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Abstract

Inc general directorates of the European Commission, the RELEX group, are responsible

JroEuropean foreign policy. A vicepresiclent of the European Commission Brill coordinate

European foreign policy from January 2000. Each general directorate has a horizontal and a ge-

ographical area of responsibility. These are discussed in the paper as well as priorities and the

future European Union strategy of the 2000 Agenda which runs to the sear 2006. The European

Union has foreign relations but noforeign policy as such. President Jacques Sauter admitted that

the European Union is no political dwarf but does not play a real role in the world stage. The

European Union has now in operation a common commercial polic .y, development and humanita-

rian aid, amid a common foreign and security policy. This paper discusses connnon commercial

policy as developed by the Brittan Empire, with details of relations with the USA through the

New Transatlantic Agenda and the Nett Economic Partnership, with China by building it concpre-

hensive partnership, and with the World Trade Ors>anisation.

Les direccions generals RELEX

En primer Iloc, voldria agrair les amables paraules de presentacib que acabem d'escoltar, en

nom propi i en nom dels mews dos col•legues a la Comissio Europea que ens acompanyen en

aquest acte: en Francesc Granell i en Josep M. Lloveras. Voldria tambe agrair la invitacib que hem

rebut de Ia Societat Catalana d'Econornia de I'Institut d'Estudis Catalans per tal de desenvolupar

el terra de les relacions exteriors de Ia Uni6 Europea i I'Agenda 2000. Constitucix un honor per a

nosaltres el trobar-nos altra vegada en aquest mare incomparable de l' lnstitut. i els podem assegu-

rar que ens sentim molt satisfets de poder parlar-los d'uns assumptes als que estem plenament de-

dicats en el si de la Comissib Europea. En el meu cas personal, Ia satist^cccio es dohle, car Ia coor-

dinacio d'aquest acte m'ha permes de comen4ar a donar contingut a la meva condicib de Delegat

a Brussel-les de la Societat Catalana d'Economia. Quedo a la vostra disposicio per a continuar

avan4ant pel cairn que encetem amb aquest acte d'avui.

Tots trey portents -el professor Granell, en Josep M. Lloveras i jo mateix- son conscients que

el tema it desenvolupar es molt ampli i certament molt complex. Es per aixo que haig d'explicar

de seguida com pensem abordar-lo.

Comen4are Pent referencia a una vella detinicib d'Economia que vaig aprendre en els meus anys

d'estudiant a la Facultat de Barcelona: "Economia es el que fan els economistes". Analogament po-

driem dir que les relacions exteriors de la Unio Europea son el que es fa a les Direccions Generals

responsables de relacions exteriors a la Comissio Europea. En total, son cinc les direccions generals

responsables de relacions exteriors, conegudes con_juntament com les Direccions Generals RELEX.

Cadascuna to cl seu propi Comissari responsable i totes eltes son coordinades pel President de la
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exercici quinquennal el mes de genes de I'any 2000, hi haura un Vicepresident especiticament dedi-

cat a la coordinaci6 de les relations exteriors comunitaries. Dories he, cadascu de nosaltres trey par-

lara de la tasca d'aquestes cinc Direccions Generals segons I'esquema segiient: jo mateix parlare de

la Direcci6 General I. sota la competencia del Comissari Leon Brittan, en J.M. Lloveras de la

Direcci6 General IA, sota la competencia del Comissari Van den Broek i el professor Granell faro re-

ferencia a les trey Direccions Generals restants: les Directions Generals IB, la VIII i ECHO, situades

sofa la responsahilitat dell Comissaris Marfn, Pinheiro i Bonino, respectivament.

competencia horitzontal i geografica

Cada Direcci6 General tc dos ambits propis de competencia: un horitzontal i un altre geogratic.

