítimas do atentado terrorista perpetrado em Madrid, no dia 11 de Março de 2004.

 


