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da reunião de 11 de outubro de 2021, das 11.00 às 12.45

Bruxelas

A reunião tem início às 11.07 de segunda-feira, 11 de outubro de 2021, sob a presidência de
Javi López (presidente).

1. Aprovação do projeto de ordem do dia OJ – PE624.865v01-00

A ordem do dia é aprovada.

2. Aprovação da ata da reunião de

 22 de março de 2021 PV – PE624.864v01-00

A ata é aprovada.

3. Comunicações da presidência

Javi López informa que há uma mudança importante no Secretariado da Unidade América
Latina, uma vez que José Javier Fernández Fernández cessou funções. Juan Carlos Jiménez
Marín, Diretor para as Regiões (DG EXPO), é chefe de unidade em exercício até à
nomeação de um sucessor oficial.
A declaração da VI Cimeira CELAC, realizada na Cidade do México em 18 de setembro
de 2021, figura no dossiê. O presidente informa que Charles Michel proferiu um discurso
nesta cimeira. Esta foi a primeira cimeira em cinco anos, embora nem todos os Estados da
região tenham participado.
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4. As relações entre a União Europeia e a América Latina e as Caraíbas e a Fundação
UE-ALC:

 Sra. Leire Pajín Iraola, Presidente da Fundação

 Dr. Adrián Bonilla, Diretor-executivo da Fundação

Leire Pajín Iraola e Adrián Bonilla, Diretor Executivo da Fundação, apresentam a missão,
a visão e os objetivos da Fundação para o próximo ano. Leire Pajín Iraola considera que se
trata de uma agenda realista, mas ambiciosa.

Pajín Iraola salienta a importância desta organização internacional como instrumento para
promover uma parceria estratégica mais profunda entre a UE e a América Latina e as
Caraíbas. Informa que a Fundação organizou numerosas atividades e eventos para reforçar
os contactos entre as diferentes regiões. Os laços históricos, os interesses, as perspetivas, as
prioridades e os valores comuns permitem construir a relação entre ambas as regiões. De
um modo geral, as relações são boas e ambas as partes partilham uma agenda comum.

A região da América Latina e Caraíbas tem sido uma das mais afetadas pela pandemia de
COVID, em termos económicos e sanitários. No âmbito do seu programa para o ano em
curso e para o próximo ano, a Fundação deseja continuar a contribuir para soluções comuns
às crises económicas, sociais e sanitárias do ano precedente. A Fundação tentou identificar
os principais desafios com que se deparam as duas regiões e encontrar soluções para os
mesmos. Por exemplo, realizou atividades de alto nível relacionadas com o acesso às
vacinas na região da América Latina e Caraíbas.

Existe uma visão comum sobre como sair da crise e a sua base é a democracia.

O Dr. Bonilla salienta que o objetivo da Fundação é promover valores e princípios
partilhados por ambas as regiões. O mandato expresso da Fundação consiste em incluir as
organizações da sociedade civil nas atividades que desenvolve nas duas regiões, para que
possam promover as decisões, as políticas e as agendas decididas pelos diferentes chefes de
Estado na região. Contam-se 61 governos signatários em dois anos. A sociedade civil e a
sociedade política são intervenientes nos quais a Fundação se pode apoiar; a sua ação
consiste em criar pontes entre as duas regiões mediante iniciativas específicas. A Fundação
promoveu e reforçou os laços entre as regiões e entre a sociedade civil e os intervenientes
civis graças ao seu trabalho com as agendas governamentais.

O plano de trabalho para 2022 contém uma série de propostas estratégicas: a Fundação quer
manter a importância da pertinência das relações bilaterais e apoiar o papel mundial das
duas regiões. O trabalho da Fundação inscreve-se no contexto dos objetivos de
desenvolvimento sustentável. São sete as áreas de trabalho estratégicas e temáticas
destacadas pelo Dr. Bonilla:

o ensino superior;
a ciência, a tecnologia e a inovação
uma economia sustentável, resiliente e inclusiva;
as alterações climáticas;
a cultura;
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o multilateralismo e a associação birregional;
o género.

Diversas atividades serão utilizadas na sua promoção: intercâmbio de plataformas, criação
de redes, reforço das capacidades, publicações, projetos, notas informativas, diversos
eventos, etc. Nos próximos 12 meses, haverá 35 atividades temáticas e 13 atividades e
processos institucionais.

O Dr. Bonilla menciona igualmente a diminuição significativa do financiamento da UE à
Fundação UE-ALC. Embora tenha tentado obter mais financiamento das ONG, é
importante que o apoio financeiro demonstrado pela UE nos últimos anos prossiga para que
possa continuar a alcançar os seus objetivos.

Intervenções: Mónica Silvana González (S&D, Espanha), Danuta Maria Hübner (PPE,
Polónia), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, Portugal).

