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Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei și Neven 
Mimica, membru al Comisiei Europene responsabil pentru cooperare internațională și dezvoltare. 

2. Denumire document: Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu - 
Uniunea Europeană, America Latină și zona Caraibilor: unirea forțelor pentru un viitor comun 

3. Date de identificare: JOIN(2019)6 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual şi etape viitoare:  

  La Parlamentul European a fost sesizată pentru raport Comisia pentru afaceri externe 
(AFET). S-a solicitat aviz de la Comisia pentru dezvoltare (DEVE), Comisia pentru comerț 
internațional (INTA) și de la Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(ENVI). A se vedea și fișa tehnică a OEIL.  

 La Consiliul Uniunii Europene, în formațiunea afaceri externe, reunit la 13.05.2019, s-au 
adoptat concluzii privind acest document. 

 

I. CONTEXT  
 Relațiile dintre Uniunea Europeană - America Latină1 și Caraibe (ALC) au o natură 
interregională, care funcționează prin intermediul unor întâlniri la nivel înalt și a unor parteneriate 
biregionale încheiate cu America Centrală2 (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua și Panama), Comunitatea Andină3 (Bolivia, Columbia, Ecuador și Peru), Mercosur4 
(Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), Zona Caraibilor5.  

În 2005, prin comunicarea „Un parteneriat consolidat între Uniunea Europeană și America 
Latină” , Comisia Europeană a lansat un dialog politic și strategic, prin care a urmărit să încheie 
acorduri de asociere cu subregiuni din America Latină, cu scopul  reducerii sărăciei și a inegalității 
sociale și a îmbunătățirii nivelurilor de educație . 

                                                 
1 Aceasta este denumirea generică a țărilor care sunt situate în America de Sud, America Centrală, partea sudică a 
Americii de Nord și Arhipelagul Antilelor. 
2 UE și regiunea Americii Centrale au încheiat un acord de asociere, semnat la 29 iunie 2012. Pilonul comercial al 
Acordului de asociere a fost aplicat provizoriu începând cu 1 august 2013 cu Honduras, Nicaragua și Panama, 
începând cu 1 octombrie 2013 cu Costa Rica și El Salvador și începând cu 1 decembrie cu Guatemala. 
3 UE are un acord comercial cuprinzător cu Columbia și Peru. Acesta a fost aplicat provizoriu cu Peru din 1 martie 
2013 și cu Columbia începând cu 1 august 2013. La 1 ianuarie 2017, Ecuador a aderat la acordul comercial. Bolivia 
beneficiază de acces preferențial acordat de UE în cadrul sistemului general de preferințe (GSP) al UE, inclusiv prin 
intermediul unui regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernări.  
4 Relațiile comerciale actuale dintre UE și Mercosur se bazează pe un acord-cadru de cooperare interregional, care a 
intrat în vigoare în 1999. În momentul de față, UE negociază un acord comercial cu fondatorii Mercosur, ca parte a 
unui acord de asociere biregional. Venezuela a devenit membru al Mercosur din 2012 și are calitate de observator în 
negocierile comerciale. 
5 Țările din Caraibe sunt: Antigua și Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Republica Dominicană, Grenada, Guyana, 
Haiti, Jamaica, St Lucia, St Vincent și insulele Grenadines, St Kitts and Nevis, Suriname, Trinidad și Tobago. 
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 În 2009, prin comunicarea ,,Uniunea Europeană și America Latină: un parteneriat între 
actori globali”, s-a urmărit inițierea unor dialoguri politice instituționalizate la care UE sau statele 
sale membre să ia parte, cu scopul consolidării alianței UE-America Latină. Ca urmare a acestor 
dialoguri au fost stabilite întâlniri ministeriale între UE - Grupul de la Rio și summiturile ibero-
americane. 

În 2010, s-a constituit Comunitatea statelor din America Latină și Caraibe (CELAC), care 
acționează ca un mecanism regional pentru promovarea dialogului și cooperării politice dintre 33 
de țări din America Latină și Caraibe (ALC). CELAC este omologul UE pentru procesul de 
parteneriat, inclusiv la nivel de summit-uri.  

