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Vivemos num mundo muito complexo, 
multipolar e imprevisível. As alianças 
estão a mudar e os padrões das relações 
internacionais são fortemente desa  ados 
pela emergência do nacionalismo e das 
políticas protecionistas. Cabe à União 
Europeia desempenhar o papel de um 
poder  ável, orientado para os princí-
pios fundamentais, credível e pací  co, 
incondicionalmente comprometido com a 
ordem internacional multilateral baseada 
em regras comuns - especialmente para 
com as Nações Unidas, que é clara quan-
to aos seus valores e transparente na 
sua ação, cooperativa e inclusiva. Somos 
uma comunidade baseada no Estado de 
Direito e na democracia, onde os direitos 
humanos fundamentais são respeitados 
mais do que em qualquer outro lugar do 
mundo. Portanto, perante a necessidade 
de lutar por uma ordem ancorada na sua 
história e valores fundamentais, a União 
Europeia tem um papel fundamental a 
desempenhar.

Enquanto socialistas, sabemos o papel 
que queremos para a União Europeia no 
mundo. O nosso desa  o é tornar a União 
Europeia mais forte e agir em concordân-
cia com os nossos princípios fundamen-
tais de direitos humanos, democracia, 
Estado de direito, igualdade e solida-
riedade entre os géneros, uma União 
Europeia com uma voz uni  cada e guia-
da pelos seus princípios para cumprir as 
suas responsabilidades internacionais e 
enfrentar novos desa  os.

No momento em que o multilateralismo 
é questionado em todos os assuntos glo-
bais que podem afetar a vida dos cida-
dãos, incluindo os europeus, sobretudo 

através de ações unilaterais em desres-
peito de tratados e regras internacionais, 
temos que permanecer  rmes na nossa 
crença num sistema multilateral e nas 
instituições que lhe são associadas. O 
Tribunal Penal Internacional, a OMC e, 
acima de tudo, as Nações Unidas estão 
no centro da única ordem global baseada 
em regras sustentáveis. A força da União 
Europeia sempre se manifestou median-
te a sua in  uência sobre o mundo atra-
vés do soft power.

Promover a paz está no ADN da Europa. 
Durante séculos, a Europa foi palco de 
guerras e destruição sangrentas. Em 
contraste, a ideia de União Europeia 
baseia-se na tolerância, con  ança e 
coexistência pací  ca das nações. É a 
razão pela qual acreditamos que a União 
Europeia tem de se tornar numa força 
para a paz e reconciliação. Apoiamos 
o excelente trabalho realizado pela Alta 
Representante da UE para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, 
sobretudo na condução das negociações 
para preservar o acordo nuclear com o 
Irão. Acreditamos que a guerra na Síria 
pode ser resolvida através de conversa-
ções políticas entre todas as partes, com 
particular destaque para a comunidade 
curda e para a sua luta contra o Daesh, 
e através de uma solução negociada no 
quadro das conversações de Genebra 
lideradas pelas Nações Unidas.

Estamos preocupados com a deterio-
ração da situação no Médio Oriente, 
particularmente com a ausência de diá-
logo entre Israel e Palestina e o recente 
aumento da violência. Continuamos a 
apoiar uma solução de dois estados, 
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com um estado palestino viável e um 
Israel seguro, onde Jerusalém serve de 
capital para ambos, de acordo com as 
resoluções da ONU. Chegou o momento 
de uma iniciativa europeia uni  cada, a 
 m de criar as condições para retomar 
as negociações entre Israel e a Palestina 
de forma equilibrada. Estamos preocupa-
dos com a deterioração da democracia, 
dos direitos humanos e da liberdade de 
expressão na Turquia. Consideramos 
que as próximas eleições não podem ser 
livres e justas enquanto os partidos dos 
nossos membros, HDP e CHP, têm líderes 
ou deputados arbitrariamente detidos na 
prisão. Retomamos a nossa reivindicação 
para uma libertação imediata. Também 
nos preocupamos com a deterioração da 
liberdade de expressão e, por conseguin-
te, devemos também relembrar e conti-
nuar a sensibilizar a população para os 
jornalistas presos na Turquia.

