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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Os reptos e oportunidades da globalização para as relações económicas e comerciais 
entre a UE e a América Latina

A Assembleia Parlamentar Euro-Latinoamericana,

– Tendo em conta a sua Declaração de 9 de Novembro de 2006,

– Tendo em conta as declarações das quatro cimeiras dos Chefes de Estado e de Governo 
da América Latina e das Caraíbas com a União Europeia até hoje realizadas no Rio de 
Janeiro (28 e 29 de Junho de 1999), em Madrid (17 e 18 de Maio de 2002), em 
Guadalajara (28 e 29 de Maio de 2004) e em Viena (11 a 13 de Maio de 2006),

A. Considerando que a União Europeia e a América Latina partilham uma história e uma 
cultura comuns, assim como um compromisso comum no que se refere aos Direitos 
Humanos, à Democracia, ao multilateralismo e à justa distribuição dos frutos da 
globalização, na procura de um desenvolvimento económico sustentável e da redução das 
desigualdades sociais; considerando que é do interesse de ambas as partes o estreitamento 
dos seus laços de aliança na cena internacional,

B. Considerando que a União Europeia se tornou o primeiro investidor estrangeiro na 
América Latina, o primeiro fornecedor de fundos para a região e o principal parceiro 
comercial de numerosos países da região,

C. Considerando que, apesar do grande aumento dos fluxos comerciais entre as duas regiões 
ao longo dos últimos anos, o potencial de crescimento comercial continua a não ser 
minimamente explorado,

D. Considerando que muitos países da América Latina já são potências mundiais 
emergentes,

E. Considerando que a globalização é um fenómeno inevitável, que deve ser acompanhado
por uma regulação adequada, que comporta uma redistribuição da divisão económica do 
trabalho em todo o mundo e que afecta todos os países e sectores (indústria, serviços, 
agricultura, tecnologia, finanças, etc.),

F. Considerando que uma adequada integração regional contribui para superar os 
desequilíbrios e para dinamizar o desenvolvimento económico e social interno das nações 
implicadas em cada processo, favorecendo a interdependência, o equilíbrio e o 
desenvolvimento económico sustentável das partes,

G. Considerando que a integração regional e bi-regional, em conformidade com as normas 
multilaterais, é a melhor resposta à globalização económica, bem como um instrumento 
fundamental para a consolidação da Democracia, para a redução da pobreza e das 
desigualdades sociais e para o reforço do peso de ambas as regiões na cena mundial,

H. Considerando que as relações económicas e comerciais entre os países da UE e da 
América Latina devem também contribuir para o crescimento económico e para a 
redução da pobreza, no âmbito da rápida consecução dos Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio,
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I. Considerando que a União Europeia e a América Latina apoiam com firmeza um sistema 
multilateral de comércio livre e justo, que promova o comércio e contribua para o 
desenvolvimento sustentável e para a gestão eficaz da globalização em benefício de 
todos,

J. Considerando que as relações políticas e económicas entre a União Europeia e os países 
da América Latina assumem formas diversas, que vão desde os acordos de comércio livre 
ao projecto de acordos e parcerias estratégicas regionais de comércio livre,

K. Considerando que a União Europeia e a América Latina são actores centrais na Ronda de 
Doha da OMC e que o êxito equilibrado e justo das negociações é necessário para 
melhorar as normas multilaterais e, assim, estimular o desenvolvimento e o emprego em 
todo o mundo, bem como um maior respeito do ambiente, contribuindo de forma eficaz 
para a integração dos países em desenvolvimento na economia mundial,

1. Salienta que um dos principais reptos da globalização na América Latina e nas Caraíbas 
consiste em eliminar as grandes desigualdades económicas e sociais e a pobreza na 
região, que se julga ascender a valores na ordem dos 65% nas zonas rurais, mediante uma 
adequada integração regional e em cooperação com a União Europeia;

