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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Desenvolvimento, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Salienta a importância de relações estreitas com os países da América Latina e a 
necessidade de desenvolver novas formas de cooperação com os países emergentes e de 
rendimento médio da América Latina, através do Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento e do novo Instrumento de Parceria, com base no respeito mútuo, de 
igual para igual;

2. Lamenta que a proposta de regulamento da Comissão relativo a um sistema de 
preferências pautais generalizadas ignore a natureza estratégica das relações com a 
América Latina, na medida em que priva um grande número de países da região deste 
instrumento, apesar de o mesmo ser essencial para o desenvolvimento da região;

3. Sublinha que é necessário um compromisso claro e decisivo da UE no que diz respeito ao 
reforço da cooperação com a América Latina (AL), com vista a combater a pobreza nos 
países de rendimento médio com diferenças sociais significativas;

4. Considera que a política de cooperação e desenvolvimento da UE deve ser definida em 
estreita consulta com a América Latina, com vista a assegurar uma política de 
desenvolvimento sustentável, justa e equilibrada para a região;

5. É de opinião que, dada a necessidade de equilibrar a política de desenvolvimento entre a 
América Latina e a UE, a América Latina deve envidar esforços especiais para promover a
sua integração regional, a nível político, económico e comercial;

6. Realça que a coesão social deve permanecer um princípio fundamental da estratégia de 
cooperação para o desenvolvimento dirigida à América Latina, devido não só às suas 
implicações socioeconómicas, mas também à sua importância no que diz respeito à 
consolidação das instituições democráticas na região e do Estado de direito; destaca a 
importância de alargar os programas de cooperação regional da UE para apoiar a coesão 
social, inclusivamente através da redução da pobreza;

7. Sublinha que a educação e o investimento em capital humano constituem a base para a 
coesão social, a criação de emprego e o desenvolvimento socioeconómico; salienta 
igualmente a importância de desenvolver novas infraestruturas, a fim de reduzir a pobreza 
absoluta e relativa e as diferenças entre regiões e grupos sociais, e de apoiar as PME, que 
constituem um importante pilar para o desenvolvimento económico sustentável;

8. Salienta a necessidade de reforçar a coordenação entre a União Europeia e a América 
Latina na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), 
especialmente as ações que visam o combate à pobreza, a criação de empregos e a 
inclusão social de grupos marginalizados; salienta que o ODM destinado a uma parceria 
global para o desenvolvimento (ODM 8) deve estar no centro da política de cooperação da 
UE com a América Latina, selecionando-se áreas nas quais a nova estratégia de 
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"crescimento inclusivo" deve ser aplicada nesses países; salienta que a Fundação 
UE-América Latina e Caraíbas pode desempenhar um importante papel para a 
concretização desses objetivos;

9. Destaca as sinergias de integração regional positivas resultantes de acordos de associação 
abrangentes entre a UE e os vários grupos sub-regionais; apela a novas visões para a 
cooperação birregional, com vista à 7.ª cimeira UE-ALC de chefes de Estado e de 
governo, a ter lugar no Chile em janeiro de 2013;

10. Acolhe com agrado os progressos significativos efetuados nas relações entre a UE e o 
Peru e a Colômbia, e espera que o acordo de comércio concluído sob a Presidência 
espanhola em 2010 seja ratificado pelo Parlamento Europeu num futuro próximo, uma vez 
que este acordo contribuirá para o desenvolvimento dos dois países;

11. Solicita ao SEAE e à Comissão que consolidem os seus esforços no sentido de abrir 
caminho a um futuro acordo de associação de pleno direito com a Comunidade Andina, a 
bem do crescimento económico e do desenvolvimento social dos Estados que a 
constituem, e em conformidade com os valores, princípios e objetivos da UE, que sempre 
promoveram a integração da América Latina;

12. Acentua que a União Europeia deve fazer todos os possíveis por concluir o acordo de 
associação com o Mercosul, sublinhando que o acordo fomentará e aumentará de forma 
significativa a cooperação e o desenvolvimento entre a América Latina e a União 
Europeia;

13. Observa que peritos e organizações internacionais, nomeadamente a Comissão Económica 
para a América Latina e as Caraíbas (ECLAC), preveem, com base nas atuais tendências, 
que, até 2015, o comércio da China com a América Latina venha a ultrapassar o da 
Europa;

14. Sublinha a importância do apoio da UE para a integração na América Latina; realça a 
ausência de uma política da UE abrangente e de uma abordagem regional para a América 
Latina em prol da Cooperação Sul-Sul (CSS) e a falta de orientações políticas claras da 
UE em relação à CSS e à associação inter-regional que se destinem à criação de espaços 
autónomos com vista à coordenação e à cooperação política entre os países da América 
Latina, sem o envolvimento europeu ou norte-americano;

15. Salienta a necessidade de alargar o diálogo político UE-AL a vários níveis, como as 
cimeiras de chefes de Estado e a Assembleia Parlamentar EUROLAT, que constituem 
instrumentos importantes para o desenvolvimento do consenso político; solicita a adoção 
de medidas destinadas a assegurar que os compromissos políticos assumidos nas cimeiras 
UE-América Latina sejam acompanhados da afetação dos recursos financeiros 
necessários;

16. Exorta a Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança a consultar e a informar o Parlamento Europeu 
sobre os diálogos em curso em matéria de direitos humanos, bem como a cooperar, no 
contexto da parceria birregional, na busca de soluções para eliminar o feminicídio e outras 
formas de violência contra as mulheres;
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17. Insta a Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e o Serviço Europeu para a Ação Externa a 
assegurarem a unidade, coerência e eficácia da ação externa da UE relativamente à 
América Latina, tal como prevê o Tratado de Lisboa.
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