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Λατινική Αμερική και Καραϊβική

Οι σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική είναι πολύπλευρες
και αναπτύσσονται σε διάφορα επίπεδα. Η ΕΕ αλληλεπιδρά με ολόκληρη την
περιοχή στο πλαίσιο συνόδων κορυφής στις οποίες συμμετέχουν αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων, ενώ οι συμφωνίες και ο πολιτικός διάλογος συνδέουν την ΕΕ και
την Καραϊβική, την Κεντρική Αμερική, την Κοινότητα των Άνδεων, τη Mercosur και
τις επιμέρους χώρες.

Νομική βάση

— Τίτλος V (εξωτερική δράση της ΕΕ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

— Τίτλοι I έως III και V (κοινή εμπορική πολιτική· αναπτυξιακή συνεργασία και
ανθρωπιστική βοήθεια· διεθνείς συμφωνίες) της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαπεριφερειακές σχέσεις

Α. Οι σύνοδοι κορυφής
Η πρώτη σύνοδος κορυφής μεταξύ ΕΕ, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1999 στο Ρίο ντε Τζανέιρο και θέσπισε μια
διπεριφερειακή στρατηγική εταιρική σχέση. Η πιο πρόσφατη από τις συνόδους
κορυφής που διεξάγονται ανά διετία, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015 στις
Βρυξέλλες και ήταν η δεύτερη σύνοδος μεταξύ της ΕΕ και της Κοινότητας των κρατών
της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños, CELAC). Οι σύνοδοι κορυφής ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των
δύο περιφερειών στο ανώτατο επίπεδο και διευθετούν ζητήματα σχετικά με τα
διπεριφερειακά και διεθνή θεματολόγια. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε ζητήματα
όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταπολέμηση της φτώχειας, η
προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, καθώς και
το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή. Η σύνοδος κορυφής των Βρυξελλών ενέκρινε
μία σύντομη πολιτική δήλωση, μία εκτενέστερη δήλωση για τις διάφορες πτυχές της
εταιρικής σχέσης και ένα σχέδιο δράσης ΕΕ-CELAC με βάση τις προτεραιότητες που
έθεσαν οι πρόσφατες σύνοδοι κορυφής. Το σχέδιο θέτει 10 τομείς προτεραιότητας για
τη διπεριφερειακή συνεργασία:
— επιστήμη, έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία·

— βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα και ενέργεια·
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— περιφερειακή ολοκλήρωση και διασυνδεσιμότητα με σκοπό την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και συνοχής·

— μετανάστευση·

— εκπαίδευση και απασχόληση για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
συνοχής·

— το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών·

— ζητήματα φύλου·

— επενδύσεις και επιχειρηματικότητα για βιώσιμη ανάπτυξη·

— τριτοβάθμια εκπαίδευση·

— ασφάλεια των πολιτών.

