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Resumo:

A América Latina e a União Europeia partilham laços históricos e culturais consolidados 
por princípios e valores comuns. A parceria existente entre as duas regiões constitui um 
ponto de equilíbrio muito importante da ordem mundial. A União Europeia é hoje o 
primeiro doador, o primeiro investidor estrangeiro e o segundo parceiro comercial da 
América Latina.
As 16 Conferências Interparlamentares UE - América Latina realizadas desde 1974 
contribuíram para estabelecer um contacto estreito entre as duas regiões, progredindo 
sempre no diálogo político, nas questões económicas e na cooperação. O fenómeno da 
globalização não poderá senão aproximá-las mais, através de acordos de associação cada 
vez mais amplos. 
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SUMÁRIO

A Conferência que deverá reunir os representantes do Parlamento Latino-Americano (Parlatino) 
e os representantes do Parlamento Europeu em Lima, de 14 a 17 de Junho de 2005, proporciona 
uma ocasião para avaliar a evolução do diálogo entre os dois continentes trinta anos após a 
institucionalização dos contactos interparlamentares regulares. 

A presente análise tem em conta, em primeiro lugar, as características institucionais dos dois 
principais interlocutores. Seguidamente, examina as possibilidades do diálogo e a execução dos 
acordos concluídos nas anteriores conferências. Com efeito, estes acordos têm tido uma grande 
influência na cooperação entre as duas regiões. A presente nota está estruturada em função de 
dois grandes eixos:

- O primeiro aborda a política, tendo por temas fundamentais a paz, a democracia, os direitos 
humanos, a mundialização e a luta comum contra o terrorismo e o tráfico de drogas.

- O segundo diz respeito ao desenvolvimento das relações entre as duas regiões e suas 
componentes económicas, ou seja, comércio, dívida externa, investimentos e ajuda ao 
desenvolvimento.

A última parte da análise refere-se a um dos processos de mudança mais ambiciosos para o 
futuro: o "novo regionalismo" e o relançamento da integração regional que, neste período, 
revestem uma dimensão parlamentar importante. A criação e a consolidação de órgãos 
parlamentares de integração (o Parlatino, o Parlacen, a Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul e o Parlandino) e o desenvolvimento do diálogo interparlamentar sub-regional 
pressupõem uma redefinição do conteúdo e dos objectivos deste, sem deixar de abrir 
possibilidades de cooperação anteriormente inexistentes. Os esforços empreendidos abriram 
novas perspectivas para uma maior integração entre os dois continentes através dos acordos de 
associação e de comércio livre. Desde 1994, a política desenvolvida pela União Europeia em 
matéria comercial desencadeou uma evolução de elevada importância, em parte imputável aos 
progressos da integração, que alargaram os mercados latino-americanos, e à expansão das 
exportações e dos investimentos europeus. Na presente nota de informação, faz-se o ponto da 
situação dos acordos já concluídos entre a União Europeia e América Latina (com o México e o 
Chile, bem como dos acordos de Dezembro de 1993 com os países da América Central e com os 
países da Comunidade Andina) e da situação das negociações com o Mercosul1.

A emergência de novas áreas de relações confere ao diálogo e à cooperação interparlamentares 
fundamentos muito mais sólidos, abrindo ao mesmo tempo caminho a uma maior eficácia e a 
resultados mais concretos do que no passado. Os resultados das cimeiras do Rio (Junho de 1999), 
de Madrid (Maio de 2002) e de Guadalajara (Maio de 2004) puseram em evidência a importância 
deste diálogo, sublinhando a necessidade do empenhamento numa parceria estratégica global 
entre as duas regiões. Num futuro próximo, poderão ser obtidos resultados graças ao reforço dos 
novos fóruns do diálogo interparlamentar.

  
1 Ver anexo III.
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COOPERAÇÃO INTERPARLAMENTAR UE - AMÉRICA LATINA

1. A América Latina, esse extremo Ocidente, e a Europa partilham profundos laços históricos e 
culturais consolidados por princípios e valores comuns. Aliás, a União Europeia é 
actualmente o primeiro doador, o principal investidor estrangeiro e o segundo parceiro 
comercial da América Latina.

2. A Conferência Interparlamentar de Lima, que coincide com os 31 anos de diálogo 
ininterrupto e de cooperação entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Latino-Americano 
(Parlatino), proporciona uma oportunidade de apreciar a evolução e o impacto do diálogo 
entre as duas regiões. Esta avaliação parece particularmente oportuna, porque as relações 
entre os dois parceiros necessitam de ser aprofundadas.

As conferências precedentes tiveram lugar em Bogotá (Julho de 1974), Luxemburgo 
(Novembro de 1975), México (Julho de 1977), Roma (Fevereiro de 1979), Bogotá (Janeiro 
de 1981), Bruxelas (Junho de 1983), Brasília (Junho de 1985), Lisboa (Junho de 1987), São 
José da Costa Rica (Janeiro/Fevereiro de 1989), Sevilha (Abril de 1991), São Paulo (Maio 
de 1993), Bruxelas (Junho de 1995), Caracas (Maio de 1997), Bruxelas (Março de 1999), 
Santiago do Chile (Abril de 2001) e Bruxelas (Maio de 2003). Estes encontros foram 
dominados, de uma maneira geral e em diferentes graus, por aspectos políticos, assuntos 
económicos e questões relativas à cooperação a nível dos sectores social, educativo, cultural, 
científico, tecnológico e ambiental.

3. A Cimeira de Madrid (Maio de 2002), reunindo os Chefes de Estado ou de Governo da 
União Europeia e da América Latina, que se desenrolou sob a Presidência espanhola, 
aprovou "Declarações Políticas" que constituem o "Compromisso de Madrid" por uma 
parceria estratégica entre as duas regiões nos domínios político, económico e da cooperação, 
na via das decisões tomadas desde a Cimeira do Rio (Junho de 1999), cimeira pioneira na 
afirmação dos princípios, dos objectivos e das prioridades da parceria 
euro-latino-americana. Essas declarações são retomadas num documento de uma centena de 
parágrafos sobre os "valores comuns" dos dois continentes e, nomeadamente, é reafirmada 
uma visão similar das relações internacionais. Os principais pontos evocados nos debates e 
nas declarações são: o terrorismo, a consolidação do Estado de direito, a democracia e os 
direitos humanos, a cooperação no domínio social, cultural e científico, a luta contra o 
tráfico de drogas e um empenhamento a favor do multilateralismo e do comércio.

4. Em 26 de Setembro de 2002, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre o 
Mercosul que solicitava à Comissão e ao Conselho que os novos objectivos e prioridades 
relativos à América Latina se traduzissem na atribuição de meios financeiros adequados no 
quadro do orçamento comunitário. Esta resolução prevê igualmente a criação de zonas de 
comércio livre cada vez mais vastas entre a União Europeia e os Estados latino-americanos2. 
Conscientes da importância da Cimeira de Guadalajara para o futuro das relações 
euro-latino-americanas, deputados europeus e latino-americanos encontraram-se em Março 
de 2004 em Puebla (México) a fim de preparar as propostas destinadas a essa cimeira.

A Declaração de Puebla, de 19 de Março de 2004, exortava os representantes dos Governos 
europeus e latino-americanos a:

  
2 JO C 273 de 14.11.2003, p. 201-0293 E.
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- criar mecanismos institucionais euro-latino-americanos (Assembleia Transatlântica 
Euro Latino-Americana dotada de um secretariado permanente); 

- elaborar uma Carta Euro-Latino-Americana para a Paz e a Segurança;

- alargar a agenda política bi-regional;

- continuar as negociações visando a assinatura de acordos de associação entre a União e 
os seus parceiros do Mercosul, da Comunidade Andina (CAN) e da América Central, 
prelúdio de um acordo global UE - América Latina;

- desenvolver a política de cooperação da União destinada à América Latina, através de 
um Fundo de Solidariedade bi-regional, indispensável à coesão social;

- apoiar o processo de integração regional na América Latina;

- procurar um diálogo construtivo e eficaz em matéria de imigração.

5. A Cimeira de Guadalajara (México), que teve lugar em 28 e 29 de Maio de 2004, foi a 
primeira com a nova UE alargada a 25 Estados-Membros. No total, 58 países (quase 1/3 das 
nações do mundo) estiveram representados ao mais alto nível. Os objectivos do encontro 
eram promover conjuntamente a consolidação da democracia, a coesão social e a integração 
regional na América Latina. Os participantes reafirmaram os objectivos comuns:

- multilateralismo (apoio ao sistema da ONU, ao desarmamento, à boa governação, e 
combate ao terrorismo, ao narcotráfico, à criminalidade organizada, etc.); 

- coesão social (luta contra a exclusão social através de políticas sociais eficazes, do 
aumento dos créditos e da intensificação do intercâmbio de experiências, nomeadamente no 
quadro do programa EUROsociAL)3;

- relação bi-regional (fomento da continuação das negociações UE-Mercosul, 
desenvolvimento da liberalização comercial, solução justa e durável para o problema da 
dívida, apoio à integração regional, atribuição eficaz de recursos para a cooperação 
bi-regional, aumento das iniciativas nos domínios da educação, cultura, ciência e 
tecnologia).

6. A experiência do passado faz ressaltar que o papel dos dois principais interlocutores, o 
Parlamento Europeu e o Parlatino, e o saber adquirido nas conferências interparlamentares, 
principal vector do diálogo e da cooperação entre os eleitos das duas regiões, determinam 
consideravelmente o impacto e o efeito desse diálogo e dessa cooperação. O presente estudo 
abordará ainda o acompanhamento e a execução dos acordos concluídos nas conferências no 
que respeita às relações entre as duas regiões, identificando os problemas que limitaram o 
impacto dos acordos. Continuará depois com o exame do conteúdo e da ordem de trabalhos 
do diálogo interparlamentar, que se estrutura em torno de dois eixos principais. O primeiro 
diz respeito à política, tendo como temas fundamentais a salvaguarda da paz, o reforço da 

  
3 O programa EUROsociAL, dotado de um orçamento de 30 milhões de euros, visa desenvolver redes de 
administrações públicas, permitir a transferência de experiência e de conhecimentos, e definir e implementar 
políticas sociais.
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democracia e o respeito dos direitos humanos. O segundo eixo diz respeito ao 
desenvolvimento das relações entre as duas regiões e, de forma concreta, das suas 
componentes económicas, que são o comércio, a dívida externa, os investimentos e a ajuda 
ao desenvolvimento. Nos dois casos, houve um esforço para inserir os debates e os acordos 
concluídos nas conferências interparlamentares no seu verdadeiro contexto, fornecendo uma 
análise sucinta do contexto regional e internacional.

A última parte da nossa análise aborda um dos processos de mudança mais importantes para 
o futuro das relações entre a União Europeia e a América Latina, bem como para o próprio 
diálogo interparlamentar: o "novo regionalismo" e o relançamento da integração regional 
que, neste período, se revestem de uma dimensão parlamentar importante. A criação ou a 
consolidação de órgãos parlamentares de integração, nomeadamente o Parlamento 
Centro-Americano (Parlacen), o Parlamento Andino (Parlandino) e a Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul, e o desenvolvimento do diálogo interparlamentar sub-regional 
pressupõem uma importante redefinição do conteúdo e dos objectivos do diálogo 
euro-latino-americano, abrindo ao mesmo tempo possibilidades de cooperação 
anteriormente inexistentes.

7. Após as eleições de 2004, o Parlamento Europeu, tendo em conta a evolução das relações 
entre a União Europeia e a América Latina, criou cinco delegações para as relações com o 
subcontinente: Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-México, Delegação à 
Comissão Parlamentar Mista UE-Chile, Delegação para as Relações com os Países da 
América Central, Delegação para as Relações com os Países da Comunidade Andina e 
Delegação para as Relações com o Mercosul.

8. Se o Parlamento Europeu e o Parlatino apresentam numerosos traços comuns, verificam-se 
no entanto diferenças notáveis quanto à natureza e competências. Com efeito, o Parlamento 
Latino-Americano é um órgão singular de cooperação interparlamentar inter-estatal 
integrado por delegações dos parlamentos nacionais dos Estados signatários do seu tratado 
constitutivo, sem que no entanto pertença ou esteja associado a qualquer integração política 
ou económica do conjunto da região. Esta singularidade traduz tanto a sua força principal 
como a sua fraqueza essencial. O Parlatino beneficia de legitimidade democrática e 
proporciona possibilidades de diálogo sem igual no conjunto da América Latina, elemento 
extremamente precioso no contexto difícil de autoritarismo que reinava na década de 1970, 
razão pela qual constitui um associado particularmente precioso para o Parlamento Europeu. 
No entanto, as suas reduzidas competências, a sua natureza fundamentalmente 
interparlamentar, a sua institucionalização tardia, a ausência de continuidade dos seus 
trabalhos, o seu isolamento face aos processos de integração em curso e o desconhecimento 
que dele têm a sociedade civil e a opinião pública reduzem ao mínimo o impacto das suas 
actividades. A consequência paradoxal do isolamento do Parlamento Latino-Americano face 
aos processos de integração foi a ausência de diálogo efectivo sobre o papel desempenhado 
pelos parlamentos nesse processo e a impossibilidade prática de levar a cabo acções de 
consulta e de cooperação nesse domínio.

