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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as relações entre a União Europeia e os países mediterrânicos
(2008/2231(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Declaração de Barcelona aprovada na Conferência Euro-Mediterrânica 
dos Ministros dos Negócios Estrangeiros que se realizou em Barcelona em 27-28 de 
Novembro de 2005, que estabelece uma Parceria Euro-Mediterrânica, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Processo de Barcelona: União para o Mediterrâneo" (COM(2008)0319),

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

– Tendo em conta a declaração da Cimeira de Paris para o Mediterrâneo, que se realizou em 
Paris a 13 de Julho de 2008,

– Tendo em conta as conclusões da conferência dos Ministros dos Negócios Estrangeiros 
euro-mediterrânicos, que se realizou em Lisboa em 5 e 6 de Novembro de 2007,

– Tendo em conta as conclusões da cimeira euro-mediterrânica que teve lugar em 
Barcelona, em 27 e 28 de Novembro de 2005, para celebrar o décimo aniversário da 
parceria euro-mediterrânica,

– Tendo em conta a declaração da Mesa da Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica 
(APEM) de 12 de Julho de 2008,

– Tendo em conta a declaração final da presidência da APEM, bem como as recomendações 
adoptadas pela APEM na sua quarta sessão plenária, que teve lugar em Atenas, em 27 e 
28 de Março de 2008,

– Tendo em conta as suas precedentes resoluções sobre a política mediterrânica da União 
Europeia e, nomeadamente, a de 5 de Junho de 20081,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
"Conferir um novo impulso às acções empreendidas pela UE, em cooperação com os 
parceiros mediterrânicos, em matéria de direitos humanos e democratização - Orientações 
estratégicas" (COM(2003)0294),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre 
o reforço da política europeia de vizinhança (COM(2006)0726),

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de Novembro de 2007 sobre o reforço da política 

                                               
1 Texto aprovados da mesma data P6_TA(2008)0257.
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europeia de vizinhança1, 

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais, da Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade dos Géneros e da Comissão do Comércio Internacional (A6-0000/2008),

A. Considerando a situação central da bacia mediterrânica e o número crescente de interesses
partilhados pela União Europeia e pelos países parceiros para fazer face aos desafios da 
globalização e da coexistência pacífica e, consequentemente, a necessidade de garantir
uma maior coesão regional e o desenvolvimento de uma estratégia política comum na 
região,

B. Considerando que o fosso económico, político e cultural que separa as duas margens 
ameaça protelar a realização do objectivo de criar um espaço de paz, segurança e 
prosperidade partilhadas,

C. Considerando que é necessário renovar profundamente as relações entre a União Europeia 
e os países parceiros mediterrânicos, valorizando tudo o que foi realizado, mas tendo 
também em conta os limites das políticas até agora aplicadas e, em particular, o balanço 
decepcionante do processo de Barcelona,

D. Considerando os limites da política de vizinhança com os países do Mediterrâneo, que, ao 
privilegiar as relações bilaterais, se mostra incapaz de contribuir para um processo comum 
de reformas significativas na região,

E. Considerando que é necessário que as relações entre a União Europeia e os países de toda 
a bacia do Mediterrâneo assentem em princípios de paridade,

F. Considerando que é necessário promover a integração territorial e económica entre os 
países da bacia mediterrânica,

G. Sublinhando que a dimensão intergovernamental não pode abarcar todo um conjunto de
relações políticas entre os países da região euro-mediterrânica,

H. Destacando a importância do papel da APEM, que é a única assembleia parlamentar que
reúne os 27 Estados-Membros da União Europeia e todas as partes envolvidas no processo 
de paz no Médio-Oriente,

I. Considerando a importância de assegurar a participação das colectividades locais, dos 
parceiros sociais e da sociedade civil no relançamento das relações euro-mediterrânicas,

J. Recordando a necessidade de impedir a duplicação e a sobreposição de instrumentos, 
políticas e níveis institucionais já existentes e de garantir a coerência de todo o sistema das
relações euro-mediterrânicas,

                                               
1 Texto aprovados da mesma data, P6_TA(2007)0538.
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1. Considera que a proposta intitulada "Processo de Barcelona: União para o Mediterrâneo"
(PB:UpM), aprovada pelos Chefes de Estado e de Governo na Cimeira do Mediterrâneo 
realizada em Paris a 13 de Julho de 2008, representa um passo em frente na integração
económica e territorial dos países do Mediterrâneo; congratula-se com a abertura a países
não participantes na parceria e com o objectivo de estabelecer relações paritárias entre a
União Europeia e os países parceiros mediterrânicos;

2. Manifesta o seu regozijo pelo facto de a União para o Mediterrâneo ter sido promovida no 
quadro das instituições da União Europeia;