Μετά τη σύνοδο κορυφής του 2015, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο περιφερειών
έχουν συνεδριάσει τρεις φορές. Πιο πρόσφατα, σε μια άτυπη ημιαπομακρυσμένη
σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 14 Δεκεμβρίου 2020, οι υπουργοί
επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να εντείνουν τον διπεριφερειακό διάλογο και
συμφώνησαν να εργαστούν για μια σύνοδο κορυφής.
Οι εργασίες αυτές συνεχίστηκαν στις 2 Δεκεμβρίου 2021, όταν οι ηγέτες της ΕΕ
και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ) συνεδρίασαν διαδικτυακά. Στη
συνάντηση προήδρευσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, ο
οποίος εκπροσώπησε την ΕΕ μαζί με την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der
Leyen. Στη σύνοδο έλαβε επίσης μέρος ο ύπατος εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Josep Borrell. Η κύρια συζήτηση επικεντρώθηκε
στη συνένωση των δυνάμεων για μια βιώσιμη ανάκαμψη μετά την πανδημία της
COVID-19, και ακολούθως η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 3,4 δισ. EUR στο πλαίσιο
του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη
(2021-2027) για τη ΛΑΚ με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης μακροπρόθεσμης
ανάκαμψης από την πανδημία.
Β. Η κοινοβουλευτική διάσταση
Οι τακτικές επαφές μεταξύ βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών
των κοινοβουλίων της Λατινικής Αμερικής ξεκίνησαν το 1974 με τη διεξαγωγή
της πρώτης από τις 17 ανά διετία διακοινοβουλευτικές διασκέψεις. Αυτό ήταν το
πρώτο – και για πολλά έτη το μοναδικό – φόρουμ θεσμοθετημένου πολιτικού
διαλόγου μεταξύ Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής. Το 2006, η Κοινοβουλευτική
Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής (EuroLat),
το κοινοβουλευτικό θεσμικό όργανο της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής
Σχέσης, αντικατέστησε τις διακοινοβουλευτικές διασκέψεις. Η EuroLat λειτουργεί
ως φόρουμ διαλόγου, παρακολούθησης και εξέτασης όλων των ζητημάτων που
άπτονται της εταιρικής σχέσης. Απαρτίζεται από 150 μέλη: εβδομήντα πέντε βουλευτές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εβδομήντα πέντε μέλη από υποπεριφερειακά
κοινοβούλια της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το Parlatino
(Κοινοβούλιο της Λατινικής Αμερικής), το Parlandino (Κοινοβούλιο των Άνδεων),
το Parlacen (Κοινοβούλιο της Κεντρικής Αμερικής), το Parlasur (Κοινοβούλιο της
Mercosur), καθώς και το Κογκρέσο της Χιλής και το Κογκρέσο του Μεξικού. Από
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το 2006, η EuroLat έχει πραγματοποιήσει 13 τακτικές συνόδους ολομέλειας, και πιο
πρόσφατα μια εν μέρει εξ αποστάσεως συνεδρίαση τον Νοέμβριο του 2020.