9. O Parlamento Europeu faz parte, desde a sua origem, de uma organização de integração 
económica e política de carácter supranacional, caracterizada pelo exercício comum da 
soberania entre os Estados-Membros e os órgãos comunitários. Em 1974, aquando da 
primeira conferência, as diferenças entre o Parlamento Latino-Americano e o Parlamento 
Europeu não eram muito perceptíveis, dado que as competências do PE eram 
fundamentalmente consultivas, e os seus membros eram igualmente designados pelos 
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parlamentos nacionais. No espaço de trinta anos, o estatuto do Parlamento Europeu foi 
objecto de várias alterações no sentido do alargamento das suas competências e da sua 
legitimidade democrática. Os deputados europeus são eleitos por sufrágio universal desde 
1979. O Tratado de Nice deu forma ao alargamento da UE e consolidou os poderes do 
Parlamento Europeu, graças ao reforço do controlo legislativo que exerce sobre os outros 
órgãos da UE. Actualmente, o projecto de tratado constitucional confirma a evolução do 
reforço dos poderes da UE e também dos do PE. Se bem que essa evolução tenha 
contribuído para tornar as relações com o Parlamento Latino-Americano cada vez mais 
assimétricas, o Parlamento Europeu não conseguiu alçar-se à posição de verdadeiro 
co-legislador comunitário, num pé de igualdade com o Conselho, donde a existência de um 
verdadeiro "défice democrático", que tem como efeito relegar o Parlamento Europeu para 
um plano secundário no quadro constitucional da União Europeia. O diálogo 
interparlamentar, o processo legislativo, a tomada de decisões e, de uma maneira geral, a 
acção externa desenvolvida pela União encontram-se limitados por este factor.

10. No decurso destes 31 anos, as conferências interparlamentares constituíram a principal via 
de diálogo interparlamentar e favoreceram um fórum de debate único entre a América 
Latina e a União Europeia, nomeadamente com o estabelecimento do diálogo de San José, 
em 1984, o único com envergadura regional até à instauração do diálogo entre a 
Comunidade Europeia e o Grupo do Rio. Numa primeira etapa (1974-1983), estes encontros 
representavam um espaço de solidariedade e de apoio aos povos do cone sul, submetidos a 
ditaduras militares, bem como às vítimas das violações dos direitos humanos, para se 
tornarem depois uma instância de diálogo Norte-Sul sob o impulso do "Grupo dos 77", com 
o apoio dos sectores reformistas da Europa. A segunda etapa cobre o período que se estende 
da VI à X Conferência (1983-1991). Durante este período, a actualidade foi dominada pelos 
problemas da transição democrática, a crise na América Central, a questão da dívida 
externa, a crise económica e as políticas de ajustamento estrutural. Nesta etapa, as 
conferências encorajaram igualmente a intensificação das relações entre as duas regiões e 
concretamente o diálogo de San José e, depois, o diálogo União Europeia - Grupo do Rio. A 
terceira etapa teve início em 1991. Desde então, as conferências abordaram os problemas da 
consolidação democrática, do termo dos conflitos na América Central e das dinâmicas da 
globalização nas duas regiões. Além disso, a ordem de trabalhos passou a ser mais 
diversificada e mais específica, englobando novos temas, como o desenvolvimento social e 
os processos de integração, agora tratados em profundidade.

11. Uma das características mais marcantes do diálogo e da cooperação interparlamentares
durante todo este período foi o seu carácter assimétrico. As ordens do dia abordaram 
essencialmente a situação na América Latina, bem como, no último encontro, as grandes 
questões mundiais. A União Europeia só foi objecto de debate na medida em que as suas 
políticas e, nomeadamente, as dos seus Estados-Membros afectavam a região. No entanto, 
nos próximos anos, parece necessária uma mudança de atitude e de alcance. Os problemas 
que, noutro tempo, incitavam a Europa a implicar-se nas grandes questões da região ficaram 
para trás e aparecem problemas comuns que afectam as duas regiões: os efeitos da 
globalização para a estabilidade económica e financeira, o ambiente e a saúde, a paz e a 
segurança internacionais. Com efeito, no decurso das duas últimas conferências 
interparlamentares, a atenção esteve fixada nos problemas ligados à globalização e aos seus 
efeitos sociais, à criminalidade transnacional relacionada com o narcotráfico, ao papel da 
informação nos sistemas democráticos e às migrações internacionais. Tudo isto exige 
relações mais equilibradas e em pé de igualdade, autorizando iniciativas conjuntas face a 
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problemas globais, e não unicamente, como antes, a simples participação europeia nas 
questões latino-americanas. 

12. A partir de 1995 inicia-se uma nova etapa, cuja característica principal é a aparição de 
novos diálogos sub-regionais no seio de conferências interparlamentares e em quadros 
independentes. Esses diálogos foram favorecidos por dois processos paralelos e 
interdependentes. Trata-se, por um lado, da reactivação e do aprofundamento dos processos 
de integração regional, tanto na América Latina como no seio da União Europeia, e do 
reforço da sua vertente parlamentar. Por outro lado, é a renovação das relações da União 
Europeia com a América Latina e as Caraíbas no quadro da PESC, desenvolvida em 1994. 
Se bem que a nova política posta em prática pela União Europeia corresponda a um 
objectivo mundial, pretende também adaptar-se ao novo contexto de integração sub-regional 
e é posta em prática através de acordos assinados com grupos de países (Mercosul, América 
Central, Comunidade Andina) ou com diferentes países (México, Chile), providos de um 
quadro para o diálogo político à escala governamental ou de altos funcionários, podendo 
este igualmente ser desenvolvido à escala parlamentar.

13. Na hora da avaliação do impacto e da importância dos encontros interparlamentares, 
constatamos que eles contribuíram para a aproximação entre a Europa e a América Latina 
nas décadas de 1970 e 1980, bem como para o reforço dos laços entre as duas regiões no 
plano político. Os participantes no diálogo interparlamentar, tanto europeus como 
latino-americanos, consideram que o impulso dado à democracia e às negociações de paz na 
América Central constituem um dos principais êxitos do diálogo e da cooperação 
interparlamentares. Através das conferências, a cooperação interparlamentar contribuiu 
igualmente para desenvolver e diversificar a cooperação para o desenvolvimento prestada 
pela Comunidade Europeia, bem como para formular uma "doutrina geral" sobre as relações 
entre as duas regiões que, sob numerosos aspectos, antecipou a evolução futura. No entanto, 
no plano económico, as propostas relativas ao acesso aos mercados ou à redução da dívida
externa não deram os resultados esperados. Este insucesso é imputável às divergências de 
interesses entre as duas regiões, aos interesses nacionais em jogo, assim como ao custo 
elevado decorrente das concessões a fazer neste domínio.

14. Para além das decisões políticas e das afirmações de certos princípios, as conferências 
aprovaram um grande número de acordos concretos. A sua execução foi, no entanto, muito 
limitada e até uma data recente não tiveram qualquer seguimento, o que levou diversos 
sectores a pôr em dúvida a sua utilidade. Entre os factores que contrariaram ou impediram o 
seguimento e execução dos acordos figuram, já o referimos, o carácter político e jurídico 
dos interlocutores, bem como a situação institucional das conferências no quadro das 
relações entre as duas regiões. Se bem que estes encontros tenham um papel importante na 
orientação da actividade e nas iniciativas políticas do Parlamento Europeu face à América 
Latina, eles ocupam de facto um lugar secundário nas relações entre as duas regiões, ainda 
mais porque não existe nenhuma relação oficial entre os fóruns de diálogo político 
institucionalizados a nível governamental e o diálogo parlamentar. Alguns dos problemas 
focados tiveram, no entanto, origem na organização e na ordem do dia das conferências: 
durante muito tempo, os problemas abordados foram demasiado vastos e genéricos, a 
preparação do programa das conferências não teve sempre em conta a ordem de trabalhos 
governamental nem o calendário dos debates das duas câmaras, e os grupos políticos não se 
envolveram na fase preparatória. A tudo isso acrescenta-se a ausência de acompanhamento 
entre as conferências, tanto no que respeita ao conjunto dos acordos como a objectivos 
específicos. A Conferência de Valparaíso (2001) criou a possibilidade de se estabelecerem 
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mecanismos interparlamentares permanentes de cooperação e consulta para garantir a 
execução das conclusões das próprias conferências. Além disso, o Parlamento Europeu, na 
sua "Resolução sobre uma parceria global e uma estratégia comum para as relações entre a 
União Europeia e a América Latina"4, indicou as perspectivas para a parceria bi-regional, 
assim como os objectivos da nova estratégia comum no domínio político, social e cultural, 
prevendo também a constituição de uma assembleia transatlântica euro-latino-americana.

15. As conferências interparlamentares consagraram uma boa parte das suas ordens de trabalhos 
ao exame da situação da democracia e dos direitos humanos na América Latina, 
nomeadamente nos casos em que eram postas em causa as liberdades fundamentais e em 
que a democracia lutava para se afirmar num cenário delicado de transição, na presença de 
um governo autoritário. As primeiras conferências constituíram uma plataforma importante 
de defesa da democracia parlamentar face à ascensão do autoritarismo na década de 1970 e 
contribuíram para a condenação e o isolamento internacional dos regimes autoritários, bem 
como para a denúncia das suas práticas repressivas, representando uma tribuna preciosa para 
a defesa da democracia representativa, do sufrágio universal e do parlamentarismo.

16. A promoção e a defesa dos direitos humanos estiveram presentes em todas as conferências 
interparlamentares e nos trabalhos realizados pelo Parlamento Latino-Americano e pelo 
Parlamento Europeu. Com efeito, no decurso desses 30 anos, esta questão constituiu um 
verdadeiro "eixo transversal" da cooperação interparlamentar entre as duas regiões. Em 
trinta anos de diálogo interparlamentar, verificaram-se mudanças significativas quanto à 
concepção e ao conteúdo dos direitos humanos e as conferências intervieram plenamente 
neste processo e definiram uma doutrina própria cuja influência notável se repercutiu no 
conjunto das relações entre as duas regiões. No decurso das primeiras etapas, a cooperação 
interparlamentar privilegiou a defesa das liberdades fundamentais, civis e políticas mais 
elementares. Posteriormente, os direitos económicos e sociais foram inscritos na ordem do 
dia. No decurso da última década, afirmou-se uma concepção integrada dos direitos 
humanos que inclui o reconhecimento pleno dos direitos ditos de terceira geração: direitos 
do trabalho, direitos da mulher e direitos dos povos indígenas. Desde muito cedo, as 
conferências reivindicaram uma "condicionalidade democrática" da ajuda e afirmaram que a 
violação dos direitos humanos está efectivamente integrada no direito internacional e que a 
doutrina da não intervenção não pode ser invocada para impedir a sua defesa. A utilização 
dos instrumentos do direito internacional tendo em vista assegurar a promoção dos direitos 
sociais e do trabalho foi igualmente reivindicada.

17. A defesa e a promoção da democracia e dos direitos humanos constituem, portanto, um dos 
domínios onde a cooperação interparlamentar foi mais frutuosa, a aferir pela actividade 
intensa desenvolvida pelo Parlamento Latino-Americano neste domínio, e nomeadamente o 
grande número de resoluções, mais de 300, sobre esta matéria aprovadas pelo Parlamento 
Europeu. Este recorreu igualmente às suas competências orçamentais para favorecer eixos 
de cooperação específica em matéria de democratização e revelou-se muito activo no 
controlo dos actos eleitorais, nomeadamente das eleições que iniciavam um processo de 
transição ou daquelas em que a vontade democrática de certos regimes ou actores políticos 
estava sujeita a caução. Além disso, o Parlamento Europeu solicitou ao Conselho e à 
Comissão que a promoção da democracia se traduzisse na atribuição de meios financeiros 
adequados no quadro do orçamento comunitário.