Primul summit regional dintre UE și Comunitatea Statelor Americii Latine și Caraibe 
(CELAC) a avut loc în 2013 la Santiago de Chile. În 2015, a fost organizat la Bruxelles Summitul 
cu tema „Formarea viitorului nostru comun: lucrul pentru o societate prosperă, coerentă și durabilă 
pentru cetățenii noștri". În 2016, a fost organizată prima reuniune a miniștrilor de externe în 
Republica Dominicană, în urma căreia a fost relansat parteneriatul biregional strategic și a fost 
prezentată Declarația de la Santo Domingo.  

 Relațiile UE- CELAC reprezintă un parteneriat în cadrul relațiilor UE cu America Latină și 
Caraibe, la care se adaugă atât relații bilaterale cu Chile, Cuba, Mexic și Brazilia, dintre care 
ultimele au fost recunoscute ca fiind parteneri strategici ai UE, cât și cu alte grupuri subregionale 
sau regionale, cum ar fi Mercosur, CARICOM/CARIFORUM6, Alianța Pacificului7, Sistemul de 
integrare în America Centrală (SICA) și Uniunea Națiunilor Sud-Americane (UNASUR). Ultimul 
summit UE-CELAC a avut loc la Bruxelles în iunie 2015, reunind 62 de lideri ai UE și ai Americii 
Latine și Caraibe și șefi de stat sau de guvern. La acest summit, liderii au adoptat o declarație 
politică, Declarația de la Bruxelles și un plan de acțiune revizuit UE-CELAC pentru cooperarea 
biregională. 

Relațiile dintre UE și America Latină și zona Caraibilor s-au consolidat în ultimul deceniu. 
Împreună, UE și ALC reprezintă 25% din PIB-ul mondial, o treime din membrii ONU și aproape 
jumătate din membrii G20. Acțiunea comună a celor două regiuni a contribuit la realizarea unor 
acorduri multilaterale istorice, precum Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, Agenda de acțiune 
de la Addis Abeba sau Acordul de la Paris. De asemenea, în cadrul acțiunii sale externe, UE a 
urmărit consolidarea relațiilor comerciale cu statele ALC. 

În 2015, Comisia Europeană a publicat Ghidul de cooperare pentru dezvoltare în Uniunea 
Europeană-America Latină și Caraibe. 

Prin comunicarea „Comerț pentru toți, către o politică comercială și de investiții mai 
responsabilă”, (2015), Comisia Europeană a anunțat că sprijină încheierea unui acord de liber 
schimb ambițios, echilibrat și cuprinzător cu Mercosur, fapt care s-a confirmat începând cu runda 
de negocieri din 2016. Rundele de negocieri din martie, iulie, octombrie, noiembrie și decembrie 
2017 și din februarie-martie, iunie, iulie, septembrie, noiembrie, decembrie 2018 nu au permis 
negociatorilor să facă progrese considerabile, din cauza unor puncte nevralgice precum agricultura8 
sau anumite sectoare industriale. 

În 2016, a fost semnat Acordul constitutiv Fundației UE-ALC, care a devenit primul acord 
internațional negociat de cei 62 de membri. La 17 mai 2019, Fundația a devenit o organizație 
internațională, obținând cvorumul necesar de ratificări din partea UE și a statelor din America 
Latină și Caraibe. Această piatră de temelie vine la doi ani și jumătate de la semnarea Acordului 
constitutiv pentru transformarea Fundației într-o organizație internațională. 

 
II. PREZENTAREA DOCUMENTULUI 

Comunicarea comună prezintă viziunea comună a Comisiei Europene și a Înaltului 
Reprezentant pentru parteneriat biregional puternic și modernizat, axat pe comerț, investiții și 
cooperare sectorială. Parteneriatul are patru priorități, care trebuie să se consolideze reciproc: 