5. Troca de pontos de vista sobre «O desafio da presença da China na América Latina e
nas Caraíbas», com a participação de:

 Margaret Myers, diretora do programa Ásia e América Latina, Diálogo Interamericano

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

O Dr. Niño Perez refere que, com Xi Jinping, assistimos ao desenvolvimento de relações
importantes entre a China e os países da América Latina. A China tem uma forte presença
na região do ponto de vista do investimento político. Nos últimos 20 anos, as trocas
comerciais entre a China e a região aumentaram 26 vezes, o que deve levar a UE a refletir
sobre o seu eventual papel e o tipo de abordagem que deve adotar em relação à ascensão da
China na América Latina.

Outro domínio importante é o investimento estrangeiro; assistiu-se também a um grande
crescimento, especialmente desde 2010. Outra questão estrategicamente importante é a das
fusões e aquisições e da forma como a China se integra no tecido industrial de um país. As
estatísticas também são espetaculares neste domínio: nos últimos anos, empresas da China
e de Hong Kong participaram em 150 fusões de considerável valor.

O investimento em infraestruturas é outro tema importante. Iniciado em 2005, foram desde
então financiados pela China 99 projetos de infraestruturas. A China realizou investimentos
sem precedentes nos domínios da eletricidade, dos transportes, dos portos, do turismo e das
comunicações. A digitalização da sociedade e a tecnologia 5G são outros domínios de
grande interesse para a China. Os investimentos nestes setores podem ter impactos políticos,
uma vez que a China adota uma abordagem muito diferente da dos EUA e da UE (uma
abordagem menos centrada no ser humano do que a da UE ou dos EUA). A China efetua
regularmente visitas de alto nível à América Latina e às Caraíbas; A diplomacia cultural é
também levada a cabo através dos Institutos Confúcio.
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Embora a América Latina não fizesse inicialmente parte da iniciativa «Uma Cintura, uma
Rota», acabou por aderir; tem-se assistido a um nível considerável de investimentos na
região através desta iniciativa. A vacinação e o acesso às vacinas é um tema importante - a
China disponibiliza 73 % das vacinas na República Dominicana, o que demonstra a
importância do investimento chinês no país, tendo também conotações políticas.

No que diz respeito à abordagem da UE, o Dr. Niño Perez salienta que existem
oportunidades de cooperação com a China, por exemplo, em domínios como o comércio,
as vacinas e o desenvolvimento sustentável. Contudo, salienta, ao mesmo tempo, que a UE
tem de agir com coragem e ter um discurso claro. Embora a UE procure oportunidades de
cooperação com a China, é também sua rival em muitos domínios, nomeadamente no que
diz respeito aos modelos sociais que as duas partes pretendem defender. O modelo europeu
e latino-americano é muito diferente do modelo chinês. Estes dois modelos divergentes têm
perspetivas diferentes dos valores e dos intercâmbios comerciais.

O discurso de Xi Jinping na Cimeira CELAC-China foi interessante, uma vez que
evidenciou a falta de um quadro chinês claro e de uma abordagem às relações e às políticas
com a América Latina. A UE deve refletir sobre a natureza dos seus princípios e a forma
como deseja promovê-los.

Margaret Myers evoca um «momento decisivo», um momento em que a região espera muito
mais da China. Embora o investimento na América Latina tenha abrandado durante a
pandemia, foram celebrados acordos importantes nos últimos anos (por exemplo, o projeto
de mineração de ouro na Colômbia, vários acordos relativos ao lítio e projetos relativos às
energias renováveis). O comércio continua a ser a base da relação. Um número bastante
reduzido de países e localidades esperam um maior empenhamento da China nos próximos
anos. Os intervenientes chineses estiveram e continuarão a estar bem posicionados para
adquirir ativos em áreas como a extração mineira, o petróleo, o gás e as infraestruturas
energéticas. Por vezes, as empresas chinesas são as únicas candidatas a projetos, aspeto que
a Sra. Myers salienta como sendo um elemento crítico.

No entanto, os crescentes desafios estruturais na China podem moldar os padrões de
investimento e de comércio de formas imprevisíveis nos próximos anos. A fim de manter o
seu crescimento económico, a China apressa-se a mudar a sua produção e concentra-se cada
vez mais na exportação de bens e serviços de alta tecnologia. A China é um parceiro-chave
na transição digital da América Latina, o que a coloca em concorrência direta com as
empresas nacionais e internacionais. Outros fatores, como o envelhecimento da população
na China e os graves problemas de endividamento, irão moldar os padrões de investimento
e de comércio nos próximos anos, frequentemente de forma imprevisível. A relação EUA-
China é outro fator fundamental que moldará as relações. Ambas as partes estão
empenhadas no que a Sr.ª Myers designa uma «guerra de palavras».