  
4 JO C 140 de 13.06.02, p. 569 E.
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18. A cooperação interparlamentar permitiu igualmente favorecer o empenhamento 
governamental na defesa dos direitos humanos e dos princípios democráticos, a título dos 
fundamentos das relações entre as duas regiões. Com efeito, grande parte dos princípios 
proclamados nos fóruns governamentais e no quadro de acordos de cooperação tinham sido 
amplamente estabelecidos através do diálogo interparlamentar, ao ponto de serem 
considerados parte integrante do "património comum" das relações entre as duas regiões. A 
cooperação comunitária visa, entre outros objectivos, a consolidação da democracia através 
de acções de reforço dos poderes legislativo e judiciário, a reforma das instituições do 
Estado, o desenvolvimento da "boa governação" e o apoio aos às organizações da sociedade 
civil.

19. Em meados da década de 1980, a ordem do dia política orientou-se para os processos de 
transição e para o apoio aos processos de paz, nos lugares onde a guerra e a violência 
político-militar constituíam o principal obstáculo à democratização. Durante a fase inicial 
do processo de transição, as conferências centraram-se no conteúdo político da 
democratização e, muito rapidamente, a atenção fixou-se na relação existente entre a 
democracia e os problemas económicos e sociais saídos da crise da dívida e dos programas 
de ajustamento estrutural. No que respeita à situação na América Central, as conferências 
interparlamentares caucionaram expressamente a relação existente entre democracia, paz e 
desenvolvimento, que são os fundamentos das iniciativas de paz do Grupo de Contadora e 
dos acordos de paz de Esquipulas. A União Europeia e os seus Estados-Membros, através 
do diálogo institucionalizado e da cooperação para o desenvolvimento, contribuíram para o 
alargamento dos espaços políticos, permitindo assim o lançamento e desenvolvimento do 
processo de Esquipulas. O diálogo União Europeia - América Central marca igualmente um 
progresso positivo para a União, dado que permitiu consolidar e desenvolver a cooperação 
política europeia. As conferências interparlamentares, bem como o Parlamento Europeu, 
tiveram um papel importante neste processo, favorecendo o empenhamento político e 
económico da Comunidade Europeia face à situação da região.

20. Finalmente, desde o final da década de 1980 e ao longo da década de 1990, a questão central 
foi a análise das condições e dos imperativos da consolidação e da governabilidade 
democrática. Nesta fase, como na precedente, as conferências contribuíram para forjar uma 
concepção alargada da democracia, incorporando plenamente as vertentes económicas e 
sociais da cidadania e considerando que ela não poderá ser inteiramente realizada nem 
legitimada sem um patamar mínimo de equidade e sem um Estado eficaz, participativo e 
responsável.

21. O reforço da democracia e o respeito dos direitos humanos continuam, no entanto, a ser 
temas prioritários na cooperação e no diálogo interparlamentar dos próximos anos. Se é 
certo que a democracia parlamentar parece estabelecida em toda a região e que foram 
registados importantes avanços em matéria de consolidação democrática, não deixam de 
existir países em que esta precisa de ser reforçada. Entre os desafios ligados à consolidação 
da democracia, figuram a instauração do Estado de direito, a separação e a independência 
dos diferentes poderes do Estado, a chamada "boa governação" e a luta contra a corrupção, a 
responsabilidade do Estado (obrigação de prestação de contas) e dos governantes para com 
os administrados, e a supremacia plena do poder civil sobre as forças armadas. E não é 
menos importante fazer face à difícil situação económica e social da região.

A América Latina é a única região do mundo inteiramente democrática (exceptuando Cuba), 
mas é ao mesmo tempo muito pobre, a mais desigual do mundo. A pobreza atinge 45% da 
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população. Enquanto as desigualdades sociais fundamentais não forem reduzidas pelos 
mecanismos da democracia e do crescimento, existirá um mal-estar na sociedade. O 
relatório do PNUD5 de Abril de 2004 sobre a democracia na América Latina indica que 
mais de metade dos latino-americanos estariam dispostos a aceitar um governo autoritário se 
este fosse capaz de resolver os problemas económicos.

A governabilidade democrática exige das democracias latino-americanas que acedam a uma 
legitimidade que terá que passar obrigatoriamente pelo confronto com os problemas da 
pobreza e das desigualdades, e pela capacidade de realizar níveis razoáveis de coesão social. 
A experiência proporcionada pela implementação das políticas sociais e regionais da União 
Europeia desde há décadas poderia ser bastante útil.

22. O Parlamento Europeu entende que só é possível conseguir uma verdadeira consolidação da 
democracia eliminando a pobreza e a exclusão social e criando mecanismos que permitam 
realmente aos cidadãos uma participação na vida política e económica do seu país. Além 
disso, o Parlamento Europeu sublinha a importância do reforço dos fundamentos do Estado 
de direito e, especialmente, a independência dos diferentes órgãos de autoridade do Estado, 
nomeadamente a do poder judiciário, enquanto garante do respeito dos direitos civis e 
políticos e das liberdades fundamentais dos cidadãos. As violações dos direitos humanos e o 
tráfico de armas e de estupefacientes são delitos que podem ser objecto de recurso ao direito 
e de acções a nível internacional. Todos os actos de terrorismo, qualquer que seja a sua 
forma, são considerados actos criminosos injustificáveis, qualquer que seja o lugar onde são 
cometidos e a pessoa que os pratique, e o Parlamento Europeu sublinha a necessidade de 
intensificar a cooperação em matéria de luta contra o terrorismo e a criminalidade 
internacional.

23. É conveniente assinalar que, durante a década de 1990, a democratização se tornou uma 
questão muito mais problemática, pelo facto de o processo de globalização ter por efeito 
uma limitação da soberania nacional e um enfraquecimento do Estado-nação enquanto 
espaço político onde se afirma e se realiza a democracia representativa. Para conservar toda 
a sua eficácia, o conceito e a prática da democracia devem-se adaptar à dimensão mundial 
da economia, bem como aos problemas levantados por um mundo cada vez mais 
globalizado. Para isso, é necessário redefinir as modalidades, o papel, as competências, os 
modos de representação e de controlo, os processos de tomada de decisões dos organismos 
regionais e internacionais, assim como a sua relação com os Estados e a sociedade civil. 
Nessa ordem de ideias, os processos de integração regional são revalorizados e revestem um 
novo significado. A integração, apesar da sua apresentação sob a forma de um conteúdo 
fundamentalmente económico, tem importantes incidências políticas: pode-se tratar de uma 
forma de regionalização da globalização e de recuperação de uma certa capacidade de 
governo regional e nacional. É nesse contexto que os parlamentos da integração revestem 
uma importância especial, tanto na Europa como na América Latina, enquanto instrumento 
único susceptível de garantir o carácter democrático dos sistemas de integração e, no quadro 
da globalização, defender uma "democracia cosmopolita", uma "diplomacia parlamentar" 
que permita que o conceito e a prática da democracia recuperem em parte o seu conteúdo, a 
sua legitimidade e a sua eficácia como forma de governo. Por outro lado, deve ser 
estabelecido um maior controlo parlamentar sobre as organizações internacionais (MFI, 
Banco Mundial, OMC), dado que as suas decisões têm consequências planetárias.

  
5 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
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24. No decurso da década de 1980, o diálogo e a cooperação interparlamentares foram 
largamente consagrados ao desenvolvimento da resolução pacífica da crise na América 
Central. Os princípios que deveriam reger uma paz estável nessa região, enunciados nas 
conferências, definiam, de forma implícita, uma doutrina nascente de segurança baseada na 
democracia, no desenvolvimento e no respeito do direito internacional. Apesar desta 
reflexão, os problemas da paz e da segurança estiveram quase ausentes da ordem de 
trabalhos do diálogo e da cooperação interparlamentares, razão pela qual esta doutrina 
nascente da segurança não se desenvolveu. Este vazio tornou-se particularmente evidente 
em razão da importância que a segurança reveste na cena internacional posterior à 
guerra-fria, aos atentados do 11 de Setembro de 2001 e ao facto de no quadro das reuniões 
institucionalizadas entre a União Europeia e o Grupo do Rio se ter instaurado entre as duas 
regiões um diálogo a nível governamental sobre os temas da segurança.

Tanto no seio da União Europeia como da América Latina, as novas concepções da 
segurança são afirmadas na base da democracia e da instauração do Estado de direito, do 
reconhecimento das novas ameaças à segurança (tráfico de estupefacientes, terrorismo, 
problemas sociais, sanitários e ambientais) e da adopção de medidas geradoras de confiança 
recíproca, visando favorecer a redução e o controlo dos armamentos, bem como criar 
mecanismos de prevenção e de resolução pacífica de conflitos. Trata-se de questões cuja 
importância justifica a sua inscrição entre os temas principais de diálogo e de cooperação 
interparlamentares. Como se isso não fosse suficiente, existem na cena regional situações 
preocupantes: progressão da insegurança urbana, proliferação das armas ligeiras e a corrida 
aos armamentos que se esboça no cone sul e na região andina, as quais merecem ser 
abordadas de imediato. Além disso, a paz e a segurança estão intimamente ligadas aos 
problemas sociais e ambientais e à questão da governabilidade democrática.

25. Ao longo da sua existência, as conferências interparlamentares vieram completar os 
esforços e as iniciativas do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, bem como de 
certos Estados-Membros, a fim de elevar o perfil e o conteúdo das relações com a América 
Latina. A convergência dos objectivos de paz e de democratização aceleraram o diálogo 
político. As relações económicas, nomeadamente o comércio e a dívida externa, foram 
contudo teatro de divergências, a tal ponto que os progressos foram muito limitados, o que 
ilustra a diferença de interesses e as importantes assimetrias económicas existentes entre as 
duas regiões. Se as divergências foram mais marcadas a nível governamental, o diálogo 
interparlamentar não deixou de ser afectado. A ausência de concessões comerciais e de 
solução para os problemas da dívida fizeram da cooperação para o desenvolvimento o 
mecanismo principal que permite apoiar o diálogo político e materializar, sob a forma de 
acções concretas, a vontade de aproximação das duas regiões. Assim sendo, como várias 
vezes assinalou o Parlamento Europeu, surgiu um desequilíbrio notável entre o 
empenhamento político da União Europeia e o conteúdo económico das relações entre as 
duas regiões. Tradicionalmente, a Comunidade Europeia ofereceu à América Latina um 
modelo de relações do tipo "ajuda sem comércio", reflectindo o esquema clássico das 
relações Norte-Sul. No entanto, esse modelo iniciou uma evolução com a assinatura dos 
acordos ditos de "quarta geração", instaurando um novo modelo de "associação" entre as 
duas regiões.

26. Aquando da primeira cimeira União Europeia - América Latina, em 1999, no Rio, os chefes 
de Estado e de Governo decidiram pôr em prática os compromissos assumidos no quadro 
das "prioridades de acção". Estes compromissos prevêem, entre outras coisas, uma parceria 
estratégica entre as duas regiões, a qual inclui, nomeadamente: um diálogo político (reforço 
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da democracia e do Estado de direito, promoção e defesa dos direitos humanos); uma 
liberalização equilibrada das transacções económicas e financeiras; uma cooperação em 
matéria de cultura, ciência e educação. 

Excepção feita às preferências "temporárias e extraordinárias" concedidas entre 1990 e 1991 
aos países andinos e da América Central, a situação da América Latina no que respeita às 
preferências comerciais concedidas pela Comunidade Europeia não evoluiu muito no 
decurso dos primeiros 25 anos do diálogo interparlamentar. No plano comercial, os diálogos 
governamental e parlamentar foram dominados pelas críticas dirigidas pelos 
latino-americanos ao proteccionismo comunitário, nomeadamente no domínio agrícola, às 
insuficiências do SPG, regime comercial aplicado à América Latina desde 1971, bem como 
aos pedidos reiterados de abertura comercial. Estas solicitações foram designadamente 
expressas na década de 1970, ainda mais porque a recessão económica teve por efeito 
endurecer o proteccionismo comunitário e aumentar consideravelmente o défice comercial 
da América Latina nas suas transacções com a Comunidade Europeia. As críticas 
diminuíram de intensidade no decurso do decénio seguinte, devido ao facto de a América 
Latina, por motivo da sua dívida, ter registado uma forte redução da capacidade importadora 
que resultou em saldos positivos na balança comercial. Na década de 1990, as relações 
mudaram num sentido desfavorável à América Latina, tendo os défices comerciais com a 
Europa atingido níveis históricos. Consequentemente, tal como 20 anos antes, a América 
Latina voltou a solicitar um "comércio equilibrado" com a União Europeia. Se bem que 
estejam a ser preparados acordos de associação, as trocas comerciais bi-regionais parecem 
diminuir6. O plano de acção do Rio foi actualizado e consolidado nas 2ª e 3ª Cimeiras 
(Madrid e Guadalajara), que reiteraram o processo de parceria entre as duas regiões, fazendo 
nomeadamente referência aos acordos de associação em vigor ou em negociação com os 
países e regiões da América Latina.

