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Bruxelas, 19 de Junho de 2006 

Cimeira UE – EUA, Viena, 21 de Junho de 2006 

O Presidente da Comissão, José Manuel Durão Barroso, o Presidente do 
Conselho Europeu e Chanceler austríaco, Wolfgang Schüssel, e o Presidente 
dos EUA, George W. Bush, encontrar-se-ão na Cimeira UE-EUA no dia 21 de 
Junho, em Viena, para discutir  a cooperação no domínio da política externa, 
segurança energética, economia e comércio e outros desafios globais. Em 
matéria de energia, espera-se que a cooperação UE-EUA seja reforçada para 
atingir um nível estratégico e que a Cimeira permita promover um conjunto 
de princípios que inspirem políticas responsáveis em matéria de energia a 
nível mundial. As questões do Irão, do Médio Oriente e da promoção da 
democracia deverão dominar a agenda em matéria de política externa.  

Participarão também na Cimeira a Comissária Ferrero-Waldner, o Comissário 
responsável pelo Comércio, P. Mandelson, e a Ministra dos Negócios Estrangeiros 
austríaca, Ursula Plassnik, bem como o Alto Representante Javier Solana do lado 
da UE e a Secretária de Estado Condoleezza Rice, pelos EUA. 

O Presidente Barroso referiu: ” As relações UE-EUA foram significativamente 
reforçadas durante o último ano e estamos a trabalhar em conjunto 
sistematicamente para fazer face a desafios comuns no domínio económico, político 
e ambiental. Partilhando valores e interesses, a UE e os EUA são parceiros naturais 
para assumirem a liderança. A nossa cimeira permitirá confirmar os resultados 
obtidos este ano e reforçar a nossa parceria global.” 

Os quatro principais tópicos agendados são: 

• Política externa – principalmente Irão, Médio Oriente e promoção da 
democracia. 

• Energia – reforçar a cooperação estratégica UE-EUA no domínio da energia e 
promover princípios de boas práticas nos mercados energéticos.  

• Economia e comércio – avançar no sentido da conclusão da ronda de 
negociações de Doha da OMC, manter regimes de investimento abertos e 
adoptar uma estratégia para assegurar o respeito dos direitos de propriedade 
intelectual nos países terceiros. A UE suscitará igualmente a questão da 
necessidade de alargar o Programa dos EUA de dispensa de visto a todos os 
cidadãos de Estados-Membros da UE. 

• Desafios globais – melhorar os meios para fazer face ao desafio da alteração 
climática. 

À margem da Cimeira, a Comissária responsável pelas Relações Externas e Política 
de Vizinhança, Benita Ferrero-Waldner, a Ministra dos Negócios Estrangeiros 
austríaca e Presidente do Conselho em funções, Ursula Plassnik, e a Secretária de 
Estado dos EUA, Condoleezza Rice, procederão à assinatura de um Acordo relativo 
ao ensino superior e à formação profissional destinado a estimular os intercâmbios 
de pessoas entre a UE e os EUA e a melhorar a qualidade do desenvolvimento dos 
recursos humanos. 
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Espera-se que os responsáveis políticos aprovem os relatórios sobre os progressos 
políticos e económicos alcançados desde a última Cimeira realizada em 2005 e uma 
extensão do Roteiro para a cooperação UE-EUA em matéria regulamentar.  

A margem da Cimeira, o Vice Presidente Gunter Verheugen, o Comissário 
Mandelson e o Ministro do Comércio americano, Carlos Gutierrez  vão lançar uma 
Acção Estratégica comum UE-EUA, para o reforço global dos direitos de 
propriedade intelectual. Este importante acordo tem por objectivo estreitar a 
cooperação aduaneira, incluindo maior partilha de dados.  

Programa 
Os responsáveis políticos participarão numa reunião de trabalho no dia 21 de Junho 
de manhã, a que se seguirá um almoço de trabalho.  Está prevista uma conferência 
de imprensa pelo Presidente da Comissão, José Manuel Durão Barroso, pelo 
Chanceler austríaco, Wolfgang Schüssel, e pelo Presidente dos EUA, George 
W. Bush, para o dia 21 de Junho às 14.30 horas. 

Antecedentes 
A realização das Cimeiras UE-EUA decorrem da Declaração Transatlântica 
adoptada em 1990. A Declaração formalizava os contactos entre a UE e os EUA e 
estabelecia os princípios para uma maior cooperação UE-EUA. 

Para mais informações sobre a Cimeira consulte: 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/us/intro/summit.htm 
http://www.ue2006.at/en/The_Council_Presidency/EU-USSummit/index.html  