Como socialistas, estamos convencidos 
de que os países dos Balcãs Ocidentais 
são Europa e farão parte do futuro da 
União Europeia. Saudamos a nova estra-
tégia da Comissão Europeia para o alar-
gamento aos Balcãs Ocidentais, desde 
que estes cumpram todos os rigorosos 
critérios. Também é claro que o processo 
deve ser baseado em mérito e requer um 
compromisso político signi  cativo. Em 
paralelo, pensamos que o alargamento é 
uma oportunidade para a União Europeia 
e para os Balcãs Ocidentais alcançarem 
maior estabilidade, segurança e pros-
peridade do nosso continente. Estamos 
satisfeitos com a avaliação positiva, feita 
pela Comissão Europeia, dos progressos 
realizados pela Antiga República Jugosla-
va da Macedónia e pela Albânia, ambos 
liderados por membros da nossa família, 
e pela recomendação de abrir negocia-
ções de adesão. Além disso, apreciamos 
e apoiamos o esforço e o compromisso 
do novo governo em Skopje para chegar 
a um acordo com os seus homólogos 
gregos sobre a mudança de nome. Re-

conhecemos igualmente os esforços de 
Montenegro e Albânia para alinhar as 
suas posições com a política externa e de 
segurança da União Europeia.

Acreditamos ainda que a Parceria Orien-
tal está viva, embora haja muito a fazer. 
O foco agora deve estar na implementa-
ção dos compromissos existentes e em 
alcançar resultados tangíveis para os 
cidadãos nesses países parceiros. Desta-
camos a necessidade de reformas nestes 
países, de forma a fortalecer a sociedade 
civil e promover os valores fundamentais 
europeus, como a democracia, o Estado 
de direito e os direitos humanos. Inde-
pendentemente do grau de cada coope-
ração, todos os parceiros têm o mesmo 
valor para a UE. Ao mesmo tempo, rei-
teramos que esta Parceria Oriental não 
é dirigida contra ninguém, mas sim um 
projeto para benefício mutuo das partes 
envolvidas.

Relembramos a importância da coope-
ração estratégica com a América Latina 
nos desa  os globais comuns, particular-
mente no multilateralismo, na luta contra 
as mudanças climáticas, no desenvol-
vimento sustentável, na justiça social e 
no combate às desigualdades. Nesse 
sentido, estamos preocupados com a 
situação política em alguns países da 
região, e mantemos o apoio aos nossos 
partidos irmãos na sua luta pelos valores 
progressistas que partilhamos.

Privilegiamos um sistema global baseado 
no direito internacional, direitos huma-
nos, desenvolvimento sustentável e paz. 
Nesse sentido, estamos comprometidos 
com a Estratégia Global da União Euro-
peia, incluindo com a necessidade de 
contribuir para uma segurança coletiva, 
cooperando de forma próxima com os 
nossos parceiros, principalmente com a 
NATO. Precisamos de uma Europa forte 
e segura para os nossos cidadãos e de 
promover paz e segurança além das nos-
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sas fronteiras. O caminho europeu para a 
segurança e defesa é único, pois combi-
na ação civil e militar, visando aumentar 
a segurança na Europa, África e Médio 
Oriente através da prevenção de con-
 itos, promoção de resistência, tarefas 
de manutenção da paz, desarmamento 
conjunto e gestão de crises. Como socia-
listas, apoiamos o desenvolvimento de 
uma política de defesa europeia robusta 
e saudamos os múltiplos e inclusivos 
projetos de cooperação estruturada per-
manente aprovados pelo Conselho. Esta-
mos convencidos de que nós, enquanto 
europeus, devemos utilizar plenamente 
os instrumentos consagrados no Tratado 
de Lisboa. Apoiamos  rmemente a Agen-
da de Desarmamento do Secretário-Geral 
da ONU, incluindo três prioridades: de-
sarmamento para salvar a humanidade, 
desarmamento para salvar vidas e desar-
mamento para as gerações futuras.

Como socialistas, apoiamos a Agenda 
2030 e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, e apelamos à sua plena 
implementação na UE e em todo o mun-
do. Acreditamos que, para os alcançar, 
é essencial envolver todos os níveis de 
governo no processo de tomada de deci-
são, particularmente as autoridades lo-
cais e regionais, e incluir as organizações 
da sociedade civil. A União Europeia e os 
seus Estados Membros são os maiores 
doadores de ajuda ao desenvolvimento 
e ajuda humanitária. Insistimos que os 
Estados membros mantenham o seu 
compromisso de gastar 0,7% do PIB em 
Assistência O  cial ao Desenvolvimento, 
e, para isso, temos de assegurar que 
a austeridade e orçamentos reduzidos 
não vão afetar o nosso trabalho.  Apoia-
mos o Novo Consenso Europeu sobre 
o Desenvolvimento, que visa erradicar 
a pobreza, combater as desigualdades 
e promover desenvolvimento sustentá-
vel. Entendemos que estabelecer uma 
verdadeira parceria com África é uma 
prioridade. Esta deve ser erguida entre 
partes iguais e com base num diálogo 
respeitoso e cooperação tendo em vista 
responsabilidades e propriedades mútu-
as e partilhadas. Entre desa  os de segu-
rança devido à radicalização, terrorismo 
e trá  co de pessoas, além das alterações 
climáticas e comércio justo, enfrentamos 
os mesmos desa  os e devemos agir 
em conjunto para encontrar soluções. 
Embora todos os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável da ONU sejam 
igualmente importantes, destacamos o 

