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A reunião tem início na segunda-feira, 22 de março de 2021, às 16.48, sob a presidência de
Javi López (copresidente).

1. Aprovação do projeto de ordem do dia OJ – PE624.863v01-00

A ordem do dia é aprovada na versão constante da presente ata.

2. Aprovação das atas das reuniões de:

 Reunião da DLAT de 22 de junho de 2020 PV – PE624.861v01-00

A ata é aprovada.

3. Troca de pontos de vista sobre a situação das relações UE-ALC, com a participação
de:

 Javier Niño Pérez, diretor-executivo adjunto para as Américas, Serviço Europeu para a
Ação Externa (SEAE)

Javier Niño Pérez, diretor-executivo adjunto para as Américas, Serviço Europeu para a
Ação Externa (SEAE), apresenta uma panorâmica da situação atual das relações da UE com
a América Latina e as Caraíbas, em especial no que se refere à pandemia de COVID-19 e à
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questão da distribuição de vacinas, que, como refere, se tornou numa «guerra geopolítica».
Após solicitar a ajuda do PE para destacar o papel da UE nos intercâmbios com os seus
parceiros latino-americanos, Niño Pérez salienta, em primeiro lugar, que a UE fez uma
contribuição financeira considerável para o mecanismo COVAX, forneceu vacinas a muitos
países da América Latina e das Caraíbas e mobilizou cerca de 38 biliões de euros no total
para apoiar a luta contra a pandemia. Em três casos (Bolívia, Salvador e Honduras), a UE
financiou diretamente o fornecimento de vacinas ao abrigo do mecanismo antecipado de
mercado da COVAX. Em segundo lugar, sublinha que o impacto do mecanismo de controlo
das exportações criado pela UE tem sido muito limitado até à data; dos 314 pedidos de
exportação, todos, com exceção de um, foram aprovados.

Na segunda parte da sua intervenção, Niño Pérez refere a situação em vários países da
região. No que diz respeito à Venezuela, salienta que a UE continua empenhada nos seus
esforços de promoção da estabilidade no país, apesar da decisão do Governo venezuelano
de declarar a embaixadora da UE como persona non grata, que qualifica como um grande
erro. Refere que a questão decisiva atualmente é a composição do Conselho Nacional
Eleitoral (CNE), que deve ser o mais inclusivo possível. Afirma que o acordo entre o
Governo e a oposição, que permitiu desbloquear fundos para o acesso da Venezuela ao
mecanismo COVAX, é muito positivo e que o desafio atual é garantir que o seu
funcionamento seja transparente e que não seja utilizado para fins políticos. Niño Pérez
informa que o SEAE continua a procurar o diálogo com todos os intervenientes, centrando-
se agora nas próximas eleições regionais e locais, mas sem perder de vista o objetivo final
das eleições presidenciais. Acrescenta que outro objetivo é conseguir uma melhor
cooperação com os EUA e que já se pode ver que o novo Governo norte-americano evita
os confrontos, procurando soluções multilaterais.

Relativamente à Bolívia, o diretor-executivo adjunto comenta a detenção da ex-presidente
interina Jeanine Áñez e de alguns ex-ministros. Deixa claro que a posição da UE é apelar
ao diálogo e insistir em que qualquer processo judicial deve ser conduzido com garantias e
transparência. Espera que seja realizado um diálogo inclusivo entre todas as forças
democráticas que contribua para a estabilidade do país.

