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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo que cria uma 
Associação entre a União Europeia e os seus Estados Membros, por um lado, e a 
América Central, por outro
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (16395/2011),

– Tendo em conta o projeto de Acordo de Associação entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e os países da América Central, por outro (16394/2011),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 217.º e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (C7-0000/2012),

– Tendo em conta as suas resoluções de 15 de novembro de 2001, sobre uma Associação 
Global e uma Estratégia Comum para as relações entre a União Europeia e a América 
Latina, de 27 de abril de 2006, sobre uma parceria reforçada entre a União Europeia e a 
América Latina, e de 24 de abril de 2008, sobre a V Cimeira América Latina e Caraíbas-
União Europeia (ALC-UE), realizada em Lima1,

– Tendo em conta as suas resoluções sobre a estratégia da UE para as relações com a 
América Latina2, sobre as relações comerciais UE-América Latina3, e sobre a melhoria do 
impacto da cooperação para o desenvolvimento da UE4,

– Tendo em conta as resoluções da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana 
(EuroLat) e, em particular, as resoluções aprovadas na 5.ª Sessão Plenária Ordinária, 
celebrada em 18 e 19 de maio de 2011 em Montevideu, Uruguai, sobre as perspetivas para 
as relações comerciais entre a União Europeia e a América Latina e sobre as estratégias de 
proteção e de criação de emprego, em particular, para as mulheres e os jovens, e sobre as 
relações entre a União Europeia e a América Latina em matéria de segurança e defesa,

– Tendo em conta o artigo 81.º, n.º 3, do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório provisório da Comissão dos Assuntos Externos e os pareceres 
da Comissão do Comércio Internacional e da Comissão do Desenvolvimento 
(A7-0000/2012),

A. Considerando que a integração regional através da conclusão de acordos de associação 
bilaterais e sub-regionais constitui um dos objetivos fundamentais da Associação 
Estratégica Birregional entre a UE e a América Latina;

                                               
1 JO C 140 E, de 16.3.2002, p. 569.
2 JO C 81 E, de 15.3.2011, p. 54.
3 JO C 12 E, de 15.1.2011, p. 245.
4 P7_TA(2011)0320
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B. Considerando que o desenvolvimento de relações com a América Latina apresenta um 
interesse mútuo e vantagens para todos os Estados-Membros da UE,

C. Considerando que a UE é a principal doadora de ajuda ao desenvolvimento, bem como a 
principal investidora e a segunda parceira comercial da América Central.

1. Solicita ao Conselho e à Comissão que tenham em conta as seguintes recomendações:

Introdução

a) Recorda que, na Cimeira entre a União Europeia e a América Latina e Caraíbas realizada 
em Viena, em maio de 2006, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia e de 
algumas Repúblicas da América Central decidiram encetar negociações para um Acordo 
de Associação entre as duas regiões, e que estas foram oficialmente iniciadas em outubro 
de 2007; 

b) Recorda que o Panamá, que tinha seguido as negociações na qualidade de observador, 
pediu para participar nas negociações em janeiro de 2010, e que em 10 de março de 2010, 
a inclusão do Panamá foi formalmente aceite pela União Europeia;

c) Recorda que as negociações foram concluídas com êxito em maio de 2010 e que, após 
uma fase de revisão jurídica, o texto do acordo foi rubricado em 22 de março de 2011;

O diálogo político enquanto elemento-chave no desenvolvimento da associação 
birregional

d) Sublinha que se trata do primeiro acordo global de associação entre regiões, o que 
constitui, fruto de uma inequívoca vontade política da União, um contributo decisivo para 
a integração da América Central, não se limitando este processo ao estabelecimento de 
relações de comércio livre com esta região;

e) Destaca que o objetivo do referido Acordo de Associação com a América Central se 
insere numa política de apoio à pacificação, estabilidade e democratização da região, um 
processo iniciado pela União Europeia na década de oitenta, através de um compromisso 
político claro com os diversos acordos de paz e o processo de Contadora;

f) Congratula-se com as novas e extraordinárias possibilidades que o diálogo político do 
novo Acordo de Associação oferece à relação birregional entre a União Europeia e a 
América Central, tanto no âmbito executivo, como no do diálogo interparlamentar e com a 
sociedade civil, o que representa um salto qualitativo em comparação com o anterior 
processo de diálogo de San José iniciado em 1984;