27. A América Latina teve um começo de século muito difícil, caracterizado pela recessão que 
afectou numerosos países e o aparecimento de uma espécie de desencanto com a 
democracia. A crise argentina de 2001 revelou não só o esgotamento de um modelo 
económico, mas também a persistência de males políticos e sociais que prejudicam o 
desenvolvimento. No entanto, em 2003 e sobretudo em 2004, os resultados económicos 
positivos são encorajadores. Esta situação é favorecida pela retoma económica dos EUA e 
pelo despertar dos países asiáticos compradores de matérias-primas (China e Índia à 
cabeça). O aumento dos preços das matérias-primas, como a soja (Argentina e Brasil), o 
cobre (Peru e Chile) ou o petróleo (Venezuela), beneficiam consideravelmente as economias 
latino-americanas. Além disso, as taxas de juros nos EUA, em nível historicamente baixo, 
desenvolveram o apetite dos investidores internacionais pelos mercados emergentes, e a 
desvalorização do dólar torna as exportações latino-americanas mais competitivas.

No entanto, a aposta da América Latina na exportação crescente de matérias-primas, quer 
dizer, uma economia baseada em sectores de fraco valor acrescentado, em detrimento da 
indústria, implica certos riscos. Tanto mais quanto um eventual abrandamento do 
crescimento na China ou o aumento das taxas de juro nos EUA tornará mais doloroso o 
reembolso de uma dívida que leva 40% das receitas das exportações dos países da região. 
De momento, a América Latina vive dos seus rendimentos e das remessas dos emigrantes7.

  
6 Ver anexos V a VII.
7 Pelo terceiro ano consecutivo, estas transferências ultrapassaram a soma dos investimentos estrangeiros e dos 
créditos de cooperação concedidos à região. Aliás, a XVI Conferência (Bruxelas, 2003) tinha pedido que as taxas 
bancárias relativas às remessas dos emigrantes fossem reduzidas.
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Apesar dos sucessos económicos, a pobreza não recua. Na 45ª reunião do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), realizada em Lima em 2004, o Presidente 
Toledo afirmava: "… os indicadores macroeconómicos são bons, mas os bolsos dos nossos 
cidadãos estão vazios". Segundo o BID, cerca de 45% da população latino-americana vive 
na pobreza, o que é moralmente inaceitável. Esta situação explica a chegada aos lugares 
dirigentes de sectores populares até então afastados do poder. Aos seus líderes incumbe 
criar uma sociedade mais igualitária. A União Europeia não deixará de contribuir.

28. Apesar das Cimeiras do Rio, de Madrid e de Guadalajara, que instituíram uma "parceria 
estratégica" bi-regional entre a União Europeia e a América Latina, os dados políticos e 
económicos actuais não estão à altura dos desafios.

29. Em termos globais, a UE é o segundo parceiro comercial da América Latina, e o primeiro 
do Mercosul e do Chile. A UE reforçou progressivamente os seus laços económicos e 
comerciais com a América Latina, tanto a nível bilateral (México, Chile) como regional 
(Mercosul, Comunidade Andina, América Central). O comércio entre a União Europeia e 
21 países da América Latina é analisado nos anexos V a VII.

No entanto, as exportações de mercadorias da União Europeia para a América Latina, que 
representavam, em 1993, 2,4% das suas exportações totais, caíram para menos de 2% em 
2004, enquanto que as importações provenientes da América Latina só atingiam 2,2%. A 
balança comercial é negativa para a União: 9 300 milhões de euros em 2004. As trocas 
comerciais bi-regionais são pouco dinâmicas, e a parte de cada região no comércio exterior 
da outra não cessa de diminuir. O volume das transacções comerciais entre a União 
Europeia e a América Latina é inferior ao da União com os EUA (20%), China (5,8%) e 
Japão (5,6%). Além disso, a América Latina importa da União essencialmente produtos 
manufacturados e exporta produtos primários e pouco elaborados. 

30. No contexto dos importantes movimentos de capitais que se orientaram para a região desde 
o início do último decénio, os investimentos directos da União Europeia tornaram-se um dos 
principais actores das relações entre as duas regiões, ultrapassando largamente as 
transferências de que beneficia a região a título de ajuda pública ao desenvolvimento. 
Sabe-se que a Espanha é o país da União que fez mais investimentos na América Latina. 
Cerca de 50% dos investimentos efectuados pela UE na região entre 1992 e 2001 foram de 
capitais espanhóis, seguidos pela França, Países-Baixos e Reino Unido. Além disso, os 
investimentos europeus estão concentrados num pequeno número de países: Argentina, 
Brasil, Chile e México absorveram quase 85% dos IDE (investimentos directos 
estrangeiros) europeus durante o período acima referido. Se bem que uma parte desses 
investimentos seja de longo prazo, se orientem para os sectores produtivos e pressuponham 
apreciáveis transferências de tecnologia, o afluxo de capitais especulativos num contexto de 
liberalização crescente engendrou graves problemas de volatilidade financeira que 
afectaram o conjunto da região e que, associados a outros factores internos, podem 
contribuir para causar e agravar as crises financeiras e a recessão económica que se lhes 
segue. A XIV Conferência Interparlamentar (Bruxelas, 1999) assinalou que seria necessário 
proceder à análise e ao acompanhamento atento desses processos, bem como à procura de 
fórmulas que permitam à América Latina continuar a atrair os investimentos externos 
assegurando que eles contribuem para o desenvolvimento e evitando, por exemplo, os 
custos sociais e ambientais que, por vezes, estão associados às empresas transnacionais, bem 
como os riscos financeiros decorrentes da extrema volatilidade que caracteriza os mercados 
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internacionais de capitais. Além disso, o diálogo deveria abordar o impacto e a utilização do 
euro como moeda de reserva nas finanças internacionais e as relações entre as duas regiões. 
No entanto, os investimentos europeus sofreram um recuo importante no decurso dos 
últimos anos. Além dos factores próprios à América Latina que explicam esse recuo 
(crescente aversão ao risco da parte dos investidores na sequência das crises no Brasil e na 
Argentina, esgotamento do ciclo de investimentos associado às políticas de privatização), é 
muito provável que, em certos casos, haja um desvio dos fluxos de investimento para os 
novos Estados-Membros, ou para a China.

31. As conferências interparlamentares examinaram periodicamente o problema da dívida 
externa latino-americana e prestaram uma atenção particular aos efeitos económicos e 
sociais do endividamento, bem como ao impacto dos programas de estabilização 
convencionados com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Várias vezes foi 
pedido um diálogo entre a União Europeia e a América Latina sobre a questão da dívida, e 
foram apresentadas diferentes propostas sobre a sua redução ou a sua anulação. A reacção 
comunitária foi, no entanto, desencorajante. Com efeito, a Comissão e o Conselho 
recordaram que esse dossier é da competência dos Estados-Membros e reenviaram os 
pedidos latino-americanos aos "fóruns apropriados", como o "Clube de Paris", que, 
obedecendo à tradição, se limitou a promover operações circunscritas de reprogramação e 
de redução da dívida. Nas suas resoluções, o Parlamento Europeu solicita à União que 
intervenha na questão do endividamento. No decurso dos últimos anos, a estratégia 
internacional face ao endividamento externo tem por base a iniciativa a favor dos Países 
Pobres Altamente Endividados (PPAE), instrumento importante ao serviço da anulação da 
dívida desses países. Essa iniciativa poderia propiciar um quadro apropriado com vista a 
uma acção da União Europeia em favor de países como a Bolívia, a Nicarágua e as 
Honduras, que pertencem ao grupo dos PPAE.

O Parlamento Europeu sublinhou ainda que a nova estratégia comum, elaborada em parceria 
global no final de 2001, deveria conter medidas visando promover e estimular de forma 
decisiva o processo de integração na América Latina e favorecer as trocas económicas, 
comerciais, sociais, regionais e bi-regionais, como reacção aos desafios colocados pela 
globalização. Por consequência, o Parlamento Europeu congratulou-se com o exemplo que 
constitui o Banco Centro-Americano para a Integração Económica, como banco multilateral 
para a integração e o desenvolvimento regional desses países. O Parlamento Europeu apoiou 
a criação de um fundo de solidariedade bi-regional, considerando-o como um elemento 
fundamental da nova estratégia comum. Este fundo, que disporá de uma ajuda orçamental 
sectorial adequada, deverá ser coordenado pela Comissão em colaboração com organizações 
internacionais (BEI, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial, 
etc.) e com outros países que contribuem igualmente para dotar esse fundo de recursos 
orçamentais suficientes. O PE entendeu que a Comissão e o Conselho devem encorajar as 
organizações mencionadas a promover a criação do Fundo de Solidariedade. 

32. De um ponto de vista europeu, o acordo de parceria económica, de coordenação política e 
de cooperação entre a União Europeia e o México é considerado como uma etapa 
determinante das relações futuras com os países da América Latina, tendo o Parlamento 
Europeu aprovado a posição comunitária. Este acordo entrou em vigor em 2000 para os 
bens industriais e agrícolas e, desde de Março de 2001, para os serviços, a propriedade 
intelectual e o investimento; a liberalização é completa para as exportações industriais 
mexicanas desde 2003 e sê-lo-á em 2007 para as exportações europeias8. Com efeito, as 

  
8 JO C 276 de 01.10.2001, p. 158.
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exportações da UE para o México aumentaram em mais de 30% desde 2000 e as do México 
para a UE praticamente dobraram.

33. As negociações da União Europeia com o Chile e os países do Mercosul abrem igualmente 
novas possibilidades na perspectiva de uma maior integração entre os dois continentes. O 
acordo que estabelece uma associação entre a UE e a República Chilena foi assinado em 
Novembro de 2002. O acordo visa consolidar a presença da União no Chile reforçando as 
relações, tanto no plano político como no plano comercial, e encorajando o crescimento 
económico e o desenvolvimento sustentável9. O Parlamento Europeu deu o seu parecer 
favorável à conclusão do dito acordo, sublinhando que é o acordo mais ambicioso e 
inovador negociado até hoje com um país não candidato à adesão. O acordo prevê uma 
abertura praticamente total das economias das duas partes, com uma liberalização 
progressiva das exportações do Chile para a UE, que atingirá os 97% em Janeiro de 2012. 
No Parlamento Europeu, o acordo foi qualificado como o "acordo para o século XXI"10. 
Com efeito, desde o início das negociações, houve um forte aumento do comércio. A 
Comissão Parlamentar Mista UE - Chile, prevista no acordo de associação, foi criada em 
2003.

34. As relações UE - Mercosul foram institucionalizadas pelo Acordo-Quadro de 1995, que 
abriu a via a uma cooperação política e a uma negociação na perspectiva de uma zona de 
comércio livre entre as duas partes. Por ocasião da Cimeira de Madrid, em Maio de 2002, os 
representantes do Mercosul e da UE relançaram as negociações económicas e comerciais, 
precisando, nomeadamente, o calendário e os procedimentos de negociação, bem como o 
nível de ambição que as duas partes têm em relação ao futuro acordo de associação e de 
comércio livre. Segundo a proposta do Parlamento Europeu sobre o mandato de negociação, 
este deverá conter referências específicas à participação estruturada da sociedade civil a 
nível do diálogo político, propondo nomeadamente a realização de conferências periódicas 
com os representantes da sociedade civil organizada, tanto no território da UE como no do 
Mercosul. A concessão a estes representantes de um estatuto de observadores nas reuniões 
interministeriais vai nesse sentido11. O Parlamento Europeu, considerando a crise que 
afectou recentemente os países do Mercosul, reafirmou também o empenhamento 
estratégico e solidário da União para com estes países12. A UE e o Mercosul, reunidos a 
nível ministerial, em 12 de Novembro de 2003, decidiram que as negociações com vista ao 
acordo de associação deveriam estar concluídas em Outubro de 2004.

