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Comunicado de imprensa - 17-05-2016

Delegações

Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (EuroLat)

Declaração de Lisboa destaca luta contra evasão fiscal, acordo
UE/Mercosul e paz na Colômbia

Os presidentes da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana
(EuroLat), o senador brasileiro Roberto Requião e o eurodeputado espanhol
Ramón Jáuregui Atondo, apelaram hoje à finalização do acordo
UE/Mercosul até ao final de 2017 e à necessidade da aplicação de normas
em matéria de transparência fiscal para evitar situações de evasão e
lavagem de dinheiro denunciadas nos "Panama papers"

Na Declaração de Lisboa, apresentada hoje na Assembleia EuroLat, que decorre
desde segunda-feira em Lisboa, os co-presidentes manifestaram o seu apoio ao
acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul, cujas negociações
esperam ser possível terminar até ao final de 2017.

E destacam a importância deste acordo a nível "geopolítico, económico e
comercial", num momento em que "grandes países como os EUA e China e as
grandes uniões supranacionais como o Mercosul e a UE estão num momento de
acordos económicos e comerciais importantes para assegurar o progresso e a
livre troca de bens e serviços".

No documento, apelam ainda aos países que integram a Eurolat para que
ponham em prática as normas internacionais em matéria de transparência fiscal,
uma das medidas necessárias - a par do fim dos paraísos fiscais - para se
conseguir uma "fiscalidade justa e eficiente" no mundo.

Os dois presidentes reiteram o seu apoio à finalização do processo de paz entre
o Governo da Colômbia e as FARC, processo que querem ver terminado "o
quanto antes" e que "conduza a uma paz definitiva e irreversível".

No que respeita à economia digital, o documento destaca a importância do cabo
submarino de transmissão de dados que deverá ligar Fortaleza (Brasil) a Lisboa,
considerando-o um "passo decisivo" que ligará os dois continentes e trará,
nomeadamente, oportunidades de negócio.

Os presidentes apoiam ainda uma maior mobilidade dos investigadores entre a
UE e a América Latina e Caribe e consideram "prioritária" uma maior cooperação
científica e técnica e uma progressiva homologação dos estudos e títulos
universitários entre as partes.

O documento faz ainda referência a outros temas, como os acordos de
associação entre a UE e o México e Chile, o acesso do Equador ao Acordo
Comercial entre Peru, Colômbia e UE e o Acordo de Associação UE-América
Central, a COP21 sobre as alterações climáticas, os fluxos migratórios, os



direitos humanos, os atentados terroristas em Bruxelas e o terramoto no
Equador.

A Assembleia EuroLat, que reúne 120 deputados do Parlamento Europeu e de
parlamentos da América Latina, decorre até amanhã e, destina-se a preparar a
sessão plenária EuroLat, em Montevideu (Uruguai), entre 19 e 23 de setembro
deste ano.

A Eurolat é uma Assembleia Parlamentar multilateral, criada em 2006 e
composta por 150 membros - 75 do Parlamento Europeu e 75 de parlamentos da
América Latina - que tem em vista o desenvolvimento de uma associação
estratégica entre a Europa e a América Latina.

Em anexo, a declaração política dos dois presidentes (em espanhol).
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