No que se refere à Nicarágua, Niño Pérez informa que prosseguem os contactos com o
Governo, tendo o mais recente sido uma reunião com o ministro da Cooperação
Internacional, que descreve como um «interlocutor duro, mas recetivo», durante a qual a
UE pôde manifestar as suas preocupações sobre questões como o processo eleitoral e a nova
legislação relativa à cibersegurança e aos meios de comunicação social. Apesar de não estar
à espera de uma abertura democrática, a UE irá continuar a tentar manter abertos os canais
de comunicação com o Governo, a fim de poder transmitir as suas mensagens de forma
crítica e construtiva, tentando chegar a uma posição de diálogo com todos os intervenientes.
Também comenta a anulação da condenação por corrupção do antigo presidente do Brasil,
Luiz Inácio «Lula» da Silva, observando que, caso seja confirmada, criará um novo cenário
político e eleitoral no país, que é um parceiro importante da UE. Em relação ao Salvador,
Niño Pérez manifesta preocupação com o risco de uma maior polarização política na
sequência das eleições legislativas de 28 de fevereiro, que resultaram numa grande maioria
do presidente Bukele. Observa que, em geral, perante um panorama político preocupante
de polarização em vários países, a mensagem da UE para todos os parceiros da região deve
ser que está na hora de criar sociedades inclusivas e capazes de articular o diálogo com a
cooperação.
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Niño Pérez destaca igualmente os esforços destinados a fazer avançar a ratificação dos
acordos celebrados com o Mercosul e o México e as negociações com o Chile. A esse
respeito, menciona a existência de algumas dificuldades, como a lei relativa à energia
recentemente adotada pelo México, que contraria o espírito do acordo assinado com esse
país. No que diz respeito à possibilidade de realizar uma cimeira UE-ALC, Niño Pérez
informa que o SEAE está a analisar a possibilidade de organizar um evento ao mais alto
nível político em 2021 e as formas possíveis de comunicar uma mensagem de compromisso
político com a região, apesar da situação política complexa.

No debate subsequente, são levantadas várias questões, nomeadamente: a perda de presença
da UE na América Latina nos últimos anos; a necessidade de a UE liderar um programa
mundial de vacinação e melhorar o acesso às vacinas dos países latino-americanos de
rendimento médio ou baixo, nomeadamente através de licenças partilhadas e da
transferência de tecnologia; o contributo da UE para a reconstrução das infraestruturas
sociais e das economias da América Latina e a concretização dos objetivos da Agenda 2030;
a cooperação inter-regional para promover a igualdade de género; a necessidade de alinhar
as políticas comerciais e os acordos comerciais com o México e o Mercosul com o Pacto
Ecológico Europeu; as preocupações com o ambiente e as políticas climáticas, em especial
no que diz respeito ao acordo com o Mercosul; a situação em Cuba, na Venezuela e na
Nicarágua, em particular a falta de condições para a realização de eleições democráticas
nestes dois últimos países; a migração venezuelana, em especial a decisão da Colômbia de
conceder proteção temporária aos 1,8 milhões de venezuelanos que se encontram no seu
território e a questão de como a UE pode ajudar a Colômbia; a possibilidade de realizar uma
cimeira UE-ALC ou outro evento birregional ao mais alto nível em 2021; e as soluções
possíveis para retomar as missões de observação eleitoral.

Respondendo às perguntas dos deputados, o diretor-executivo adjunto do SEAE para as
Américas reconhece uma certa falta de «visão estratégica» entre os responsáveis políticos
da UE sobre a importância da parceria UE-ALC e que nem todos os 27 Estados-Membros
dão o mesmo valor estratégico à relação com a região. No entanto, assegura que o alto
representante/vice-presidente da Comissão irá fazer o possível para organizar uma cimeira
e dar visibilidade ao compromisso com a região. No que diz respeito ao apoio da UE
relativamente à pandemia de COVID-19, Niño Pérez salienta que será difícil fazer mais do
ponto de vista financeiro e que a pandemia destacou a necessidade de sistemas de saúde
sólidos e sociedades inclusivas e justas.

Afirmou ainda que é necessário analisar com realismo os acordos negociados com o
Mercosul e o México. Refere que se poderia desejar que fossem mais ambiciosos, mas que,
na realidade, são os acordos mais avançados que existem. Ao contrário da UE, outros
intervenientes, em especial a China, não têm requisitos ambientais ou sociais.
Relativamente às relações com Cuba, a Nicarágua e a Venezuela, Niño Pérez defende uma
abordagem que concilie o desejo de promover a estabilidade democrática com a realidade
de que não se pode impor o nosso sistema político. Contestando a ideia que se pode acusar
a UE de complacência perante os governos desses países, defende que a UE deve tornar
clara a sua posição, mas também deve adotar uma abordagem pragmática, combinando o
envio de mensagens claras e críticas, incluindo a aplicação de sanções específicas, com
incentivos e elementos positivos.