Apesar do encorajamento da Cimeira de Guadalajara, as negociações estão ainda longe de 
estarem terminadas. O principal obstáculo à conclusão do acordo reside no sector agrícola.
Segundo observadores, é necessário melhorar a oferta agrícola da UE no caso do Mercosul e 
fazer um uso moderado das excepções e dos períodos de transição para tornar o acordo 
possível. Para os itens em que os custos seriam muito elevados, seria necessário considerar 
mecanismos de compensação para atenuar os custos de ajustamento, períodos mais longos 
para facilitar o ajustamento ou acordos específicos, como o que foi assinado entre o Chile e 
a UE no sector vitivinícola. A protecção das denominações de origem, o financiamento das 
políticas estruturais na agricultura, os prémios à qualidade (culturas biológicas, "comércio
equitativo", etc.) podem contribuir para resolver algumas destas dificuldades. 

  
9 JO C 277 de 02.10.2001, p. 142 e JO L 352 de 30.12.2002, p. 3.
10 JO C 043 de 19.02.2004, p.0068-0205 E.
11 JO C 277 de 02.10.2001, p. 141. 
12 JO C 273 de 14.11.2003, p. 293 E.
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35. A União Europeia mantém relações regulares com os países andinos (Bolívia, Colômbia, 
Equador, Peru e Venezuela) desde 1969, data da constituição do Pacto Andino, que passou 
em 1996 a "Comunidade Andina". A UE concluiu com esses países um primeiro acordo de 
cooperação em 1983, e depois um acordo do tipo "segunda geração " em 1993, que previa 
uma cooperação económica e comercial, uma cooperação para o desenvolvimento e a 
concessão da cláusula de nação mais favorecida. 

No encontro com os países andinos, à margem da Cimeira do Rio, foi evocada a 
possibilidade de um novo acordo de cooperação mais vasto que o de 1993. Na Cimeira 
UE/América Latina/Caraíbas de Madrid, em 2002, foi aprovada uma decisão visando 
actualizar o acordo de 1993. Em Dezembro de 2003, o acordo foi assinado em Roma. No 
entanto, as novas disposições não incluem a liberalização do comércio, como desejavam de 
início os países andinos, tendo como modelo os acordos UE - México e UE - Chile. 
Todavia, eles têm por ambição "criar as condições" para um acordo de associação incluindo 
o comércio livre, baseado nos resultados das negociações de Doha na OMC, bem como nos 
progressos da integração regional. Os novos acordos alargam a cooperação à luta contra o 
terrorismo e as migrações ilegais. Além disso, institucionalizam os mecanismos do diálogo 
político que tinham sido criados em 1996 com a assinatura da "Declaração de Roma".

36. Em Setembro de 1984, os representantes da Comunidade Europeia e os dos países da 
América Central (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e El Salvador) 
reuniram-se em San José (Costa Rica) para examinar a situação na região, então em crise. 
Continuaram depois a encontrar-se todos os anos, cada ano numa capital centro-americana 
ou europeia. A União Europeia confia no diálogo de San José para promover nos países 
referidos a pacificação, a estabilização política, a democracia, o respeito dos direitos 
humanos e a integração regional. Esta última progride entretanto com a constituição em 
1991 do "sistema de integração centro-americano " (SICA).

Na referida Cimeira de Madrid, os representantes da União e os da América Central 
decidiram elaborar um novo acordo de cooperação e de diálogo político. Esse acordo, 
assinado em 15 de Dezembro de 2003, em Roma, formaliza o diálogo político instaurado 
desde 1984 e alargará igualmente a cooperação ao controlo da imigração, à luta contra o 
terrorismo e à cooperação económica, além dos temas já cobertos pelo acordo de 
cooperação existente (direitos humanos e democracia, desenvolvimento rural, prevenção das 
catástrofes e integração regional). Os países centro-americanos esperam que possam ser 
iniciadas negociações visando a liberalização do comércio, a exemplo dos acordos UE -
México e UE - Chile. Todavia, a Cimeira UE - América Latina, realizada em Guadalajara 
em 29 de Maio de 2004, limitou-se a reafirmar que o acordo de comércio livre é um 
objectivo estratégico comum que deverá ter em conta os resultados de Doha no quadro da 
OMC, assim como os progressos da integração regional. 

37. Aquando da aprovação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu 
e do Conselho sobre a cooperação entre a Comunidade e os países da Ásia e da América 
Latina (2003-2006), em 5 de Novembro de 200313, o PE decidiu modificar a repartição da 
ajuda prevista para o período 2003-2006, atribuindo 40% à América Latina (1 517 milhões
de euros) e 60% à Ásia (2 276 milhões de euros) em lugar dos 34% e 66% previstos pelas 
Comissão. As propostas da Comissão aumentam de 42% a ajuda à Ásia e reduzem a da 
América Latina em 5%. Contudo, a Comissão não foi favorável a estas alterações do PE. O 
Parlamento solicitou ainda a criação de um fundo de solidariedade bi-regional, que deveria 

  
13 JO C de 02.04.2004, p. 0100-0125 E.
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ser um instrumento da parceria euro-latino-americana anunciada nas Cimeiras UE/AL de 
1999, 2002 e 2004. Esse fundo, que seria financeiramente neutro e alimentado pela 
participação de outros organismos e dos países interessados, não obteve o apoio da 
Comissão.

Foi já atribuída uma primeira parcela de 250 milhões de euros, visando a consolidação da 
democracia e a prosperidade no subcontinente, que beneficiará projectos e iniciativas nos 
seguintes países: Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá, Peru e Uruguai. Os agrupamentos regionais - Mercosul, Comunidade 
Andina e América Central –, assim como a América Latina globalmente, também serão 
beneficiários. 

38. A título da cooperação para o desenvolvimento, no último decénio, registou-se uma 
progressão substancial das dotações, bem como a criação de programas de cooperação em 
domínios tão diversos como, por exemplo, o ambiente, a energia, o apoio à democratização 
ou a informação académica. Na perspectiva global para a parceria 2002-2006, o Parlamento 
Europeu encorajou o reforço do programa ALFA14, a implementação do programa 
ALBAN15, a criação de um Observatório das relações UE - América Latina16 ou do 
programa ALIS17, relativo à sociedade da informação, visando reduzir o distanciamento 
tecnológico entre as duas regiões. Favoreceu-se também uma "cooperação económica 
avançada" comportando instrumentos de apoio à diversificação das exportações e à 
promoção dos investimentos e das co-empresas, por exemplo, ATLAS18, AL-Invest 19 ou 
URB-AL20. A América Latina pôde igualmente aceder aos créditos do Banco Europeu de 
Investimentos. Os acordos ditos de "terceira geração" englobam especificamente os 
domínios da cooperação. Em muitos casos, os novos programas e as linhas orçamentais 
corresponderam às recomendações expressas no quadro do diálogo interparlamentar. 

39. O modelo relacional tradicional, em que a cooperação para o desenvolvimento constitui uma 
"política de substituição" das concessões comerciais que a UE não deseja facultar, parece 
esvaziado de substância face à perspectiva de novos acordos de associação de "quarta 
geração". Existem mesmo grandes possibilidades de utilização de processos inovadores, de 
aperfeiçoamento dos mecanismos de implementação, de alargamento da cooperação a novos 
domínios, como a educação, a cultura ou a transferência de tecnologia. No domínio do 
desenvolvimento social e da luta contra a pobreza, a cooperação está centrada em projectos 
pontuais, por vezes mesmo em simples acções de compensação a curto prazo dos efeitos 
negativos dos programas de ajustamento estrutural e das reformas económicas, e não em 
reformas estruturais de longo prazo, geradoras de uma maior equidade no domínio da saúde, 
da educação, das finanças públicas, do acesso ao crédito produtivo, das políticas de emprego 
e dos programas centrados na luta contra a pobreza. Nesse contexto, o Parlamento Europeu 

  
14 Programa que visa a cooperação entre universidades, dotado de 27 milhões de euros. 
15 Programa de bolsas de alto nível, tendo em vista permitir que 3 900 estudantes e investigadores latino-americanos 
venham estudar e fazer investigação nas universidades europeias. Na 1ª fase, o ALBAN tem uma dotação de 45 
milhões de euros. O programa está previsto até 2010, com um montante total de 88 milhões de euros. 
16 Dotado de 1,5 milhões de euros.
17 Dotado de 67,5 milhões de euros. 
18 ATLAS é um projecto de apoio às relações entre as Câmaras de Comércio das duas regiões, a fim de facilitar as 
transferências de conhecimentos (200 câmaras abrangidas; orçamento: 6 milhões de euros). 
19 AL-Invest visa a promoção do comércio e dos investimentos, facilitando os encontros entre pequenas e médias 
empresas das duas regiões (orçamento: 40 milhões de euros). 
20 URB-AL é um programa de cooperação descentralizada no qual participam 1 200 cidades das duas regiões com o 
objectivo de desenvolver laços directos e duráveis entre colectividades locais (orçamento: 50 milhões de euros). 
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apoia a iniciativa (EUROsociAL) da Comissão (dotada de 30 milhões de euros) que visa a 
redução das desigualdades sociais no quadro da estratégia para a cooperação regional
2002-2006.

Na resolução acima referida, de 5 de Novembro de 2003, o Parlamento Europeu insiste em 
que os projectos de cooperação se concentrem nos países mais pobres e na erradicação das 
situações de extrema pobreza. Além disso, a resolução parlamentar pede que os 
beneficiários, incluindo as organizações da sociedade civil que representam as pessoas em 
situação de pobreza, sejam consultados durante as negociações dos acordos de cooperação e 
dos programas de auxílio. O PE defende ainda a necessidade de coerência das políticas 
internas da União e do objectivo de erradicação da pobreza. Assim, salienta "...a 
responsabilidade das instituições e dos Estados-Membros da UE para evitar que outras 
políticas comunitárias, como a agricultura, as pescas, a energia, os transportes, o mercado 
interno e o comércio, tenham consequências económicas, sociais e ambientais que possam 
ser nefastas para os países em desenvolvimento"21.

É igualmente necessária uma abordagem integrada no domínio do ambiente, na medida em 
que tanto o diálogo interparlamentar como a cooperação comunitária puseram em evidência 
uma abordagem largamente conservadora, estranha ao conceito, mais integral, do 
desenvolvimento sustentável22. Efectivamente, é necessário favorecer a plena integração da 
dimensão ambiental no processo de desenvolvimento dos países da América Latina, tendo 
em vista promover o desenvolvimento sustentável sem causar danos ao ambiente, 
nomeadamente no que respeita à conservação e à gestão sustentável das florestas tropicais e 
outras.

Segundo a CEPAL, a poluição atmosférica afecta mais de 80 milhões de latino-americanos, 
causando problemas de saúde por vezes mortais.

O Chile23, o México24 e o Brasil25 assinaram acordos de cooperação científica e tecnológica 
com a União Europeia. Esses acordos permitir-lhes-ão participar no 6º Programa-Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento (2002-2006). O Parlamento Europeu aprovou resoluções 
favoráveis a essas iniciativas. Em 23 de Novembro de 2004 foi lançada a RedCLARA, a 
primeira rede latino-americana para a investigação e o ensino. Directamente ligada à rede 
pan-europeia para a investigação, permitirá a cerca de 600 instituições de investigação da 
América Latina intensificarem a sua cooperação com mais de 3 500 instituições na Europa. 
A ligação directa com a Europa permitirá aos investigadores da América Latina participar 
em projectos europeus em domínios importantes da investigação científica, como a física, a 
astronomia e a biomedicina.

40. Desde a última conferência (Bruxelas, 2003), o Parlamento Europeu aprovou várias 
resoluções sobre diversos países latino-americanos. No que respeita à Guatemala26, o 
Parlamento denunciou a crise da implementação dos acordos de paz e, sobretudo, o impasse 
ao nível do plano agrário e do respeito dos direitos humanos. Assim, o PE solicitava ao 
Governo guatemalteco que:

  
21 JO C de 02.04.2004, p. 0100-0125 E.
22 Trata-se de um desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem hipotecar a capacidade das 
gerações futuras de darem resposta às suas próprias necessidades.
23 Acordo assinado em 23 de Setembro de 2003.
24 Acordo assinado em 4 de Fevereiro de 2004.
25 Acordo assinado em 19 de Janeiro de 2004.
26 JO C 064 de 12.03.2004, p. 0396-0609 E.
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- pusesse em prática uma política de segurança alimentar e de desenvolvimento rural;
- garantisse o respeito dos direitos humanos; 
- respeitasse escrupulosamente as reformas jurídicas instituídas pelo acordo de paz a fim de 
que fossem reconhecidos e garantidos os direitos históricos das população autóctones sobre 
as suas terras.

Além disso, o Parlamento Europeu reafirmava o seu apoio ao processo de paz na Guatemala 
e solicitava que, no quadro da cooperação UE - Guatemala, fosse dada prioridade à 
segurança alimentar, ao desenvolvimento rural e à reforma do sistema de propriedade e de 
exploração da terra.

