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Recomendações do Grupo de Trabalho Nº 3: 

Dívida Externa 
 

Aprovadas pela Assembléia Plenária o dia 21 de maio de 2005. 

Nós, parlamentares das Américas: 

1. Recomendamos que os Parlamentos, como representantes dos povos das Américas, se incluam 
de forma decidida nos temas de endividamento e tenham um papel efetivo e ativo na definição das 
negociações internacionais da dívida. 

2. Recomendamos que se desenhem os instrumentos legais adequados para que as ações de 
reestruturação financeira dos países, seja social e juridicamente sustentável, evitando assim que 
os problemas da dívida externa fiquem mais graves ainda. 

3. Recomendamos que se-consiga, e a diplomacia parlamentar tem um papel fundamental, uma 
eficaz integração da região incluindo a coordenação de políticas macro-econômicas, e auspiciando 
a criação de um comitê interparlamentar de seguimento das negociações com as instituições 
financeiras internacionais. 

4. Ratificamos absolutamente o exposto no Grupo de Trabalho II, na 2nda Assembléia Plenária de 
FIPA em Panamá 2003, quando se disse: “... é necessário aprofundar os mecanismos de 
integração inter-regional e solicitar às instituições financeiras internacionais a revisão de suas 
propostas de política econômica, no sentido de que as mesmas devem propiciar o crescimento 
econômico e não se converter em elementos adicionais favoráveis para entronizar as recessões”. 

5. Recomendamos que o Comitê Executivo do FIPA proponha perante a IV Cúpula das Américas, a 
realizar-se em Mar del Plata (Argentina) em 4 e 5 de novembro de 2005, a necessidade dos 
Chefes de Estado e de Governo nas Américas de ratificar o compromisso da luta contra a 
desigualdade, a diferença de acesso à educação, a fome, a pobreza e a corrupção, através da 
criação e promoção de empregos e da promoção da educação, sustentando os princípios da 
integração regional, eqüidade e cooperação, com o objetivo de tornar viável o sistema democrático 
como único meio de participação de nossos povos. 
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