Σχέσεις με τις υποπεριφέρειες

Α. Κεντρική Αμερική (Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα,
Νικαράγουα και Παναμάς)
Οι σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής έχουν αναπτυχθεί βασιζόμενες στον
λεγόμενο «Διάλογο του Σαν Χοσέ». Ο διάλογος αυτός ξεκίνησε το 1984 και έκτοτε
διευρύνθηκε προκειμένου να καλύπτει ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Μετά τη
σύναψη των δύο πρώτων συμφωνιών συνεργασίας, το 1985 και το 1993, το 2003
υπογράφηκε συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας, η οποία εισήγαγε νέους
τομείς συνεργασίας. Μία συμφωνία σύνδεσης, η πρώτη τέτοιου είδους διαπεριφερειακή
συμφωνία που σύναψε η ΕΕ, υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2012 και κυρώθηκε από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2012. Η συμφωνία θέτει τον στόχο
ανάπτυξης μιας προνομιακής πολιτικής εταιρικής σχέσης με βάση αξίες, αρχές και
κοινούς στόχους, για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη μείωση της
φτώχειας, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, την πρόληψη των συγκρούσεων και
την ενθάρρυνση της χρηστής διακυβέρνησης, της ασφάλειας, της περιφερειακής
ολοκλήρωσης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμφωνία σύνδεσης απελευθερώνει
το εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας και καταργεί τους
περισσότερους δασμούς στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Το σχετικό με το εμπόριο
κεφάλαιο της συμφωνίας τέθηκε προσωρινά σε ισχύ εντός του 2013 (σε διαφορετικές
ημερομηνίες για τις διάφορες χώρες). Μια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης, η
οποία αποτελείται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλη του Parlacen
και της νομοθετικής συνέλευσης της Κόστα Ρίκα, θα παρακολουθεί την υλοποίηση της
συμφωνίας.
Β. Κοινότητα των Άνδεων (Βολιβία, Κολομβία, Ισημερινός και Περού)
Η ΕΕ διατηρεί τακτικές επαφές με τις χώρες των Άνδεων από την ίδρυση, το
1969, της Ομάδας των Άνδεων (η οποία αργότερα μετονομάσθηκε σε Κοινότητα των
Άνδεων). Η πρώτη συμφωνία συνεργασίας υπογράφηκε το 1983 και ακολούθησε η
ευρύτερη συμφωνία-πλαίσιο για συνεργασία το 1993. Τον Δεκέμβριο του 2003, οι
δύο περιφέρειες σύναψαν συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας, η οποία
διεύρυνε περαιτέρω το πεδίο της συνεργασίας, αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.
Τον Ιούνιο του 2007 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σύνδεσης, οι
οποίες τελικά οδήγησαν σε σύναψη πολυμερούς εμπορικής συμφωνίας με το Περού
και την Κολομβία τον Μάρτιο του 2010. Η εμπορική συμφωνία, η οποία υπογράφηκε
τον Ιούνιο του 2012 και κυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο
του 2012, τέθηκε σε ισχύ με το Περού την 1η Μαρτίου 2013 και με την Κολομβία
την 1η Αυγούστου 2013. Η συμφωνία αυτή προβλέπει την πλήρη απελευθέρωση του
εμπορίου βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας κατά τη διάρκεια δεκαετούς
περιόδου (με τους περισσότερους δασμούς να καταργούνται με την έναρξη ισχύος της)
και παρέχει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα. Η συμφωνία
καλύπτει τις δημόσιες συμβάσεις, τις επενδύσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και
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τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο Ισημερινός προσχώρησε στην εμπορική
συμφωνία την 1η Ιανουαρίου 2017.
Γ. Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη)
H EE και η Κοινή Αγορά του Νότου (Mercado Común del Sur, Mercosur), η οποία
ιδρύθηκε το 1991, διατηρούν θεσμικές σχέσεις από το 1992. Το 1995 υπέγραψαν
διαπεριφερειακή συμφωνία-πλαίσιο, με την οποία καθιερώθηκε τακτικός πολιτικός
διάλογος και καθορίστηκαν οι στόχοι και οι ρυθμίσεις της εμπορικής και οικονομικής
συνεργασίας.
Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σύνδεσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν
ο πολιτικός διάλογος, η συνεργασία και το ελεύθερο εμπόριο, ξεκίνησαν το 1999.
Μετά από 20 έτη διαπραγματεύσεων (εκτός από την περίοδο μεταξύ 2004 και 2010,
όταν ανεστάλησαν), η ΕΕ και η Mercosur κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά
με το εμπορικό κεφάλαιο της συμφωνίας σύνδεσης τον Ιούνιο του 2019, και σχετικά
με τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα στα κεφάλαια που αφορούν τον πολιτικό διάλογο
και τη συνεργασία τον Ιούνιο του 2020. Μετά τη νομική αναθεώρηση του κειμένου της
συμφωνίας, το κείμενο θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη
για επικύρωση. Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη
Mercosur θα επωφελούνταν από την κατάργηση των τελωνειακών δασμών στο 91 %
των εμπορευμάτων και από χαμηλότερους δασμούς για διάφορα προϊόντα. Η ΕΕ θα
καταργούσε τους δασμούς για το 92 % των εμπορευμάτων που εισάγονται από τη
Mercosur, αλλά θα διατηρούσε δασμολογικές ποσοστώσεις για τα ευαίσθητα γεωργικά
προϊόντα.
Δ. Καραϊβική
Η ΕΕ διατηρεί ιστορικά στενές σχέσεις με την Καραϊβική. Αυτό οφείλεται κυρίως
στο αποικιακό παρελθόν ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών στην περιοχή· αρκετές
χώρες εξακολουθούν να έχουν παρουσία στη περιοχή με τη μορφή υπερπόντιων
χωρών και εδαφών (ΥΧΕ). Οι σχέσεις ΕΕ-Καραϊβικής καθορίζονται από διάφορα
αλληλοεπικαλυπτόμενα θεσμικά πλαίσια. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι η Συμφωνία
του Κοτονού, η οποία υπογράφηκε το 2000 με 79 κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής
και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Cariforum
(ΣΟΕΣ), η οποία υπογράφηκε το 2008. Η Συμφωνία του Κοτονού αποτέλεσε αντικείμενο
επαναδιαπραγμάτευσης και η συμφωνία που θα διαδεχόταν τη Συμφωνία του Κοτονού
επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2020. Ωστόσο, δεδομένου ότι το Συμβούλιο
δεν έχει ακόμη συμφωνήσει επί του κειμένου, η ισχύουσα συνθήκη παρατάθηκε έως τις
30 Ιουνίου 2023. Βασικός εταίρος της ΕΕ στον διπεριφερειακό διάλογο είναι το φόρουμ
των κρατών ΑΚΕ της Καραϊβικής (Cariforum). Τα 14 από τα 16 μέλη του οργανισμού -
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαχάμες, Μπαρμπέιντος, Μπελίζ, Ντομίνικα, Γρενάδα,
Γουιάνα, Αϊτή, Τζαμάικα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος
και Γρεναδίνες, Σουρινάμ, Τρίνινταντ και Τομπέιγκο – είναι μέλη της Κοινότητας της
Καραϊβικής (Caricom). Μέλη είναι επίσης η Δομινικανή Δημοκρατία (συμβαλλόμενο
μέρος της Συμφωνίας του Κοτονού και της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης)
και η Κούβα, η οποία διαθέτει ειδικό καθεστώς.
Από τον Νοέμβριο του 2012 και έπειτα, οι σχέσεις ΕΕ-Καραϊβικής διέπονται από
την κοινή στρατηγική εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καραϊβικής (JECS), η οποία παρέχει
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ένα διαρθρωμένο πλαίσιο για διάλογο και συνεργασία με μεγαλύτερο εύρος και
βάθος. Η στρατηγική ορίζει πέντε τομείς προτεραιότητας: περιφερειακή συνεργασία και
ολοκλήρωση, ανασυγκρότηση της Αϊτής, κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές,
εγκληματικότητα και ασφάλεια, και κοινή δράση σε διπεριφερειακά και πολυμερή
φόρουμ και σε παγκόσμια ζητήματα.
Οι διακοινοβουλευτικές σχέσεις αποτελούν σημαντικό μέρος των δεσμών ΕΕ-
Καραϊβικής. Πέρα από τις ειδικές περιφερειακές συνεδριάσεις και την ευρύτερη
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΕ, η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης
του 2008 συνέστησε τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Cariforum-EΕ για να
παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας. Η επιτροπή έχει συνεδριάσει τρεις φορές,
και η πλέον πρόσφατη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου και 1η
Νοεμβρίου 2017 στο Τρίνινταντ και Τομπέιγκο.