As iniciativas dos EUA para reforçar a sua competitividade na região abrangem as
iniciativas «América Crece» e «Build Back Better World» (BBBW); no entanto, têm pouco
efeito concreto no que diz respeito à China. A exceção é o reforço das capacidades a nível
local levado a cabo pelas embaixadas dos EUA, com o objetivo de garantir a transparência
na contratação e no acompanhamento de projetos de infraestruturas. A administração Biden
está empenhada no reforço da concorrência com a China, graças a investimentos em
infraestruturas centrados no clima, na saúde, na segurança, nas tecnologias digitais e na
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igualdade de género - sob a égide da iniciativa «Build Back Better World».

Para a Sra. Myers, é fundamental que os EUA e os parceiros que partilham os mesmos
valores se concentrem na América Latina e nas Caraíbas, uma vez que a região fará face a
uma recuperação difícil na sequência da pandemia. De um modo geral, a UE deve refletir
sobre o seu papel e o tipo de abordagem a adotar na resposta à ascensão da China. No
entanto, a iniciativa BBBW não reduzirá drasticamente a influência chinesa na região, uma
vez que esta influência se baseia em relações comerciais de grande envergadura e em
crescimento. O processo de tomada de decisões na América Latina é, em grande medida,
determinado pela cada vez maior procura de mercadorias primárias da região por parte da
China.

A Sra. Myers salienta igualmente que a iniciativa «Uma Cintura, uma Rota» vai muito para
além das infraestruturas: é uma iniciativa que visa reforçar a conetividade. A nível local,
assiste-se a uma absoluta proliferação de atividades de organizações diplomáticas,
governamentais e quase governamentais muito diversas, de comunidades chinesas no
estrangeiro, de meios de comunicação social chineses, etc., com o objectivo de forjar laços
comerciais e políticos mais amplos. O envolvimento futuro dos EUA ou da UE, ainda que
apenas centrado na competitividade comercial, deve ter em conta esta atividade expansiva
chinesa.

Se não se verificar uma verdadeira mudança nas prioridades de Pequim, a China manterá
provavelmente uma influência considerável na região. O modo como a China utilizará a sua
influência é objeto de debate. No entanto, a influência direta/indireta nos países já conduziu
a alterações na regulamentação em matéria de investimento, oportunidades para as
empresas, mudanças na afinidade diplomática, um certo nível de autocensura sobre
questões relacionadas com a China na região e o desenvolvimento de apoio para as questões
de interesse para a China.

A Sra. Myers realça igualmente o impacto dos projetos locais de reforço das capacidades,
que podem criar condições de concorrência equitativas para os investidores e a região, bem
como a compreensão dos mecanismos através dos quais a China forja laços com os países
da América Latina e das Caraíbas (envolve-se antes da assinatura de acordos, com uma
perspetiva a longo prazo).

Intervenções: Leopoldo López Gil (PPE, Espanha), Marc Angel (S&D, Luxemburgo),
Danuta Maria Hübner (PPE, Polónia), Mónica Silvana González (S&D, Espanha).

6. Apresentação do programa da reunião da Mesa Diretiva da EuroLat de 2 e 4 de
novembro de 2021, em Bogotá, Colômbia

O Sr. López informa que as duas partes da Mesa entrarão em acordo relativamente a três
objetivos:

realizar uma reunião de trabalho no seio da própria Mesa para proceder à troca de
pontos de vista;
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adotar uma declaração dos copresidentes sobre a possibilidade de uma cimeira entre
a UE e a América Latina até ao final do ano (formato exato a determinar);

aprofundar as questões respeitantes à cooperação entre as duas regiões.

A UE procurará igualmente melhorar as suas relações com a Colômbia graças a reuniões
com diferentes representantes e autoridades do país. Uma delegação de oito pessoas
deslocar-se-á a Bogotá para a primeira reunião presencial de um órgão da EuroLat desde a
pandemia.

7. Calendário de atividades para o primeiro semestre de 2022

A assembleia, que se devia ter realizado em Santa Fe, em 2020, terá lugar na primavera do
próximo ano (2022). Prevê-se que seja uma assembleia presencial com centenas de
membros, na Argentina.

8. Diversos

N/A

9. Data e local da próxima reunião

A fornecer posteriormente.

A reunião é encerrada às 12.47.
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Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)
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Marc Angel, Deirdre Clune, Mónica Silvana González, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Maria-Manuel Leitão-Marques,
Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, Sabrina Pignedoli, Manu Pineda, Veronika Vrecionová, Margarita de la Pisa Carrión
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Leire Pajín Iraola, President of EU-LAC Foundation

Dr Adrián Bonilla, Executive Director of EU-LAC Foundation

4

Margaret Myers, Director, Asia and Latin America Programme, Inter-American Dialogue

Javier Niño Pérez, Deputy Executive Director for the Americas, European External Action Service (EEAS)

5
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COR Elisabet Nebreda Vila
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