PE624.864v01-00 4/12 PV\1227356PT.docx

PT

No que diz respeito ao acolhimento de migrantes venezuelanos pela Colômbia, sublinha o
compromisso da UE de prestar apoio político e financeiro ao país, que será explicitado
novamente na segunda conferência de doadores agendada para junho de 2021. Salienta
igualmente o reforço das relações entre a UE e a Colômbia, que considera ser um
interlocutor muito dinâmico, referindo a assinatura prevista de um memorando de
entendimento sobre o diálogo político e o grande potencial da cooperação com a Colômbia
em domínios como a agenda digital e a segurança. No que diz respeito às missões de
observação eleitoral, o diretor-executivo adjunto informa que está a ser estudada a forma
de articular mecanismos logísticos mais leves, adaptados às atuais condições sanitárias.

Intervenções: Leopoldo LÓPEZ GIL, Udo BULLMANN, Samira RAFAELA, Anna
CAVAZZINI, Hermann TERTSCH, Izaskun BILBAO BARANDICA, Javier NART,
presidente.

4. Apresentação e troca de pontos de vista sobre o relatório «América Latina: uma
agenda para a recuperação», publicado pela Fundação Euroamérica e pela
Fundação Ibero-americana Empresarial, com a participação de:

 Ramón Jáuregui Atondo, presidente da Fundação Euroamérica e ex-presidente da
Delegação DLAT

 Josep Piqué i Camps, presidente da Fundação Ibero-americana Empresarial e ex-
ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha de 2000 a 2002

Ramón Jáuregui, anterior presidente da DLAT e presidente da Fundação Euroamérica, e
Josep Piqué, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha e presidente da Fundação
Ibero-americana Empresarial, apresentam o relatório «América Latina: uma agenda para a
recuperação», publicado por ambas as fundações em outubro de 2020. Ramón Jáuregui
observa que, desde então, foram confirmados os piores presságios do relatório: embora
representem apenas 8 % da população mundial, a América Latina e as Caraíbas registaram
cerca de 30 % dos casos de COVID-19 de todo o mundo, os sistemas de saúde da região
estão sobrecarregados, a região pode perder uma década em termos de crescimento
económico e talvez duas décadas em termos de redução da pobreza e prevê-se que irá
aumentar o trabalho informal, o desemprego, o abandono escolar e a violência. Perante este
panorama, refere que é necessário que a Europa esteja presente na América Latina.

Ramón Jáuregui destaca três domínios em que a presença da UE é urgente. Em primeiro
lugar, observa que a distribuição de vacinas contra a COVID-19 na América Latina e nas
Caraíbas sofreu um atraso lamentável e que a presença da UE na região não é muito visível,
embora tenha prestado metade do financiamento do mecanismo COVAX. Afirma ainda
que, face à atividade de países como a China e a Rússia no fornecimento de vacinas, existe
o risco de um «fracasso moral» para a UE se a COVAX não estiver mais presente na
distribuição de vacinas. Em segundo lugar, Ramón Jáuregui salienta que a UE deve assumir
um papel importante na disponibilização de fundos das instituições financeiras
internacionais aos países da América Latina para financiar as políticas de recuperação.
Concretamente, solicita à UE que utilize a sua presença no Fundo Monetário Internacional
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(FMI) para apoiar um aumento da concessão de direitos de saque especiais aos países da
região, o que será fundamental para a recuperação pós-pandemia.