La DGI, la meva, tracta horitzontalment de la Politica Comercial Comuna (PCC) i geogratcament

porta Ic.s relacions amb America del nord (Estats Units i Canada), Asia del nordest (Jap6, Xina,

Corea. Taiwan, Hong Kong i Macau) i Oceania (Australia i Nova Zelanda). La DGIA s'ocupa horit-

zontalment de Ia Politica Exterior i de Seguretat Comuna (la PESO) i geograficament dels paisos

europeus no membres de la Uni6 Europea, molt particularment dels paisos del centre i de Pest

d'Europa candidats a I'adhesi6. La DGIB porta horitzontalment les relacions nord-sud i geografica-

ment es responsable dels paisos mediterranis, America Llatina, Orient Mig i Asia del sud i del rud-

est. La DG VIII s'ocupa horitzontalnient del desenvolupament i geograficament dels paisos en vies

de desenvolupament, molt particularment dels paisos ACP (Africa, Carib i Pacific). Per tiltim,

ECHO s'ocupa de l'ajuda humanitaria i de tot aquells paisos aptes per a rebre aquest tipus d'ajuda.

Cadascuna de Ies nostres trey interventions tractara de:

I) presentar el contingut de Ies activitats respectives;

2) presentar les prioritats de I'acci6, i

3) fer una referencia a ]'Agenda 2000, o estrategia de futur de la Uni6 Europea fins a I'any
2006.

Nan politico protagonista mundial?

Ahans de conten4ar a parlar del que em pertoca -Pactivitat do la DGI- voldria encara ter ones

considerations de caracter introductori. La primera tc forma d'avis: parlarem de relacions exteriors

de la I Ini6 Europea, perm no de politica exterior de la Uni6 Europea, perque aquesta encara no exis-

teix. El Comissari Mann va fer una referencia a aquesta absentia fa poques setmanes, precisament

aqui a Barcelona, amb motiu de la celcbraci6 del dia d'Europa: "en el coet de trey fases previst en el

proces de la integraci6 europea per Jean Monnet -institucions comunes, politiques comunes. uni6

politica- el que encara ens manta dramaticament es una veritable politica exterior europea".

El President Jacques Santer ha pronunciat recentment a Florencia una conferencia amb el se-
guent titol ben signiticatiu: "La Uni6 Europea al segle XXI: nan politic o protagonista mundial?".
La conclusi6 principal de Santer es que la Uni6 Europea no es certament un nan politic pero tam-
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exterior en el si dc la Uni6 . La Unio Europea pot enorgullir - se de ser la primera potencia econo-

mica mundial , la primera potencia comercial mundial o el primer donador d ' ajuda exterior mun-

dial, pet-6 el cert es que no ha estat capa4 de dotar- se d'una politica exterior que possibiliti el cami

de conversi(i cap a una gran potencia politica i militar mundial . S'ha dit en repetides ocasions que

Alemanya era "un gegant economic, un nan politic i tin cuc militar ". Doncs be, quelcom semblant

es pot dir que es encara aplicable a la Unio Europea.

Una altra consideraci6 introductoria es que els Estats membres de la Unio Europea -uns mes

que els altres- si que tenen politiques exteriors i de seguretat propies, que, aixo si, tracten de coor-

dinar a traves dels diferents instruments de caracter general i integrador a nivell europeu, que ani-

rem comentant tot seguit.

Una tercera i ultima consideracio introductoria es que les relacions exteriors europees com-

prenen clarament tres ambits:

1) politica comercial comuna

2) politica d'ajuda al desenvolupament i d'ajuda humanitaria

3) politica exterior i de seguretat comuna

La primera politica -la comercial- es la mes antiga en el temps -ja apareix en la mateixa redac-

ci6 del Tractat de Roma, de 1957- i la que to tin caracter mes comunitari (la Comunitat Europea es

la responsable de la politica comercial sobre els bens, pert no encara totalment sobre els serveis i

sobre les inversions, que son competencia mixta Comunitat Europea - Estats membres). La poli-

tica de desenvolupament i d'ajuda humanitaria, de ]a que el professor Granell es tin gran expert, es

tambe de competencia rnixta i va neixer mes tard que la politica comercial comuna. Per ultirn, la

PESC (Politica Exterior i de Seguretat Comuna) es la mes recent, car apareix amb el tractat de

Maastricht de 1993 i to tin caracter estrictament intergovernamental. Els trey ambits esmentats van,

doncs, de mes antic a mes recent i de mes comunitari a mes intergovernamental.