41. No que respeita à situação na Bolívia27, o Parlamento Europeu registou a primeira 
declaração do Presidente Carlos Mesa e o seu compromisso de governar num espírito de 
diálogo, organizando um referendo sobre a questão energética e eleições antecipadas, e de 
democratizar o sistema político a fim de o tornar mais participativo, nomeadamente para os 
índios aymaras e quechuas. O PE solicitava igualmente que fosse efectuado um inquérito 
exaustivo sobre as violências ocorridas nos meses de Setembro e Outubro de 2003 e que 
levaram à demissão do Presidente Sanchez de Lozada. 

42. O Parlamento, a propósito dos acontecimentos políticos, sociais e económicos que desde há 
algum tempo afectam a Venezuela28, aprovou duas resoluções nas quais incita vivamente o 
Governo venezuelano e as outras instituições, a oposição, os partidos políticos e os cidadãos 
a procurarem uma solução democrática para crise a fim de que o país possa reencontrar o 
ritmo de desenvolvimento económico e a estabilidade política. O Parlamento declara 
também que apoia os trabalhos da "Mesa de Negociação e Acordos" e do Secretariado-Geral 
da OEA, assistidos pelo grupo de amigos da Venezuela (Brasil, Chile, Espanha, EUA, 
México e Portugal), cujo objectivo é contribuir para a criação das condições para um 
diálogo e uma reconciliação nacional29.

43. O Parlamento interveio também sobre a crise política, económica e social argentina30 e, 
pedindo uma solução rápida, exprimiu a sua solidariedade à população duramente atingida 
por uma situação económica e social dramática. Ao mesmo tempo, incentivou os esforços 
desenvolvido pelas autoridades argentinas para pôr em prática um programa económico 
global e sólido e reconhece que só é possível relançar a economia restaurando a confiança 
dos cidadãos. Com esse propósito, o Parlamento solicitou ao Banco Mundial e ao FMI que 
ajudem a Argentina a sair do seu marasmo económico. Perante os problemas de recessão 
económica, de desemprego e de extrema pobreza, o Parlamento Europeu considera que o 
Governo argentino deve fazer um gesto no sentido do respeito pelo direito fundamental à 
propriedade dos aforradores locais e dos investidores estrangeiros. Além disso, constatou 
que, pelo efeito de contágio, a crise afectou o Uruguai e o Paraguai e atingiu igualmente a 
primeira economia do subcontinente, o Brasil. A crise tem ainda incidências indirectas no 
mercado da economia europeia, e o Parlamento tem instado as autoridades responsáveis dos 
países do Mercosul a conceberem programas económicos sólidos em colaboração com 
organismos financeiros internacionais.

  
27 JO C 082 de 01.04.2004, p. 0323-0634 E.
28JO C 043 de 19.02.2004, p. 0284-0368 E. 
29JO C 102 de 28.04.2004, p. 0659-0873 E. 
30 JO C 273 E de 14.11.2003, p. 0201-0293 E.
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A crise da Argentina demonstrou, uma vez mais, que a voz da UE na cena internacional não 
está à medida do seu peso económico, comercial e financeiro, nomeadamente no seio do 
FMI onde o peso formal dos Estados-Membros excede largamente a sua influência real. A 
este respeito, o Parlamento Europeu solicitou ao Conselho que concertasse a sua actuação 
no seio de uma representação única e juridicamente reconhecida, na defesa dos interesses 
económicos e políticos europeus, enquanto a UE não tem uma representação única31.

44. Além disso, o Parlamento Europeu, em 2004, aprovou duas resoluções sobre Cuba32 que 
condenam a prisão de 75 dissidentes da oposição democrática33, pedem autorização para 
Oswaldo Paya, laureado do prémio Sakharov, se deslocar à Europa e reclamam das 
autoridades cubanas sinais fortes em prol das liberdades fundamentais, mais particularmente 
a liberdade de expressão e de associação política.

45. O Parlamento Europeu prestou uma atenção particular às catástrofes naturais ocorridas nos 
países latino-americanos. Devido ao tremor de terra em El Salvador, em 200134, que 
provocou a morte de numerosas pessoas e causou estragos materiais consideráveis, o 
Parlamento exprimiu a sua solidariedade ao povo salvadorenho. Este, que após ter 
conseguido instaurar a paz e a democracia, ainda não pôde sarar todas as suas feridas 
(nomeadamente as sequelas do ciclone Mitch), viu mais uma vez goradas as suas esperanças 
de desenvolvimento económico e social. Assim, o Parlamento pediu que a Comissão, após 
ter avaliado a extensão da catástrofe, elaborasse, como resposta solidária da União, um 
plano de reconstrução da zona, centrado em objectivos concretos e dotado dos recursos 
necessários para ser levado a efeito rapidamente. No mesmo sentido, o Parlamento exprimiu 
a sua profunda consternação com o tremor de terra ocorrido no Peru em 14 de Junho de 
2001 e, na sua resolução de 5 de Julho de 200135, solicitou à Comissão que estudasse a 
possibilidade de adaptar a ajuda comunitária às verdadeiras necessidades, insistindo para 
que as acções de reconstrução e de reabilitação visem melhorar as condições de vida da 
população e, especialmente, as camadas menos favorecidas.

O Parlamento exprimiu igualmente a sua solidariedade às famílias das vítimas e às pessoas 
afectadas pelo furacão Michelle, aquando da sua passagem pelas Honduras, Nicarágua e 
Cuba36. O Parlamento exprimiu a sua satisfação com a resposta rápida da Comissão, através 
do seu serviço humanitário (ECHO), com a assistência posta à disposição desses países. 
Além disso, sublinhou que a ausência de cooperação oficial com Cuba não permitiu à União 
Europeia contribuir para remediar os efeitos dessa catástrofe no país, para além da ajuda 
humanitária concedida. A esse respeito, o Parlamento reafirmou a sua posição sobre a 
necessidade de um acordo de cooperação com Cuba que seja compatível com a doutrina da 
União Europeia em matéria de cooperação e de respeito dos direitos humanos e da 
democracia37. 

  
31 JO C 277 de 01.10.2001, p. 141.
32 Ver actas de 22.04.2004 e 17.11.2004.
33 Na sequência da vaga de repressão da Primavera de 2003 contra os opositores cubanos, as relações entre a União 
Europeia e Havana estiveram em crise durante um ano e meio. A libertação de alguns prisioneiros políticos e os 
esforços da diplomacia espanhola permitiram reatar os contactos.
34 JO C 262 de 01.09.2001, p. 264.
35 JO C 65E de 14.03.2002, p. 376.
36 JO C 140E de 13.06.2002, p. 585
37 Com efeito, Poul Nielson, então Comissário para o Desenvolvimento e a Ajuda Humanitária, tinha inaugurado 
oficialmente, em 12 de Março de 2003, o gabinete de representação da Comissão em Havana no quadro dos ACP 
(Agence Europe de 13 de Março de 2003).
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Finalmente, o Parlamento manifestou a sua preocupação com a situação de seca na América 
Central, apoiando políticas de desenvolvimento sustentável que deveriam assumir a forma 
de um programa de intervenção específico em matéria de desenvolvimento agrícola, o qual 
contribuiria para prevenir a seca e a deterioração do ambiente. A Comissão, no seu 
documento de estratégia regional (2002-2006), atribui um montante de 40 milhões de euros 
para o reforço da prevenção e preparação para as catástrofes naturais, bem como a execução 
rápida das acções de reabilitação e de reconstrução, através: 

─ de mecanismos que permitam a disponibilização rápida dos fundos comunitários para a 
reconstrução; 

─ do apoio às acções de difusão e aquisição das experiências coroadas de sucesso; 
─ da elaboração de um anuário que reúna as organizações nacionais e regionais de 

protecção civil da América Latina e da União; 
─ de acções de formação e intercâmbio de informações entre autoridades competentes. 

A gravidade destes acontecimentos aumenta se se considerar que os países mais tocados por 
estas catástrofes naturais são também os mais endividados. Com efeito, a reacção 
espontânea e rápida da comunidade internacional e das organizações civis aliviou, na 
medida do possível, os sofrimentos das populações afectadas.  

46. A interdependência crescente das sociedades e dos Estados, resultante do processo de 
globalização, torna indispensáveis a elaboração e a implementação prática de novas regras e 
normas de comportamento de carácter universal, porque os mercados mundiais se 
desenvolveram sem que se desenvolvessem paralelamente as instituições económicas e 
sociais necessárias para que funcionem sem sobressaltos e equitativamente. Trata-se de uma 
verdadeira aproximação dos diversos sistemas socioeconómicos. No mundo ocidental, este 
processo está hoje frequentemente reduzido ao diálogo entre os Estados Unidos e a Europa 
por um lado, e os Estados Unidos e a América Latina pelo outro.

47. Os Estados Unidos criaram, há dez anos a NAFTA, com o Canadá e o México, e 
incentivaram o projecto de Área de Livre Comércio das Américas (ALCA 38), a qual deveria 
estender-se do Alasca à Terra do Fogo, ou seja associando todos os países do hemisfério 
ocidental (excepto Cuba) e 850 milhões de consumidores em 2005. O projecto da ALCA é 
bastante diferente do da Comunidade Europeia. Ao contrário desta, que nos seus começos 
reunia países relativamente homogéneos, a ALCA compreende países cujas diferenças de 
nível de vida económico são extremas. Por outro lado, a criação de uma moeda comum ao 
continente não parece possível conservando o dólar a sua supremacia. No entanto, o 
malogro das negociações da OMC em Cancun, em Setembro de 2003, não favoreceu os 
progressos da ALCA. Assim, em 20 de Novembro de 2003, em Miami, os representantes de 
34 países aceitaram um acordo modesto que permite "… a cada país signatário negociar a 
sua abertura comercial de acordo com o seu nível de desenvolvimento", distante dos 
objectivos do Presidente Clinton, promotor do projecto. A Administração Bush tomou a 
decisão de continuar a assinar acordos de comércio livre, dado que estes abrirão os 
mercados estrangeiros aos produtos americanos. Para o presidente americano, o comércio é 
um acelerador de crescimento e criador de empregos. Depois de ter obtido aquilo que fora 
recusado ao seu antecessor - negociar tratados comerciais sem que o Congresso os possa 
emendar -, o Presidente Bush teceu a sua teia comercial. Os Estados Unidos têm doravante 
acordos de comércio livre com o México (NAFTA), o Chile, os Estados centro-americanos 

  
38 Sigla em inglês: FTAA (Free Trade Area of the Americas).
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e a República Dominicana (CAFTA). Estão também em curso negociações com o Panamá, a 
Colômbia, o Equador e o Peru.

48. A UE e a América Latina são, por conseguinte, confrontadas com um duplo desafio. O 
primeiro é o da manutenção das suas especificidades, e o segundo o de adquirir mais peso 
para participar no processo de regulação da globalização e exercer uma influência real. O 
essencial é dominar as duas dimensões ao mesmo tempo. O aprofundamento da integração 
regional na América Latina favorece a conclusão de acordos bi-regionais. Por sua vez, estes 
reforçam a integração regional. Assim, um acordo de associação entre a UE e o Mercosul 
aumentaria sensivelmente o comércio bilateral e geraria paralelamente dinâmicas 
integradoras no seio do Mercosul, através do acesso privilegiado ao mercado europeu, à 
tecnologia e à assistência técnica europeias. É preciso não esquecer que a manutenção da 
paz e da segurança no mundo, bem como a consolidação democrática, são também 
objectivos da integração regional que não se limita, por conseguinte, aos objectivos 
económicos.

49. A América Latina não poderá enfrentar os desafios da globalização e da abertura comercial 
sem a integração regional. Neste contexto, a integração regional aparece como um dos 
grandes horizontes da política e da economia latino-americanas. A criação da Comunidade 
Sul-Americana das Nações, em 8 de Dezembro de 2004, agrupando todos os países do 
subcontinente, ou seja, os Estados do Mercosul, os da Comunidade Andina e o Chile, a 
Guiana e o Suriname, constitui mais um passo na direcção certa. 

Dois motores de lógicas geográficas e políticas diferentes enfrentam-se no Novo Mundo: a 
Norte, os EUA promovem um sistema de comércio livre com vocação a englobar todo o 
continente; a Sul, o Brasil apoia um sistema de integração mais aprofundado, cujo perímetro 
seria sul-americano. A nova configuração do continente americano que resultará da 
dialéctica entre estes dois motores poderia, aliás, acomodar-se a um Mercosul forte no 
interior de uma ALCA "light", perspectiva cada vez mais provável na sequência das 
decisões de Miami e na medida em que as negociações da ALCA assumem um caminho 
cada vez mais bilateral. 