g) Destaca a dimensão parlamentar do Acordo que lhe é dada pela criação de uma Comissão 
Parlamentar de Associação, composta por membros do parlamento Europeu e deputados 
da América Central, a qual deverá ser informada das decisões do Conselho de Associação, 
e que poderá tecer recomendações e recolher informações sobre a aplicação do acordo;  

h) Salienta que o Acordo de Associação celebrado com a América Central contém elementos 
importantes que contribuem para os objetivos da ação externa da União Europeia 
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consagrados no artigo 21.º do Tratado da União Europeia e, em particular, para o 
incremento e a consolidação dos direitos humanos e da democracia e para a economia 
sustentável e o desenvolvimento social e ambiental; 

i) Sublinha que o artigo 1.º do acordo consagra o respeito dos princípios democráticos, os 
direitos humanos fundamentais e o princípio do Estado de direito como elementos 
essenciais, de tal forma que o seu incumprimento por qualquer das Partes implicaria a 
adoção de medidas que poderiam culminar na sua suspensão; 

j) Salienta que o Acordo de Associação com a América Central deve ser entendido como um 
caminho para, numa base igualitária, reunir esforços na luta contra a desigualdade social e 
para promover o desenvolvimento inclusivo e enfrentar os desafios sociais, económicos e 
políticos que ainda persistem; 

k) Saúda a aposta nas ações multilaterais para uma melhor defesa dos valores e dos objetivos 
comuns, assim como para enfrentar de forma eficaz os desafios globais; 

l) Toma nota de que o novo Acordo de Associação abre novas oportunidades ao diálogo em 
matéria de luta contra o narcotráfico e o crime organizado, em linha com a Estratégia 
Regional de Segurança assinada pelos presidentes da América Central, e saúda os diversos 
compromissos assumidos pelas Partes na luta contra o tráfico de estupefacientes, o 
branqueamento de dinheiro, o financiamento do terrorismo, o crime organizado e a 
corrupção;

m) Saúda a constituição do Comité Consultivo Conjunto da Sociedade Civil das regiões da 
UE e da América Central;

Uma cooperação eficaz em favor da luta contra a pobreza e da coesão social

n) Sublinha a prioridade que deve ser concedida à coesão social enquanto objetivo das 
políticas de cooperação regionais; chama a atenção para o facto de só ser possível alcançar 
a coesão social se forem reduzidas as taxas de pobreza, a desigualdade, a exclusão social e 
todas as formas de discriminação; salienta que as desigualdades sociais não têm sido 
suficientemente reduzidas ao longo dos últimos anos e que a insegurança é uma grande 
preocupação na América Central; 

o) Destaca os compromissos assumidos em matéria de cooperação no âmbito da 
modernização do Estado e das administrações públicas, da melhoria dos sistemas de 
cobrança e de transparência fiscal, da luta contra a corrupção, do reforço do sistema 
judicial e da participação da sociedade civil;

p) Chama a atenção para o acordo alcançado pelas partes em matéria ambiental, entre cujos 
objetivos se encontra a melhoria da qualidade do ambiente, o desenvolvimento sustentável, 
a cooperação na gestão dos desastres naturais, a preservação da biodiversidade e a luta 
contra as alterações climáticas, a desflorestação e a desertificação;

Conclusões

q) Sublinha que o Acordo de Associação contribui para a concretização dos objetivos da 
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ação externa da União, consagrados no artigo 21.º do Tratado da União Europeia; salienta 
que o respeito pelos princípios democráticos, pelos direitos humanos e pelo Estado de 
direito constitui um dos elementos essenciais do Acordo;

r) Sublinha que o atual regime comercial, de caráter temporário e baseado num sistema 
unilateral de preferências generalizadas, tem vindo a evoluir para um regime assente numa 
relação de reciprocidade e negociação tendente à liberalização progressiva da troca de 
bens e serviços, à contratação pública e à promoção do investimento, estabelecendo assim 
um quadro previsível de segurança e certeza jurídica suscetível de criar um clima de 
confiança mútua, indispensável para a realização de trocas comerciais e investimentos;

s) Chama a atenção para o tema prioritário da coesão social enquanto objetivo das políticas 
de cooperação regionais, definindo como objetivo prioritário a redução das taxas de 
pobreza, a desigualdade, a exclusão social e todas as formas de discriminação;

t) Sublinha que o Acordo de Associação com a América Central contribui de forma eficaz 
para a prossecução dos esforços de integração regional e para o objetivo último da 
Associação Estratégica Birregional UE-América Latina;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