número 5, sobre igualdade de género, 
para garantir uma reação global em prol 
dos direitos das mulheres. Os Estados 
Membros, incluindo a UE, devem estar 
comprometidos com a Agenda 2030 da 
ONU e trabalhar em prol da paridade 
enquanto cumprem as diretrizes da pla-
taforma de Beijing e o Objetivo 10 sobre 
a redução das desigualdades dentro e 
entre países - o que facilitaria muitos dos 
desa  os com os quais somos confronta-
dos atualmente. Juntamente com a ONU, 
comprometemo-nos com o Pacto Global 
para Migração e Refugiados: temos de 
proteger os direitos humanos e salvar vi-
das, combater o contrabando e oferecer 
uma con  guração mais e  caz das vias 
legais e seguras para refugiados e outros 
migrantes. Como tal, apoiamos veemen-
temente o projeto de reforma da ONU, 
liderado pelo Secretário Geral, António 
Guterres.

As ameaças emergentes, nomeadamente 
da administração dos EUA em função 
da sua atitude de confronto em relação 
a outros parceiros comerciais, correm o 
risco de deturpar as regras que conhece-
mos. Nesse sentido, importa não só re-
forçar a nossa abordagem em relação ao 
multilateralismo, como também defender 
as regras estabelecidas pela OMC. A 
União Europeia, enquanto um dos princi-
pais poderes comerciais do mundo, tem 
de usar a sua capacidade para assegurar 
que os padrões sociais e ambientais, a 
justiça social e os direitos humanos, e a 
proteção dos consumidores e trabalha-
dores guiem o processo de globalização. 
Acreditamos que os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável e as regras da 
Organização Internacional do Trabalho 
devem ser elementos obrigatórios para 
as relações comerciais em todo o mundo 
e diretrizes para todas as relações co-
merciais da UE. Queremos que todas as 
partes interessadas, incluindo sindicatos 
e ONGs, contribuam em determinadas 
fases das negociações, para que seja 
possível alcançar acordos comerciais 
justos e transparentes. Em simultâneo, 
somos a favor da criação de um Tribunal 
Multilateral de Investimentos para decidir 
acerca das disputas de investimento. No 
entanto, o direito do Estado em regular 
não é negociável. Além disso, para nós 
é evidente que os futuros acordos co-
merciais da UE devem ser precedidos de 
avaliações de impacto territorial e não 
devem impedir os governos de prestar, 
apoiar ou regulamentar os serviços pú-
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blicos ou de expandir o leque de serviços 
que oferecem ao público. Tendo em 
conta as mudanças neste âmbito, em 
virtude do aumento do protecionismo e 
das políticas agressivas em relação à UE, 
salientamos a importância de reforçar os 
instrumentos de defesa comercial da UE, 
a necessidade de estabelecer legislação 
forte anti-dumping e anti-subvenções e a 
eventual necessidade de controlar inves-
timentos estrangeiros para preservar as 
nossas indústrias estratégicas.

Temos que defender o nosso modelo 
europeu, resistir ao protecionismo e 
demonstrar que o modelo promovido 
por forças populistas e nacionalistas na 
Europa só enfraqueceria as nossas na-
ções e agravaria ainda mais a desordem 
mundial. O nosso objetivo é combater as 
desigualdades em todo o mundo e colo-
caremos a justiça social, o crescimento 
económico justo, o desenvolvimento 
sustentável e a democracia no centro da 
nossa política externa, para erguer um 
modelo de globalização que seja signi  -
cado de prosperidade para o planeta e 
todas as pessoas.

O Partido Socialista Europeu está a lutar 
por mais igualdade nas nossas socieda-
des. Nesta resolução, concentramo-nos 
particularmente nas nossas priorida-
des para um mundo justo, sustentável, 
pací  co e próspero. Está intimamente 
relacionada com as outras resoluções 
e prioridades para este Congresso, que, 
em conjunto, rea  rmam o nosso compro-
misso e plano para uma Europa social, 
uma economia progressista, um am-
biente saudável e indústrias modernas, 
uma verdadeira igualdade de género, um 
mundo justo, para políticas progressistas 
de asilo e de migração. No fundo, para 
uma democracia mais forte na Europa.
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