Assim, é desejável que a União Europeia possa concluir as negociações com o Mercosul em 
2005 e inicie o processo de novos acordos, comportando uma vertente comercial, com a 
Comunidade Andina e os países da América Central, tendo em conta a proposta do 
Parlamento Europeu de 15 de Novembro de 2001 que visa a criação de uma Zona 
euro-latino-americana de comércio livre no horizonte 201039.

50. É igualmente possível desenvolver uma vasta gama de acções no âmbito do apoio e do 
reforço dos processos de integração. Esta questão proporciona uma "vantagem comparativa" 
natural e apresenta traços singulares quanto à acção externa e à cooperação desenvolvida 
pela União Europeia com outros actores internacionais. Durante a década de 1980, não foi 
possível desenvolver acções concretas neste domínio devido à ausência de um esquema de 
integração viável. O apoio à integração regional pode tornar-se, durante os próximos anos, 
um dos eixos motores da cooperação comunitária. Este apoio deve, contudo, promover uma 
integração "autêntica", que inclua a liberalização comercial e favoreça ao mesmo tempo a 
coesão social e a sustentabilidade ambiental. Entre outros domínios prioritários definidos 
pelo Parlamento Europeu neste âmbito, figuram: o intercâmbio de experiências em matéria 
institucional; o reforço dos órgãos de integração, nomeadamente os órgãos parlamentares; a 

  
39 JO C 140 de 13.06.2002, p.569 E.
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coordenação e a harmonização das políticas nos sectores macroeconómico, fiscal, das 
competências, comercial, dos serviços, aduaneiro e do desenvolvimento tecnológico e 
ambiental; a cooperação transfronteiras; a criação de infra-estruturas regionais de 
transportes e de telecomunicações; as políticas regionais que favoreçam a coesão social e a 
gestão compartilhada dos ecossistemas.

51. O novo modelo de relações de "associação" impõe a superação do desequilíbrio tradicional 
entre a dimensão governamental e parlamentar, e a associação da sociedade civil ao diálogo 
entre as duas regiões. Importa assegurar a participação das assembleias parlamentares 
regionais e da sociedade civil organizada à escala regional, através de fóruns ou instâncias 
de carácter consultivo. A abertura do diálogo aos órgãos parlamentares e à sociedade civil 
pode, em resumo, constituir um dos elementos mais importantes para favorecer a retoma 
económica. Assim o Parlamento pede que, paralelamente à importância atribuída aos 
aspectos económicos e comerciais dos novos acordos, seja tida em conta igualmente a 
importância qualitativa dos elementos políticos e sociais (saúde, educação, cultura, 
formação, direitos da mulher e das crianças, preservação de um ambiente sustentável), das 
questões ligadas às migrações, bem como da cooperação económica e do desenvolvimento. 
O Parlamento também considerou que a nova estratégia comum deve implementar políticas 
migratórias inovadoras baseadas no respeito e na dignidade das pessoas e na soberania dos 
países em causa.

52. Tal como foi assinalado na XII Conferência Interparlamentar (Bruxelas, 1995), as relações 
entre as duas regiões empenharam-se numa "nova via auspiciosa", no que respeita aos 
contactos entre os blocos sub-regionais latino-americanos e a União Europeia. Neste 
contexto, o diálogo e a cooperação com os parlamentos da integração, já iniciados ou 
futuros, e concretamente com o Parlacen, a Comissão Parlamentar do Mercosul, o 
Parlandino e os congressos nacionais do México e do Chile, revestem uma importância 
muito particular. Estas novas vias do diálogo interparlamentar podem desembocar numa 
instância de análise, de proposta e de embrião de controlo do diálogo político, das relações 
económicas e das políticas de cooperação que passam pelo canal intergovernamental. Além 
disso, nos órgãos parlamentares sub-regionais da América Latina, o Parlamento Europeu é 
confrontado com instituições que lhe estão muito próximas pela sua natureza, as suas 
funções e os seus problemas. Estes problemas são, com efeito, bastante análogos aos vividos 
pelo Parlamento Europeu no seu início, razão pela qual a sua experiência pode ser útil e 
constituir um dos fundamentos da cooperação interparlamentar do futuro.

53. O objectivo final da cooperação entre os parlamentos da integração destina-se, pura e 
simplesmente, a reforçar a democracia e o pluralismo político, elementos indispensáveis do 
processo de integração regional. Os processos de integração actualmente em curso podem, 
como foi indicado, facultar o instrumento que permita gerar ou recuperar capacidades de 
governo num espaço económico e político alargado e, nesta ordem de ideias, reapropriar-se 
da soberania nacional enfraquecida pelos processos de globalização e internacionalização da 
economia. Com efeito, as instituições regionais às quais são atribuídas competências de 
soberania não aparecerão como legítimas na falta de um órgão federador da vontade popular 
e democrática dos povos e dos países associados a este processo. É nesse sentido que o 
reforço dos parlamentos da integração latino-americana constitui um objectivo inelutável 
nos processos de democratização em curso na região. Foi precisamente esse objectivo que 
animou o Parlamento Europeu no seu empenhamento ao serviço da redução do "défice 
democrático" que caracterizava a União Europeia. O sucesso desta luta será, em primeiro 
lugar, tributário da superação do modelo intergovernamental restrito, no qual se baseiam 
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actualmente os processos da integração regional na América Latina, e da instauração de 
órgãos de carácter supranacional, dado que, no caso de atribuição de competências 
soberanas a órgãos comuns, se impõe um órgão de representação popular que possa assumir 
competências legislativas e de controlo. A proposta recente de ponderar a eleição por 
sufrágio universal do órgão parlamentar do Mercosul (Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul) poderia certamente alterar a situação existente e conferir um acréscimo de 
legitimidade ao Mercado Comum do Sul.

54. O aparecimento destes novos campos relacionais confere ao diálogo e à cooperação 
interparlamentares fundamentos muito mais sólidos, abrindo ao mesmo tempo o caminho a 
uma melhor eficácia e a resultados mais concretos do que no passado. Embora as 
motivações e os conteúdos iniciais do diálogo e da cooperação continuem em vigor, o 
desafio da democracia e dos direitos humanos põem-se em termos distintos, mas, como 
veremos, sem nada perder do seu vigor. O diálogo interparlamentar entre a América Latina 
e a União Europeia encontra-se numa encruzilhada, na medida em que se impõe uma nova 
definição das modalidades, métodos e conteúdos. Nesta ordem de ideias, importa 
particularmente definir o papel atribuído ao diálogo e à cooperação Parlamento Europeu -
Parlamento Latino-Americano, no que diz respeito às novas assembleias sub-regionais. 

Num futuro imediato, o reforço das novas assembleias de diálogo interparlamentar 
sub-regional deve constituir a prioridade da cooperação interparlamentar, sem, no entanto, 
pôr em causa o diálogo entre o Parlamento Europeu e o Parlatino. Trata-se de instâncias 
complementares e de forma alguma contraditórias. A singularidade do Parlamento 
Latino-Americano, enquanto órgão regional, faz desta câmara um interlocutor 
extremamente apreciável para o Parlamento Europeu.

55. A parceria União Europeia - América latina constitui um ponto de equilíbrio muito 
importante da ordem mundial. Já na sua resolução de 5 de Novembro de 200140, o 
Parlamento Europeu o reconhecia, propondo um programa e argumentos para instaurar uma 
zona de comércio livre bi-regional em 2010: em primeiro lugar, é necessário completar a 
"rede" de acordos de associação em curso e, além disso, promover a liberalização do 
comércio entre os países da América Latina, de modo a que exista um comércio 
inter-regional livre. É previsível que esta zona inter-regional reforce o desenvolvimento 
sustentável e a redução das desigualdades por meio de uma ambiciosa política de coesão 
social41, para a qual a União não deixará de contribuir através do fundo de solidariedade 
bi-regional preconizado pelo Parlamento Europeu.

No entanto, esta parceria atravessa um período de dificuldades, resultantes: 

- dos atentados de 11 de Setembro de 2001, da guerra no Iraque e das suas repercussões 
nas relações transatlânticas; 

- do alargamento recente da União Europeia; 

- da conjuntura económica internacional desfavorável à União, que não permite um 
aumento considerável das transacções comerciais nem dos investimentos europeus na 
América Latina; 

  
40 JO C 140 de 13.06.2002, p. 569 E.
41 A experiência dos fundos estruturais regionais para a recuperação dos países e das regiões periféricas, grande 
sucesso da construção europeia, pode tornar-se um modelo de desenvolvimento para a América Latina.
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- das assimetrias existentes entre as duas regiões a nível político, económico e social; 

- da associação, preconizada pela Comissão Europeia, entre os progressos da liberalização 
comercial no âmbito da OMC e a conclusão de acordos de associação com a 
Comunidade Andina (CAN) e a América Central; 

- do impasse das negociações entre a União Europeia e o Mercosul. 

Estas dificuldades são, no entanto, o resultado de uma conjuntura internacional desfavorável 
e, por conseguinte, susceptível de evoluir favoravelmente. A nova administração Bush já 
anunciou a sua intenção de reatar negociações com a América Latina, bem como com a 
União Europeia. Além disso, o alargamento da União Europeia, encontro necessário de 
Estados geograficamente próximos compartilhando valores comuns, não se fará em 
detrimento da parceria euro-latino-americana. Por outro lado, a conjuntura económica 
internacional deverá ter uma melhoria em 2005, na Europa e sobretudo na América Latina. 
Os participantes da próxima Conferência Interparlamentar de Lima não pouparão os seus 
esforços para que sejam prosseguidas as negociações com o Mercosul, a CAN e a América 
Central, visando a assinatura de acordos de comércio livre.

56. É certo que os acordos de comércio livre não são substitutos das políticas de 
desenvolvimento e que, para que os acordos dêem os seus frutos, é essencial adoptar 
políticas públicas de qualidade. Trata-se de uma responsabilidade primária dos países 
latino-americanos, mas a União Europeia pode dar uma contribuição decisiva viabilizando 
acordos que tornem essas políticas possíveis. No caso dos países economicamente mais 
fracos, será necessária uma ajuda ao desenvolvimento mais importante e de melhor 
qualidade e uma orientação estratégica para a transformação das estruturas de produção que 
permita, em tempo oportuno, fazer face às assimetrias e promover a coesão social, objectivo 
supremo para o subcontinente americano dilacerado pela exclusão social. Isto é 
particularmente importante no caso da América Central e da CAN. Além disso, esta 
abordagem permitiria melhorar a coerência das políticas e concretizar o objectivo do 
Milénio. Este último visa reduzir a pobreza no mundo a metade até 2015 e consagrar 0,75% 
do PIB dos países industrializados ao desenvolvimento. Este objectivo foi, de resto, 
reafirmado pela Cimeira de Guadalajara. 