Οι σχέσεις με τις επιμέρους χώρες

Α. Μεξικό
Το Μεξικό και η ΕΕ διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 1960. Μετά τη συμφωνία
συνεργασίας του 1975 και την ευρύτερη συμφωνία-πλαίσιο για συνεργασία, του 1991,
η ΕΕ και το Μεξικό σύναψαν την πρώτη συμφωνία εταιρικής σχέσης της ΕΕ με χώρα
της Λατινικής Αμερικής, το 1997. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού
συντονισμού και συνεργασίας (γνωστή ως «συνολική συμφωνία») θεσμοθέτησε τον
πολιτικό διάλογο, διεύρυνε τη συνεργασία προκειμένου να συμπεριλάβει διαφόρους
τομείς, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
δημιούργησε ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Μεξικού. Οι διαπραγματεύσεις με το
Μεξικό για την επικαιροποίηση της «συνολικής συμφωνίας», που άρχισαν τον Μάιο
του 2016, οδήγησαν τον Απρίλιο του 2018 σε μια «κατ’ αρχήν συμφωνία» επί των
εμπορικών κεφαλαίων μιας επικαιροποιημένης συμφωνίας. Τα μέρη κατέληξαν σε
συμφωνία σχετικά με τα τελευταία εκκρεμή στοιχεία τον Απρίλιο του 2020.
Η στρατηγική εταιρική σχέση του 2009 ενίσχυσε περαιτέρω τις σχέσεις με το Μεξικό
– τη μόνη χώρα με την οποία η ΕΕ έχει συμφωνία σύνδεσης αλλά και στρατηγική
εταιρική σχέση. Η εταιρική σχέση, η οποία αποτυπώνει ότι η ΕΕ αναγνωρίζει την
αυξανόμενη παγκόσμια πολιτική και οικονομική σημασία του Μεξικού, έχει διττό στόχο:
την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού ΕΕ-Μεξικού σε πολυμερές επίπεδο
σχετικά με παγκόσμια ζητήματα και την πρόσθετη πολιτική ώθηση στις διμερείς
σχέσεις και πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης έχουν
πραγματοποιηθεί τρεις σύνοδοι κορυφής ΕΕ-Μεξικού, η τελευταία εκ των οποίων έλαβε
χώρα τον Ιούνιο του 2015. Τακτικοί διάλογοι υψηλού επιπέδου διεξάγονται μεταξύ
ΕΕ και Μεξικού για πολλά θέματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ασφάλεια
και επιβολή του νόμου, οικονομικά ζητήματα, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσης Εκπροσώπησης ΕΕ-Μεξικού παρακολουθεί την
εφαρμογή της συνολικής συμφωνίας από το 2005.
Β. Χιλή
Η πρώτη συμφωνία-πλαίσιο για συνεργασία με τη Χιλή υπογράφηκε το 1990,
μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Το 1995 καθιερώθηκε τακτικός
πολιτικός διάλογος. Μετά την υπογραφή μιας πιο ολοκληρωμένης συμφωνίας-
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πλαισίου για συνεργασία, το 1996, η ΕΕ σύναψε συμφωνία σύνδεσης με τη Χιλή
το 2002. Η συμφωνία περιλαμβάνει τρία σκέλη: ένα κεφάλαιο πολιτικού διαλόγου,
περιλαμβανομένης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου της Χιλής, ένα κεφάλαιο σχετικά με τη συνεργασία,
το οποίο ορίζει σειρά τομέων συνεργασίας για την ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής,
κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, και τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων
συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών. Οι διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση της
συμφωνίας σύνδεσης ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2017.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσης Εκπροσώπησης ΕΕ-Χιλής παρακολουθεί την
εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης από το 2003.
Γ. Βραζιλία
Το 1960 η Βραζιλία έγινε η πρώτη χώρα της Νότιας Αμερικής που αναγνώρισε
την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και εγκατέστησε μόνιμη αντιπροσωπεία
στις Βρυξέλλες. Τα επόμενα χρόνια υπογράφηκαν διάφορες συμφωνίες συνεργασίας.
Μετά την εδραίωση της δημοκρατίας στη Βραζιλία, οι διμερείς σχέσεις σημείωσαν
γρήγορη πρόοδο και το 1992 υπογράφηκε μια ευρύτερη συμφωνία-πλαίσιο για
συνεργασία. Οι σχέσεις με τη Βραζιλία συνέχισαν να ενισχύονται έκτοτε, γεγονός
που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη παγκόσμια οικονομική και πολιτική βαρύτητα της
Βραζιλίας. Το 2007 η ΕΕ και η Βραζιλία θέσπισαν στρατηγική εταιρική σχέση. Από
το 2007 έχουν πραγματοποιηθεί επτά σύνοδοι κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας, η τελευταία εκ
των οποίων έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2014. Η ΕΕ και η Βραζιλία επιδιώκουν
τη συνεργασία και τη διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου σε περισσότερους από 30
τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η διεθνής
ειρήνη και ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διακυβέρνηση του δημόσιου τομέα,
οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα, οι
κοινωνικές πολιτικές, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η περιφερειακή ολοκλήρωση. Η
στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Βραζιλίας περιλαμβάνει επίσης τακτικό διάλογο μεταξύ
του Εθνικού Κογκρέσου της Βραζιλίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Δ. Κούβα
Η Κούβα ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια η μόνη χώρα της περιοχής η οποία δεν
είχε υπογράψει συμφωνία συνεργασίας ή σύνδεσης με την ΕΕ. Ωστόσο, τον Απρίλιο
του 2014, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με στόχο τη σύναψη συμφωνίας πολιτικού
διαλόγου και συνεργασίας (PDCA), οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Μάρτιο
του 2016. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2016 και κυρώθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Ιουλίου 2017. Η συμφωνία μπορεί να τεθεί σε πλήρη
ισχύ αφού επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η συμφωνία περιλαμβάνει τρία
βασικά κεφάλαια σε σχέση με: τον πολιτικό διάλογο, τον διάλογο για τη συνεργασία
και την τομεακή πολιτική, και το εμπόριο. Οι σχέσεις ΕΕ-Κούβας ενισχύθηκαν και σε
άλλα μέτωπα, για παράδειγμα μέσω διαφόρων επισκέψεων υψηλού επιπέδου και της
επανέναρξης επίσημου πολιτικού διαλόγου.

Jonas Kraft
09/2022
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