2. Reconhece que a relação entre o comércio, o desenvolvimento e a erradicação da 
pobreza, bem como a redução das disparidades sociais, é extremamente complexa e 
depende de circunstâncias particulares decorrentes de múltiplos factores, como a 
dimensão do mercado doméstico, os recursos naturais, as distâncias e as condições físicas 
e, sobretudo, da boa interacção entre as políticas internas complementares e o comércio 
externo;

3. Salienta que a sociedade civil, as empresas e todas as partes interessadas devem 
desempenhar um papel crucial no reforço das relações económicas entre a União 
Europeia e a América Latina; espera que tal diálogo contribua de forma positiva para a 
Cimeira anual;

4. Salienta que, para que as relações comerciais e económicas entre a União Europeia e a 
América Latina sejam benéficas para ambas as partes, é necessário que

- contribuam para a diversificação e modernização dos aparelhos  produtivos nacionais 
latino-americanos – ainda muito dependentes de um pequeno número de produtos de 
exportação, muitos deles primários ou semi-industrializados – com alternativas 
tecnológicas eficazes e portadoras de efeitos socioeconómicos positivos, como, por 
exemplo, a criação de emprego e o aumento dos rendimentos familiares;

- progridam do estritamente comercial para o económico, tendo em conta as assimetrias 
das economias das duas regiões e dando a devia ênfase à dimensão social e ambiental, 
incluindo planos de transferência e de capacitação em tecnologias limpas do ponto de 
vista ambiental, mediante o estabelecimento não só de investimentos mistos 
bi-regionais, mas também de sistemas de produção partilhada que beneficiem das 
vantagens comparativas e competitivas das duas regiões, segundo um esquema de 
sustentabilidade;

- considerem as diferenças dos níveis de desenvolvimento relativo, o que determinará 
que a UE preveja modalidades de tratamento especial diferenciado (TED) nas suas 
relações comerciais e de cooperação com os países da América Latina e das Caraíbas, 
em particular, com países da região com menor nível de desenvolvimento económico e 
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social;
- incentivem a integração latino-americana;

5. Recorda que a integração económica, bem orientada do ponto de vista social e ambiental,
se reveste de grande importância para promover o desenvolvimento sustentável, reduzir a 
pobreza e satisfazer os direitos económicos e sociais da população; salienta que a 
integração suscita benefícios, ajudando os países a diversificar e a expandir os mercados 
nacionais e regionais, a encurtar as cadeias de produção e as distâncias entre a produção e 
o consumo, a abrir mercados de exportação, a atrair e a regulamentar adequadamente o 
investimento estrangeiro, a permitir a transferência e a absorção de tecnologias de 
produção, bem como a fomentar a concorrência e a eficiência;

6. É de opinião que a integração poderá permitir alcançar três objectivos comuns: 1°) obter
um mercado interno maior, susceptível de permitir economias de escala e promover a 
concorrência, atractivo para o investimento estrangeiro directo e para a cooperação 
pública em sectores horizontais chave, como a energia, os serviços financeiros, o 
ambiente, o ensino superior e a investigação e a interconexão das redes de 
infra-estruturas; 2°) reforçar a capacidade negociadora nos fóruns multilaterais e 
bilaterais e nas relações com as empresas multinacionais; 3°) realizar a convergência 
política, isto é, a cooperação, ou mesmo a coordenação macroeconómica e a cooperação,
em programas de reformas geradoras de efeitos indirectos positivos para toda a região em 
matéria de crescimento e coesão social;

7. Considera que a celebração e a aplicação eficaz, entre a UE e a América Latina, de 
acordos de associação completos, ambiciosos e equilibrados, que contribuam para a
protecção dos direitos humanos, económicos e sociais e para um desenvolvimento mútuo 
sustentável, constitui um objectivo estratégico num contexto internacional mais 
interdependente e caracterizado por graves problemas sociais e ecológicos planetários, 
bem como pelo aparecimento de novas potências económicas, que coloca um número 
crescente de desafios mundiais;