                                                 
6 UE este cel de-al doilea partener comercial al CARIFORUM, după SUA. A se vedea Acordul de parteneriat 
economic CARIFORUM-UE din 2008 și Raportul Comisiei Europene din 2018 privind aplicarea sa. 
7 Include Chile, Columbia, Mexic și Peru. 
8 Conform unei evaluări a impactului, unele sectoare agricole ale UE, vor fi afectate de deschiderea pieței UE pentru 
importurile agricole ale Mercosur. 
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 asigurarea prosperității prin susținerea creșterii durabile și a locurilor de muncă decente, 
reducerea inegalităților socio-economice, trecerea la o economie digitală, verde și circulară, 
consolidarea și aprofundarea relațiilor de comerț și investiții consacrate; 
 susținerea democrației prin consolidarea regimului internațional al drepturilor omului, a 
egalității de gen; consolidarea statului de drept și a rolului societății civile; garantarea alegerilor 
credibile și a instituțiilor publice eficiente; 
 prin îmbunătățirea rezistenței climatice, a mediului și a biodiversității; combaterea 
inegalităților prin impozitarea echitabilă și prin protecția socială; combaterea crimei organizate;  
aprofundarea dialogului și a cooperării privind migrația și mobilitatea, în special pentru a preveni 
migrația ilegală și traficul de ființe umane; 
 garantarea guvernării globale eficiente prin consolidarea sistemului multilateral, inclusiv 
pentru guvernanța climatică și de mediu; aprofundarea cooperării privind pacea și securitatea și 
punerea în aplicare a Agendei 2030. 

III. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARLAMENTE 
 
 Camera Deputaților din Republica Cehă 

În Rezoluția nr. 238/2019, Camera Deputaților din Parlamentul ceh a reținut importanța 
documentului, care urmărește aprofundarea relațiilor dintre UE și America Latină și Caraibe. În 
Avizul Guvernului Republicii Cehe transmis Camerei Deputaților din Cehia se arată că se susține 
aprofundarea relațiilor UE-America Latină și Caraibe pe mai multe niveluri, fiind depășit cadrul 
comercial-economic tradițional. De asemenea, se arată că pe lângă registrul obișnuit de standarde 
care trebuie atinse (drepturile omului, democrația, transparența etc.), sunt introduse și alte noi 
obiective, precum tehnologiile digitale, orașele inteligente, tehnologiile aerospațiale ș.a. 

 Preocupări recente ale Parlamentului European cu privire la America Latină și 
Caraibe 

 Rezoluţia Parlamentului European din 13 septembrie 2017 referitoare la relațiile politice 
ale UE cu America Latină subliniază următoarele aspecte: 

 noul scenariu geopolitic consolidează statutul regiunii ALC de prioritate strategică și de 
oportunitate pentru politica externă a UE, întrucât ambele regiuni au o viziune comună asupra 
lumii bazată pe multilateralism, dialog, sustenabilitate, statul de drept, respectarea drepturilor 
omului și societăți deschise și favorabile incluziunii; 
 parteneriatul UE-ALC și acordurile de asociere ar trebui să ia în considerare diferențele 
economice dintre regiuni și să evite să adâncească asimetriile existente;  
 solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate (VP/ÎR) să ia în considerare posibilitatea ca UE să participe la Alianța 
Pacificului în calitate de observator, așa cum participă deja o serie de state membre ale UE; 
 UE este cel mai mare investitor străin în America Latină și cel de al doilea partener comercial 
ca mărime, creând o relație economică, bazată pe valorile calității, responsabilității sociale, creării 
de locuri de muncă, transferului de tehnologie și cercetării și inovării; 
 realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) trebuie să fie principalul obiectiv al 
cooperării dintre America Latină și Caraibe (ALC) și UE;  
 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă ar trebui să fie 
principalele instrumente de cooperare UE-ALC, inclusiv în toate dimensiunile lor economice, 
sociale și de dezvoltare sustenabilă, și nu doar din perspectiva eradicării sărăciei;  
 regiunea ALC este extrem de vulnerabilă la catastrofe naturale și această situație este agravată 
de schimbările climatice, care trebuie să fie abordate la nivel mondial, în conformitate cu 
principiul responsabilității comune, dar diferențiate;  
 Rezoluţia fără caracter legislativ din 5 iulie 2017 referitoare la proiectul de decizie a 
Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, Europene, a Acordului de dialog politic și de 
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cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe 
de altă parte; 
 Rezoluţia din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela; 
 Rezoluţia din 20 ianuarie 2016 referitoare la Columbia ;  
 Rezoluţia din 23 octombrie 2014 referitoare la dispariția a 43 de studenți la pedagogie din 
Mexic ;  