Em terceiro lugar, sublinha que a UE deve contribuir para uma dupla transição, ecológica e
digital, na região e apresenta uma estratégia de cooperação a esse respeito. Menciona como
elementos importantes a mobilização de recursos do Banco Europeu de Investimento (BEI)
para investir em infraestruturas e na transferência de conhecimentos e saber-fazer europeus.
Refere igualmente que as empresas privadas europeias devem contribuir para essa dupla
transição em domínios como as energias renováveis e as competências necessárias para a
digitalização, tirando partido da forte presença de empresas europeias na região, do seu
elevado nível de qualificações, da demografia favorável, do avanço tecnológico para a
digitalização já iniciado durante a pandemia e da abundância de recursos naturais para a
produção de energias renováveis. Por conseguinte, acrescenta, é importante dispor de
acordos que facilitem os investimentos europeus na transição ecológica.

Ramón Jáuregui alerta para o facto de, há cerca de cinco anos, a aliança estratégica UE-
ALC estar paralisada, devido à ausência de cimeiras e às crescentes dúvidas quanto à
capacidade da UE para ratificar os acordos negociados com os parceiros da região. Salienta
que a incapacidade da UE de consolidar os acordos comerciais e de associação contribuiu
para que a comunidade política latino-americana perdesse a confiança na UE e para a
diminuição da presença europeia na região, nomeadamente na esfera económica. Observa
que, pelo contrário, a China se está a tornar no motor da economia mundial e que a sua
presença na América Latina e nas Caraíbas irá continuar a aumentar. Ramón Jáuregui
solicita à Assembleia EuroLat que reforce a aliança euro-latino-americana, que considera
imprescindível, recordando que não existe aliado mais natural para a Europa do que a
América Latina. Acrescenta que existe um «problema grave» com os processos de
ratificação dos acordos, que se tornaram demasiado complexos. Questiona de que forma a
UE pode exercer mais influência para garantir que o Acordo de Paris é respeitado,
salientando que, sem acordos, a UE não tem qualquer influência. Conclui que a UE deve
dar uma imagem de responsabilidade, sustentabilidade e empenho em relação à América
Latina e assumir um papel mais ativo nesse contexto. Por último, apela à coordenação de
posições com a nova administração norte-americana.

Josep Piqué salienta que o relatório «América Latina: uma agenda para a recuperação» foi
elaborado na sequência de uma proposta do Secretariado-Geral Ibero-Americano (SEGIB)
e com base na colaboração entre a Fundação Euroamérica, a Fundação Ibero-americana
Empresarial e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O objetivo é propor
uma série de medidas no domínio económico e financeiro que definam o caminho para a
recuperação económica e social pós-pandemia, com base na solidariedade internacional, no
multilateralismo e na cooperação. Num contexto marcado por problemas de
competitividade e de produtividade, pela ausência de reformas estruturais e por problemas
de governação na América Latina, as medidas propostas procuram oferecer soluções
multilaterais que contribuam para os esforços de reforma a nível nacional na região.

Em primeiro lugar, Josep Piqué sublinha que o relatório foi elaborado por um grupo de
peritos de topo de ambos os lados do Atlântico, sendo o resultado de um verdadeiro diálogo
euro-latino-americano. Em segundo lugar, sublinha a necessidade de a região latino-
americana agir de forma mais coordenada em defesa dos seus interesses nos órgãos de
governação mundiais, como o G20, e a importância fundamental da aliança com a UE nestes
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domínios, uma vez que o compromisso europeu tornaria a recuperação da América Latina
muito mais fácil. Em terceiro lugar, Josep Piqué salienta que as recomendações do relatório
estão plenamente alinhadas com as prioridades da Presidência portuguesa do Conselho da
UE durante o primeiro semestre de 2021: o multilateralismo efetivo, a consolidação de um
sistema de comércio internacional aberto e baseado em regras e a resposta aos desafios dos
nossos parceiros da América Latina. No domínio comercial, Josep Piqué afirma que o
principal desafio é o Acordo de Associação UE-Mercosul e que é muito importante
compreender o seu caráter estratégico. Além disso, refere, o acordo serve para diversificar
os riscos de acesso aos mercados, em especial à China, e reduzir os riscos de dependência
excessiva de um único mercado, o que cria vulnerabilidade e restringe a autonomia
estratégica a que a UE aspira. Por esse motivo, a América Latina deve ser um parceiro
prioritário da UE.