3. Apoia a decisão de privilegiar um quadro multilateral através da definição de alguns 
grandes projectos a realizar com o recurso aos novos instrumentos do PB:UpM; nota, 
todavia, a ausência de estratégias de integração económica e territorial no seio da bacia 
mediterrânica para apoiar os próprios projectos;

4. Considera que, para a realização dos projectos, deve ser adoptada a fórmula dos "acordos 
de programa" que, inspirando-se no princípio de subsidiariedade, definem com clareza as
responsabilidades financeiras, de gestão e de controlo dos diversos níveis institucionais: 
União Europeia, Estados-Membros, regiões, empresas, parceiros sociais;

5. Solicita que sejam identificadas novas modalidades, mais alargadas, de financiamento dos 
projectos, que permitam também a participação de empresas privadas; reitera o seu apoio 
à criação de um Banco Euro-Mediterrânico de Investimento;

6. Considera que, enquanto não forem revistas as perspectivas financeiras, a participação da 
União Europeia no financiamento dos projectos mediterrânicos deve ser assegurada sem 
prejuízo dos programas regionais euro-mediterrânicos em curso ou programados, cujo 
reforço foi várias vezes solicitado pelo Parlamento Europeu; recorda, neste contexto, as
competências do Parlamento Europeu no processo orçamental da União Europeia;

7. Considera que o esquema institucional proposto para o PB:UpM, designadamente a 
co-presidência, a cimeira bienal, a comissão mista permanente, as reuniões de altos
funcionários e a criação de um secretariado comum, contribui para o reequilíbrio de
responsabilidades na parceria; aguarda, neste contexto, as decisões da primeira reunião 
dos ministros dos negócios estrangeiros dos países membros do PB:UpM, que terá lugar 
em 3 de Novembro de 2008; 

8. Solicita que as decisões relativas às modalidades de funcionamento institucional desta 
iniciativa tenham em conta o papel da APEM e do Parlamento Europeu;

9. Congratula-se com facto de a APEM ser reconhecida como expressão parlamentar 
legítima do PB:UpM; solicita que o seu papel seja reforçado através do direito de proposta 
e de avaliação das estratégias de integração económica e territorial e dos projectos, bem 
como da possibilidade de apresentar recomendações às reuniões dos ministros dos 
negócios estrangeiros;

10. Nota que alguns países que participam no PB:UpM não fazem parte da Parceria
Euro-Mediterrânica; convida, neste contexto, o Conselho, a Comissão e todos os 
Estados-Membros que participam no PB:UpM a estabelecer um quadro de relações 
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coerente, no qual seja evidente que a União para o Mediterrâneo constitui uma vertente da 
parceria cujo objectivo é a integração económica e territorial dos países da bacia do 
Mediterrâneo;

11. Insiste na necessidade de renovar profundamente toda a política euro-mediterrânica, 
reforçando a sua dimensão política e o co-desenvolvimento, e recorda que, de qualquer 
modo, a iniciativa PB:UpM não esgota as perspectivas mais amplas desta política;

12. Considera que os problemas da paz e da segurança, os direitos humanos e a democracia, 
bem como a cooperação cultural, devem ser encarados na sua dimensão 
euro-mediterrânica; afirma uma vez mais que a União para o Mediterrâneo constitui uma 
vertente com vocação para procurar soluções para os problemas territoriais, 
infraestruturais e ambientais através de planos estratégicos e de projectos específicos;

13. Espera que o reforço das relações euro-mediterrânicas contribua para realizar o projecto 
de criação de um espaço de paz e prosperidade; sublinha que só uma solução negociada 
dos conflitos na região poderá permitir a realização deste objectivo; salienta a urgência de 
uma doutrina de segurança partilhada com os países árabes, nomeadamente os do Golfo, e 
com todos os países mediterrânicos;

14. Salienta a importância de promover os direitos humanos e o Estado de direito; pede que 
sejam avaliados os resultados até agora obtidos e verificada a justeza dos instrumentos 
utilizados no quadro da parceria, nomeadamente quando comparados com os de outras 
organizações internacionais como o Conselho de Europa;

15. Manifesta a sua preocupação face à tendência predominante entre os governos dos 
Estados-Membros para adoptar uma visão das políticas mediterrânicas e, em particular, da 
gestão do fenómeno da imigração que dá prioridade às questões de segurança;

16. Considera essencial realizar objectivos concretos e tangíveis no domínio social; recorda, 
neste contexto, que o objectivo de uma zona de comércio livre não pode ser avaliado 
apenas da perspectiva do crescimento económico, mas sobretudo em termos de criação de 
emprego; recorda que o desemprego dos jovens e das mulheres é a principal situação de 
urgência social nos países do Mediterrâneo;

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, bem como aos governos e parlamentos 
de todos os países parceiros.
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