A América Latina e a União Europeia desempenham um papel decisivo para a realização de 
uma organização multipolar das relações internacionais contemporâneas. O reforço da 
parceria euro-latino-americana tem por objectivo primordial fortificar mutuamente a 
América Latina e a União Europeia nas suas relações com o resto do mundo. Os debates da 
futura Conferência Interparlamentar de Lima não deixarão de contribuir para este objectivo.
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ANNEXE I

AMÉRIQUE CENTRALE
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ANNEXE II

AMÉRIQUE DU SUD
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ANNEXE IV

UNION EUROPEENNE : ANCIENS ET NOUVEAUX ETATS MEMBRES 
ET PAYS CANDIDATS
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ANNEXE V

1000 EUR

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
LA-20 50.747.112 52.077.968 50.722.470 50.330.796 56.467.612 55.505.223 57.867.956 50.308.263 44.189.218 47.684.623

of which:
Mexico 7.392.136 7.709.853 6.539.137 6.511.554 6.799.920 14.242.407 15.300.945 15.296.709 14.371.384 14.640.364
Guatemala 474.688 354.309 275.614 269.999 259.083 488.414 569.452 649.026 474.898 539.839
Honduras 408.269 359.280 331.947 346.501 330.418 209.330 219.211 218.883 279.479 391.109
El Salvador 239.318 166.764 127.320 156.596 175.768 687.393 722.165 466.366 489.464 405.463
Nicaragua 216.603 123.229 83.197 71.884 86.349 116.514 96.059 116.654 117.538 108.111
Costa Rica 2.697.960 2.099.768 2.787.123 2.643.802 2.857.483 676.501 824.767 827.684 807.141 746.436
Panama 426.025 552.964 681.416 564.478 485.771 1.632.890 1.195.884 1.626.666 1.617.402 1.667.815
Cuba 687.876 588.295 629.291 557.801 695.145 1.431.669 1.440.637 1.159.793 1.097.053 978.404
Haiti 21.372 18.986 14.587 13.939 13.498 108.607 110.148 111.885 92.825 72.207
Dominican R. 323.269 320.778 363.422 343.908 444.814 1.187.669 1.134.281 1.058.676 711.160 704.546
Colombia 2.424.432 2.480.118 2.416.082 2.366.662 2.953.693 1.943.934 2.157.923 1.890.395 2.034.976 1.925.115
Venezuela 2.745.600 2.940.685 2.721.963 1.897.567 2.087.278 3.317.010 3.755.757 3.122.607 1.718.382 2.289.892
Ecuador 1.013.651 1.102.171 1.222.786 1.280.691 1.227.601 541.936 833.813 951.086 848.391 713.939
Peru 1.760.834 2.158.733 2.386.200 2.256.099 2.504.789 1.027.350 991.641 966.644 868.006 912.248
Brazil 18.392.505 19.267.205 18.061.597 18.781.676 21.109.929 16.843.983 18.544.599 15.710.170 12.374.765 14.113.268
Chile 5.139.234 5.149.067 4.886.390 4.946.464 7.158.476 3.489.097 3.718.691 3.162.177 2.959.035 3.109.165
Bolivia 208.666 181.276 106.172 109.638 116.144 189.414 168.441 154.407 116.262 131.443
Paraguay 170.689 261.492 154.990 290.891 315.212 284.338 252.179 186.806 140.237 155.688
Uruguay 438.813 504.970 602.281 609.852 631.186 871.187 757.555 463.569 392.129 412.789
Argentina 5.565.172 5.738.026 6.330.955 6.310.794 6.215.054 6.215.582 5.073.807 2.168.060 2.678.692 3.666.781

Source: COMEXT
Production: JD/DG Info/EP

EU-Imports (cif) EU-exports (fob)

Trade of the European Union (EU25) with Latin America, 2000-2004                           
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ANNEXE VI

1000 EUR

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
EU-25 50.747.112 52.077.968 50.722.470 50.330.796 56.467.612 55.505.223 57.867.956 50.308.263 44.189.218 47.684.623

of which:
France 5.677.218 5.771.633 4.802.118 4.834.552 5.182.607 8.320.379 8.852.361 7.266.767 5.846.268 5.820.216
Netherlands 7.312.040 7.871.512 7.846.456 7.890.341 9.389.255 2.402.500 2.539.853 2.406.161 2.243.627 2.406.466
Fr Germany 8.015.251 7.618.661 6.972.366 7.418.839 8.531.262 14.430.718 15.717.379 14.103.372 12.502.761 13.809.021
Italy 6.314.923 6.129.809 6.091.345 5.996.562 6.893.474 8.734.336 8.646.070 7.288.497 6.169.913 6.713.651
Utd. Kingdom 7.128.021 7.308.383 7.407.325 6.885.383 7.580.916 4.149.142 4.299.297 4.025.215 3.483.190 3.553.509
Ireland 349.769 414.815 379.584 555.138 432.554 749.053 1.162.285 796.407 824.717 785.873
Denmark 732.923 812.587 731.641 722.804 829.165 783.149 755.562 655.578 593.889 665.590
Greece 346.162 461.711 502.219 413.526 647.474 174.636 147.206 121.143 73.028 77.158
Portugal 1.097.570 1.329.745 1.377.290 1.256.003 1.517.811 415.664 489.037 368.262 299.373 347.230
Spain 6.213.284 6.562.050 6.694.740 6.509.455 7.247.304 7.022.938 7.393.150 6.669.677 5.997.496 6.194.219
Belgium 3.767.363 3.938.906 3.919.216 3.897.820 4.170.673 2.490.053 2.759.115 2.637.655 2.224.641 2.505.600
Luxembourg 59.808 53.041 10.330 16.681 24.925 66.168 71.522 63.034 53.919 89.389
Sweden 1.115.641 903.378 972.789 837.476 1.019.701 2.897.782 2.112.596 1.442.341 1.626.659 1.946.004
Finland 524.473 457.507 475.736 543.061 660.341 1.278.937 1.145.514 993.338 823.718 960.525
Austria 330.078 349.933 333.532 295.749 379.806 773.975 887.311 666.061 636.347 806.895
Malta 18.630 23.496 17.984 19.502 27.028 4.720 3.756 5.233 15.859 11.222
Estonia 14.912 17.955 22.623 26.955 36.567 3.872 14.189 3.190 9.050 11.653
Latvia 5.163 8.604 9.723 12.072 12.300 5.317 21.699 12.379 16.054 20.958
Lithuania 44.357 52.069 56.059 66.979 44.606 19.827 8.443 19.342 4.934 11.519
Poland 697.617 912.934 818.646 810.893 859.457 337.274 355.573 319.924 335.953 362.065
Czech Republic 319.496 389.050 518.041 472.487 338.568 173.256 210.196 189.773 171.442 255.609
Slovakia 74.058 94.013 102.279 111.351 78.065 55.123 39.292 22.795 56.349 80.856
Hungary 459.232 453.914 470.714 485.946 333.253 165.092 180.284 194.692 141.704 203.608
Slovenia 91.475 94.853 134.686 199.872 151.665 50.228 55.550 35.178 37.665 44.680
Cyprus 37.648 47.409 55.030 51.349 78.837 1.086 716 2.247 660 1.107

Source: COMEXT
Production: JD/DG Info/EP

Trade of the European Union by Member States with Latin America, 2000-2004    

EU-Imports (cif) EU-exports (fob)
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ANNEXE VII

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR

% of 
total 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR

% of 
total

01-99 Total 50747112 52077968 50722470 50330796 56467612 100 55505223 57867956 50308263 44189218 47684623 100
of which:

01-24 Agricultural prod. (incl. fish, prepared 
foodstuffs etc.) 18744472 20602923 20667343 20898035 22064776 39,1 3139745 3020914 2758454 2416933 2229534 4,7

of which:
01-05 Live animals; animal products 2650137 3061256 3061732 3152811 3252351 5,8 850373 612265 472206 413130 405806 0,9

of which:
02 Meat/edible meat offal 1118570 1194646 1262557 1258173 1426393 2,5 63538 40821 19111 13559 17903 0,0
03 Fish/crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates1296303 1640340 1495987 1559010 1477498 2,6 46068 63811 41151 42130 52386 0,1

06-14 Vegetable products 8785249 9549198 9193089 9492244 9897555 17,5 598294 640031 702326 597989 445692 0,9
of which:

08 Edible fruits/nuts; peel of citrus fruits/melons2935795 3357417 3621442 3926501 4011292 7,1 51381 37434 25242 17751 21023 0,0
09 Coffee, tea etc. 2875512 2276673 1886373 1703403 1762099 3,1 15670 18387 14929 13109 14227 0,0
12 Oil seeds and oleaginous fruits 1890602 2768119 2632045 2695896 2877857 5,1 45203 47438 123688 34090 53987 0,1

16-24 Prepared foodstuffs; beverages 7161748 7850011 8021394 7935333 8604406 15,2 1542439 1635678 1445316 1279740 1203863 2,5
of which:

16 Preparations of meat/fish etc. 580348 641434 703468 776194 873010 1,5 47482 41593 31122 26929 30507 0,1
20 Prep. of vegetables/ fruits, nuts etc. 1238352 1033085 1131381 1060668 946779 1,7 147476 145794 116736 81079 82635 0,2
22 Beverages, spirits/vinegar 561443 702157 702410 704991 854812 1,5 706089 787765 711920 649864 615425 1,3
23 Residues/ waste from food industries etc. 3780725 4462400 4400455 4364753 4925668 8,7 82294 96412 93843 67270 71836 0,2

25-27 Mineral products 7606370 7922374 7623273 6704579 8910482 15,8 719401 649441 809346 644957 729114 1,5
of which:

26 Ores, slag and ash 2745269 2704264 2722598 2668712 4270292 7,6 44918 140307 120864 110188 64509 0,1
27 Mineral fuels, mineral oils/products of their distillation etc.4453985 4812477 4535891 3702001 4303834 7,6 592675 439350 616891 467559 586997 1,2

28-38 Products of the chemical or allied 
industries 1785399 1908264 1852443 1862321 1879987 3,3 8021439 9194560 8317036 7912619 8560405 18,0

of which:
29 Organic chemicals 936020 950451 871566 941363 861319 1,5 2445300 2712103 2375368 2148201 2201589 4,6
30 Pharmaceutical products 59593 73406 91672 85325 98253 0,2 1991630 2425184 2339697 2257515 2422497 5,1
33 Essential oils/resinoids; perfumery, cosmetic etc.87168 101877 115967 110861 111950 0,2 598635 774444 666702 640702 700947 1,5

39-40 Plastics and rubber 500106 490189 531736 596809 606928 1,1 2271304 2338796 2166698 2037358 2211444 4,6
of which:

39 Plastics/articles thereof 279553 284645 309753 363083 361556 0,6 1703099 1777622 1673770 1524804 1630838 3,4

41-43 Raw hides/skins/leather/furskins etc. 926257 1070167 1030890 890825 761856 1,3 136766 158490 162767 128201 131387 0,3

44-49 Wood/art. of woods etc; pulp of wood 
or other fibrous cellulosic 2575193 2237742 2197943 2307466 2620339 4,6 1919646 1926249 1633740 1436629 1564577 3,3

of which:
44 Woods/articles of wood; wood charcoal 958451 949947 887596 901095 1084944 1,9 93107 107460 104424 98071 112926 0,2
47 Pulp of wood/other fibrous cellulosic material etc.1368404 1003786 989136 1074520 1206790 2,1 10968 12163 13728 12787 16978 0,0
48 Paper/paperboard; articles thereof 218651 253437 291040 302688 294649 0,5 1188035 1151029 974357 909123 1040027 2,2

50-63 Textiles and textile articles 717667 786125 794758 757293 761881 1,3 1311009 1331487 1228929 1038097 1039368 2,2

64-67 Footwear, headgear, umbrellas, 
walking-sticks etc. 282469 272465 275626 276501 338178 0,6 130420 178227 165428 123121 99200 0,2

68-70 Articles of stone, plaster, cement, 
asbestos etc.; ceramic products etc. 172828 174262 179969 212946 250886 0,4 857703 904226 809074 678947 690900 1,4

71 Natural or cultured pearls, precious or 
semi-precious stones etc. 1366618 1598954 1831908 1509209 1336692 2,4 630275 621087 439201 294104 341658 0,7

72-83 Base metals/articles of thereof 4939096 4521973 4229344 4604301 6409872 11,4 3245830 3406005 3159801 2785838 3256424 6,8
of which:

72 Iron and steel 1457420 1199560 1206656 1505409 1761889 3,1 997366 994545 1026354 954563 1249380 2,6
73 Articles of iron/steel 104012 143406 139587 143028 154134 0,3 1008650 1096614 990831 828658 853774 1,8
74 Copper/articles thereof 2298500 2100920 1928901 1982456 3307129 5,9 92302 88471 70563 70591 98447 0,2

84-85 Machinery and mechanical appliances; 
elec. eq., sound recorders etc. 5594512 4983696 5945539 5683820 6285535 11,1 19640232 20315910 15777792 14240702 16259076 34,1

of which:
84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances3636132 3000472 2766229 2684173 2764481 4,9 12260045 12973221 11054994 9636001 10398814 21,8
85 Electrical machinery/equip. and parts thereof; sound  recorders etc.1958381 1983224 3179310 2999647 3521053 6,2 7380187 7342690 4722798 4604701 5860262 12,3

86-89 Vehicles, aircrafts, vessels etc. 3568499 3040819 2019412 2318273 2238168 4,0 9397491 9631048 9274542 7279905 7099945 14,9
of which:

87 Vehicles other than railway/tramway rolling-stock etc.1532327 1372248 958042 1361187 1271305 2,3 5496210 6135539 5647840 4657159 4695571 9,8
88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof 1904921 1412464 685103 606095 778915 1,4 2884695 3002320 2617704 1427250 1295625 2,7
89 Ships, boats and floating structures 125914 252149 371163 345787 184305 0,3 942573 363430 859697 1026407 970185 2,0

90-92 Optical, photographic, 
cinematographic etc. instruments 356580 426565 475619 598330 749043 1,3 1972444 2128793 1934260 1707753 1800361 3,8
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