 Preocupări recente ale Consiliului UE 

 Concluziile privind relațiile UE cu America Latină și zona Caraibilor adoptate în cadrul 
Consiliului afaceri externe din 13 mai 2019. Consiliul a evidențiat că economiile UE și ALC au 
devenit integrate în ultimul deceniu, dar a și semnalat existența unui potențial uriaș nevalorificat, 
care ar trebui exploatat. Consiliul a subliniat că ALC și UE sunt parteneri-cheie cu valori și 
interese comune, care ar trebui să colaboreze mai mult în cadrul multilateral, în special în cadrul 
ONU și al OMC, pentru a promova democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, creșterea economică, ocuparea forței de muncă, investițiile, oportunitățile 
economice și dezvoltarea durabilă, pentru a construi societăți mai reziliente, pentru a păstra și 
promova pacea și securitatea, multilateralismul și o ordine internațională bazată pe norme. 
 Aviz privind intrarea în vigoare a Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-
ALC (26 aprilie 2019). 
 Decizia (UE) 2019/593 a Consiliului din 8 aprilie 2019 privind încheierea, în numele 
Uniunii Europene, a Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC. 
 Reuniunea Consiliului mixt UE-Cuba (2018). 
 Reuniunea ministerială UE-CELAC (16-17 iulie 2018), în urma căreia s-a adoptat  
declarația intitulată „Clădirea de punți și consolidarea parteneriatului nostru pentru abordarea 
provocărilor globale”. A se vedea și Discursul introductiv al Înaltului Reprezentant al UE.  
 Reuniunea dintre Înaltul Reprezentant, Federica Mogherini și reprezentanții celor patru țări 
din Alianța Pacificului (17 iulie 2018), în urma căreia s-a adoptat o declarație comună. 
 Declarațiile Înaltului Reprezentant cu privire la situația din Venezuela din: 10 ianuarie 
2019,  23 ianuarie 2019, 7 februarie 2019, 24 februarie 2019, 2 martie 2019, 7 martie 2019, 4 
aprilie 2019, 30 aprilie 2019,  
 Reuniunea la nivel înalt UE-SICA (2015), în urma căreia s-a adoptat o declarație comună. 
 Reuniunea la nivel înalt UE-CARIFORUM (2015), în urma căreia s-a adoptat o declarație 
comună. 
 
 Comitetul economic și social european (CESE) 

 Aviz din proprie inițiativă privind „Acordul de asociere UE-Mercosur” – 2018.  
 Aviz privind „Noul context pentru relațiile strategice UE-CELAC și rolul societății civile” 
– 2017.  
 Aviz din proprie inițiativă privind „Economia socială în America Latină” – 2012. 
 Aviz privind „Aspecte socio-economice în relațiile UE-America Latină” – 2010. 
 CESE și America Latină – 2015. 

IV. DOMENII DE INTERES PENTRU ROMÂNIA ÎN AMERICA LATINĂ: 
 
 Domenii de interes în Argentina (pct. 3.2.) – 2018.  
 Schimburi comerciale între România și Cuba (pct. V) – 2018. 
 Îndrumar de afaceri în Chile – 2018. 
 Schimburi comerciale între România și Brazilia ( pct. 6.2.2.) – 2015. 
 Îndrumar de afaceri în Mexic – 2015. 
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IV. CONCLUZII 
 

Relațiile dintre regiunea Americii Latine și Caraibilor se concentrează pe confruntarea 
provocărilor globale actuale, cum ar fi eradicarea sărăciei, accesul la apă potabilă, respectarea 
universală a drepturilor omului, pacea și securitatea, dezvoltarea socioeconomică, încurajarea 
bunei guvernanțe, sustenabilitatea, combaterea schimbărilor climatice, transformarea digitală și 
gestionarea migrației ș.a. Parteneriatul UE și ALC se bazează pe fluxuri comerciale și investiții, 
care încurajează politici economice durabile, statul de drept, securitatea juridică. În plus, avându-se 
în vedere că statele din regiunea Americii Latine și Caraibilor sunt marcate de prezența din ce în ce 
mai mare a statelor asiatice care urmăresc parteneriate economice, UE trebuie să-și consolideze 
poziția de aliat loial al partenerilor săi din această regiunea, nu numai în ceea ce privește 
schimburile economice, ci și ca partener pentru progresul social și apărarea valorilor comune.  
 
V. DOCUMENTE DE INTERES 
 

 Comunicat de presă – 17 aprilie 2019. 
 Fișă tehnică - Relațiile UE-LAC 

 
 

 Ioana Cristina Vida  
29 mai 2019 

Actualizată: 04 septembrie 2019 


