
UE promete 50 milhões de euros para 'fortalecer' MERCOSUL 
Marcia Carmo 
 
A União Européia assinou entendimento com o Mercosul nesta segunda-feira para a doação de 
50 milhões de euros para "apoio institucional" ao bloco que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai. 
Em um comunicado, a União Européia diz que o dinheiro servirá para o "fortalecimento das 
instituições" do Mercosul. 
 
"A União Européia reitera uma vez mais sua convicção de que uma maior integração política e 
econômica no Mercosul será um fator decisivo para o desenvolvimento, a coesão social e a 
estabilidade na região", afirma o documento.  
 
A ajuda reativou as expectativas sobre uma negociação mais ampla entre os dois blocos.  
 
"As negociações estão paradas há dois anos, mas (com este gesto) acreditamos que podemos 
voltar a avançar no entendimento", disse o subsecretário de Integração Econômica da 
Argentina, o embaixador Eduardo Sigal.  
 
De acordo com Sigal, uma nova reunião de ministros da União Européia e do Mercosul está 
marcada para maio de 2008, em Lima, no Peru.  
 
O embaixador brasileiro Régis Arslanian, representante do Brasil na Aladi (Associação Latino-
Americana de Integração), disse que a doação foi uma iniciativa da União Européia, e não um 
pedido do bloco sul-americano.  
 
Educação 
 
No comunicado em que anuncia a doação, a União Européia lembra que é o maior sócio 
comercial do Mercosul e que o comércio global entre os dois blocos chegou a 60 bilhões de 
euros em 2006.  
 
A balança comercial favorável ao Mercosul registrou, no ano passado, exportações de 36 
bilhões de euros para os países do bloco europeu.  
 
"A União Européia é também o principal investidor no Mercosul, com fluxo de investimentos 
estrangeiros em torno dos 3 bilhões de euros em 2005", acrescenta o comunicado.  
 
Os 50 milhões de euros devem ser destinados, por exemplo, ao Parlamento do Mercosul e à 
área de educação "para que os cidadãos do bloco regional tomem consciência do Mercosul", 
segundo o anúncio da União Européia.  
 
Os recursos irão ainda para projetos na área sanitária e fitossanitária que estão na lista das 
discussões para um acordo global entre os dois blocos.  
 
"O Mercosul caminha para se desenvolver, apesar de, às vezes, ter grandes sacudidas", disse 
o ministro das Relações Exteriores uruguaio Reinaldo Gargano, durante a assinatura do acordo 
com o representante da União Européia, Joaquín Almunia.  
 
"O Mercosul só fracassará dependendo da nossa incompetência ou por nossa traição aos 
objetivos da integração", acrescentou Gargano.  
 
Israel 
 
Em meio ao anúncio da ajuda européia, o embaixador brasileiro Régis Arslanian informou que 
já está pronto o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Israel.  
 
O entendimento, segundo Arslanian, será assinado nesta terça-feira pelos presidentes dos 
países do bloco. 



 
O acordo será o primeiro TLC (Tratado de Livre Comércio) do Mercosul com um país de fora da 
América Latina. 
 
Arslanian diz que o processo de eliminação das barreiras tarifárias terá prazo de dez anos, com 
mais de 95% dos produtos incluídos de cada lado.  
 
A expectativa é de que o acordo com Israel seja o principal documento que sairá da 34ª 
Reunião de Cúpula do Mercosul, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva.  
 
De acordo com o chanceler uruguaio Reinaldo Gargano, outros temas pendentes serão 
adiados, como um acordo aduaneiro que pretende eliminar a dupla cobrança de impostos de 
importações e exportações dentro do bloco.  
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