8. É de opinião que os acordos de associação deverão assentar em três pilares: um capítulo 
político e institucional, que reforce o diálogo democrático e a concertação política, um 
capítulo de cooperação, que promova o desenvolvimento económico e social sustentável, 
e um capítulo comercial, dotado de amplos programas e que tenha em conta as 
assimetrias no que se refere à estrutura económica e ao nível de desenvolvimento entre as 
economias das duas regiões;

9. Sublinha a importância de cooperar mais estreitamente nas matérias e sectores 
relacionados com a investigação; recomenda, portanto, que se ofereça aos investigadores 
um acesso semelhante numa base de reciprocidade;

10. Considera que a UE e a América Latina, enquanto parceiros privilegiados, devem 
cooperar mais estreitamente nas negociações comerciais multilaterais, designadamente no 
âmbito da OMC, organização na qual possuem interesses comuns, quer no que se refere à 
organização de um sistema de comércio internacional justo e respeitador das convenções 
internacionais em matéria de Direitos Humanos e de ambiente, quer no que diz respeito à 
provável conclusão da chamada Agenda de Doha para o desenvolvimento; solicita a 
ambos os parceiros que apresentem uma iniciativa conjunta para reformar a OMC, com o 
propósito de a tornar mais eficaz;



RR\700240PT.doc 5/5 PE APP100.143v02-00

PT

11. Salienta que a conclusão de um acordo de associação entre a UE e o Mercosul, 
complementar do multilateralismo da OMC e respeitador dos interesses prioritários de 
toda a América Latina, deverá ser considerada um objectivo estratégico para as relações 
externas da UE, a fim de viabilizar de forma verdadeira o desenvolvimento das relações 
económicas entre a UE e a América Latina;

12. Observa que os países da UE e da América Latina desempenham um papel-chave para a 
conclusão positiva da Agenda de Doha para o desenvolvimento e que subscreveram o 
compromisso adoptado pela Conferência ministerial da OMC em Hong-Kong, com o 
objectivo de concluir com êxito, em 2006, as negociações iniciadas em Doha, com base 
em resultados auspiciosos e equilibrados em todos os âmbitos da negociação;

13. Salienta que os Parlamentos nacionais e as organizações interparlamentares, enquanto 
legítimos representantes da sociedade civil, devem ter um papel de realce nas relações 
comerciais e económicas entre as duas regiões e nos debates de questões como o 
comércio multilateral, que tem implicações em todos os aspectos da vida da sociedade, 
apoiando ao mesmo tempo a intensificação do diálogo entre a sociedade civil e as 
instâncias governamentais;

14. É de opinião que os Parlamentos nacionais, o Parlamento Europeu e as associações 
parlamentares devem criar instâncias de seguimento e controlo do cumprimento dos 
compromissos, recomendações e resoluções que venham a ser adoptados em matéria de 
comércio e cooperação internacional;

15. Considera essencial que ambos os parceiros trabalhem em conjunto nas questões ligadas
ao comércio e às alterações climáticas; recomenda que ambas as partes definam 
objectivos precisos no âmbito de uma cooperação estratégica orientada para a energia; 
recomenda que se coopere para definir critérios relativos aos biocombustíveis, com o 
propósito de trabalhar a nível global e de apoiar o crescimento sustentável; recomenda, 
consequentemente, que se projecte em conjunto o programa trabalhos do Comité do 
Comércio e Ambiente da OMC;

*
*          *

16. Encarrega os seus Co-Presidentes de transmitir a presente resolução à Presidência da 
Quinta Cimeira UE-ALC, ao Conselho da União Europeia e à Comissão Europeia, bem 
como aos Parlamentos dos Estados-Membros da União Europeia e de todos os países da
América Latina e das Caraíbas, ao Parlamento Latino-Americano, ao Parlamento 
Centro-Americano, ao Parlamento Andino e ao Parlamento do Mercosul, ao 
Secretariado-Geral do SICA, à CARICOM, ao Secretariado-Geral da CAN, à Comissão 
de Representantes Permanentes do MERCOSUL e ao Secretariado-Geral do SELA.
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