Defende que, se a UE não incluir a América Latina e as Caraíbas nas suas prioridades, outras
potências, como os EUA e a China, que têm uma estratégia clara, estão dispostas a ganhar
influência e acesso aos mercados e às matérias-primas da região, mas sem as mesmas
preocupações que a UE em matéria de desenvolvimento sustentável, democracia e direitos
humanos. Acrescenta que a UE corre o risco de perder um «trunfo enorme», que é a aliança
com uma região que faz parte do Ocidente e partilha valores fundamentais com a Europa.

Sublinha igualmente que é necessário reforçar os processos de integração na América
Latina e que a região dever tomar consciência de que deve defender os seus interesses em
conjunto. Refere que a América Latina e as Caraíbas devem colaborar para obter a «margem
de manobra orçamental» necessária, com o apoio de instituições como o FMI, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o CAF e o BEI, a fim de financiar a
modernização das suas estruturas de produção. Conclui, no entanto, que tal também
depende da existência de instituições comprometidas com o desenvolvimento sustentável e
o aprofundamento da integração económica na região, da mesma forma que o apoio às
instituições democráticas e o respeito pelos direitos humanos são indispensáveis para
ganhar a confiança dos investidores europeus.

O debate que se segue às duas intervenções aborda uma série de questões, nomeadamente:
a necessidade de construir sociedades mais inclusivas e menos desiguais, bem como a
importância da educação e da transformação digital para alcançar esse objetivo; a
importância da cooperação público-privada para o crescimento económico; a necessidade
de promover o investimento ecológico europeu na América Latina e, em geral, as medidas
destinadas a construir sociedades mais sustentáveis e de combater as alterações climáticas;
e a necessidade de aumentar a capacidade de produção de vacinas contra a COVID-19
através da transferência de conhecimentos e da suspensão de patentes. Várias intervenções
sublinham a necessidade de a UE demonstrar um maior compromisso com a América Latina
e as Caraíbas e de dispor de uma estratégia clara para tal, salientando o interesse comum
europeu no reforço das relações inter-regionais. A esse respeito, é referido que são
necessários instrumentos para uma associação política mais estreita, ratificando os acordos
com o Mercosul, o México e o Chile. São igualmente levantadas questões sobre como
resolver os conflitos políticos na América Latina que dificultam as relações com a UE e
como abordar o papel da China na região.
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Intervenções: Leopoldo LÓPEZ GIL, Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES, Jordi CAÑAS,
Alexandra GEESE, Isabel BENJUMEA BENJUMEA, Izaskun BILBAO BARANDICA,
Antoni COMÍN I OLIVERES, Juan Ignacio ZOÍDO ÁLVAREZ, Javier NART, presidente.

5. Apresentação e troca de pontos de vista sobre o programa EL PAcCTO Europa –
América Latina (programa de cooperação regional da UE para reforçar a luta
contra a criminalidade organizada) e respetivo plano de ação para 2021, com a
participação de:

 Jorge De La Caballería, chefe de unidade, DG Parcerias Internacionais, Comissão
Europeia

 Juan Gama, codiretor do programa EL PAcCTO

Jorge De La Caballería, chefe de unidade para a América do Sul e as Operações Regionais
da Direção-Geral das Parcerias Internacionais da Comissão Europeia, e Juan Gama,
codiretor do programa, fazem uma breve apresentação da cooperação UE-ALC em matéria
de segurança e justiça e, em particular, do programa EL PAcCTO.

Jorge De La Caballería comenta que a cooperação neste domínio é uma boa forma de
demonstrar a abordagem da Equipa Europa e a vontade de as instituições europeias e os
Estados-Membros trabalharem em conjunto, a fim de alcançar uma cooperação cada vez
mais estreita e ambiciosa. Explica que a cooperação em matéria de segurança e justiça, num
montante de cerca de 60 milhões de euros, abrange três instrumentos principais: o programa
COPOLAD de luta contra a droga, que visa reduzir tanto a procura como a oferta de droga;
o programa EUROFRONT, que visa reforçar as capacidades de gestão integrada das
fronteiras (quatro pontos de passagem de fronteira) na América Latina através da
transferência de experiências e recursos técnicos europeus; e o programa EL PAcCTO, que
é um programa regional que, para além de lutar contra a criminalidade organizada, procura
promover o Estado de direito, agindo ao longo de todo o sistema penal. Destaca o âmbito
de aplicação do programa EL PAcCTO, que vai das operações policiais específicas ao
reforço institucional. Jorge De La Caballería refere igualmente que os três programas são
executados num espírito de equipa e de estreita coordenação entre os Estados-Membros, a
Comissão e as agências especializadas, como a Frontex. Essencialmente, oferecem
conhecimentos especializados do setor público europeu e divulgam boas práticas, através
da Comissão Europeia, com vista à criação de redes.

Juan Gama apresenta as principais instituições e órgãos de ambas as regiões que participam
na cooperação no domínio da segurança e da justiça. Menciona igualmente a cooperação
com alguns parlamentos da região e o desenvolvimento de uma metodologia sistematizada
para a elaboração de legislação-quadro.

Devido a limitações de tempo, a Presidência decide adiar o debate sobre a cooperação UE-
ALC em matéria de segurança e justiça e sobre o programa EL PAcCTO para a reunião do
Grupo de Trabalho «Violência Organizada, Segurança e Terrorismo» da Assembleia
EuroLat, agendada para 5 de maio de 2021.
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6. Diversos

O coordenador do Grupo PPE recorda a decisão do PE, de 21 de janeiro de 2021, de aceitar
a Assembleia Nacional da Venezuela, eleita em dezembro de 2015 como a única assembleia
legítima, e, por conseguinte, de não reconhecer a legitimidade da Assembleia Nacional
eleita nas eleições fraudulentas de 6 de dezembro de 2020. Além disso, observa que não se
pode aceitar a presença de nenhuma delegação venezuelana nas reuniões da EuroLat
previstas para maio de 2021 que não tenha origem na Assembleia legítima presidida por
Juan Guaidó. Anuncia que o Grupo PPE decidiu não estar presente nessas reuniões se
estiverem presentes representantes da Assembleia Nacional eleita em 2020. O presidente
toma nota dessas informações e anuncia o envio de uma carta à Conferência dos Presidentes
e ao presidente Sassoli, recordando os compromissos e os acordos assumidos pelo
Parlamento na resolução mencionada relativamente à Assembleia Nacional da Venezuela.

O presidente anuncia que os copresidentes da EuroLat participaram como observadores na
reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros UE-CELAC, de 14 de dezembro
de 2020, a convite da então Presidência alemã do Conselho da UE. Irão igualmente
participar, na qualidade de observadores, na 27.ª Cimeira Ibero-Americana de Chefes de
Estado e de Governo, em 21 de abril de 2021.

Por último, o presidente recorda que a Conferência dos Presidentes aprovou a realização de
reuniões semipresenciais das quatro comissões permanentes, dos fóruns, do grupo de
trabalho e da Mesa da Assembleia EuroLat, de 3 a 6 de maio de 2021. Convida os membros
a consultar o programa das reuniões e informa que os projetos de ordem do dia das
comissões e dos outros órgãos serão enviados em breve aos coordenadores dos grupos
políticos para aprovação por procedimento escrito. O presidente anuncia igualmente a
intenção de publicar uma declaração conjunta dos dois copresidentes da EuroLat sobre a
UE-ALC relativamente a questões relacionadas com as vacinas contra a COVID-19,
enviando uma mensagem política clara dessas reuniões.

Intervenções: o presidente, Leopoldo LÓPEZ GIL.

7. Data e local da próxima reunião

A data e o local da próxima reunião da Delegação serão comunicados oportunamente.

A reunião é encerrada às 19.03.
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Rezio Pasini
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