Politica comercial comuna

I. ara si, comencern a desenvolupar la part que a mi em pertoca de la nostra presentaci6 d'a-

quest vespre: les relacions exteriors de la Direcci6 General I de la Comissi6 Europea, sota la res-

ponsabilitat del Comissari britanic Leon Brittan, aixo es, I'anomenat a Brussel•les impe ri Brittan.

Tal corn ja he dit abans, dividire la meva exposici6 en trey parts: presentaci6, prioritats i breu re-

ferencia a ]'Agenda 2000.

Les relacions exteriors de la Direccio General I de la Comissi6 Europea corn ja sabem, tenen

dues vessants: una horitzontal, ]a politica comercial comuna, i una altra geogralica (Nordameri-

ca, Asia del nordest, Australia i Nova Zelanda).

La politica comercial comuna (PCC) es una de les grans politiques comunitaries tradicionals

contemplades en el Tractat de Roma, i tambe una de les poques politiques comunes (j untament
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doll) I'agricola i pcsquera, compctcncia, trulsports i cncrgia). A partir del Fractat dc Maa>tricht

de 1993, la politica comercial comuna forma part del primer pilar ( el comunitari ), mentre que els

dos pilars restants tenen un caracter intergovernamental (justicia i afers interiors , i politica exte-

rior i de seguretat ). La politica comercial comuna es divideix en dues grans parts : politica comer-

cial autonoma i politica comercial convencional . A la politica comercial autonoma s'hi troben re-

alitzacions coin les seguents : aranzel exterior comu , construccio en general de la uni6 duanera,

mesures aplicables a les exportations i a les importations , instruments i mesures de protecci6 co-

mercial ( mesures antidumping , antisubvencions , etc). A la politica comercial conventional hi ti-

guren els acords comercials exteriors signats entre la Unio Europea i un gran numero de paisos

del mon . L'article 113 i seguents del Tractat de Roma contemplen la politica comercial comuna i

es de destacar la importancia del Comite 113 per a la gesti6 de la politica comercial comuna, co-

mite gestionat per la Comissio Europea amb representations de tots els Estats membres de la

Unio Europea , que es reuneix totes les setmanes a Brussel • les. Les relacions entre la Unio

Europea i el GATT i, mes tard, amb I'OMC ( Organitzacio Mundial del Comerc ), tambe formen

part de la politica comercial exterior, de la qual es globalment responsable el Comissari Sir Leon

Brittan.

Nova Agenda Transatlantica

Les relacions exteriors de caracter geografic comprenen tant les vessants economica coin la

politica. La DGI es responsable de la relacions amb els paisos mes avan4ats del planeta (Estats

Units i Jap6, primera i segona economies mundials respectivament, Canada, Corea del Sur,
Australia, Nova Zelanda, Hong Kong, Taiwan) i tambe amb la gran potencia emergent Xina.

Les dues grans prioritats son les relacions amb Estats Units i amb Xina. La relaci6 Unio
Europea-Estats Units es la relaci6 bilateral mes important del m6n. El seu contingut comercial,
inversor, de generaci6 d'ocupaci6. militar i cultural es immens. A partir de 1989. superada la
guerra freda, la Comissio Europea va decidir que aquesta relacio bilateral s'havia d'actualitzar,
cosa que es va fer a traves de I'adopci6 de la Nova Agenda Transatlantica (NTA) a l'any 1995 a la
reunio del Consell Europeu de Madrid, sota presidencia espanyola. La Nova Agenda
Transatlantica s'estructura en quatre grans capitols:

I ) promocio de la pau,1'estabilitat, ]a democracia i el desenvolupament:
2) reacci6 adequada als reptes globals (terrorisme, drogues, crim organitzat, medi ambient,

etc.):

3) expansio del comers international (suport total al sistema multilateral de comery organit-
zat per l'OMC): la cooperacio amb els paisos mes avancats a traves de I'OCDE: estimul
del dialeg empresarial transatlantic, i

4) construccio de ponts culturals entre les dues societats civils de les dues riberes atlantiques
(assumptes culturals, universitaris, cientifics, tecnologics, etc.).

A I'any 1998 el Comissari Brittan va voler encara anar mes Iluny en la relacio transatlantica, i
va arribar a proposar I'establiment d'un area de Iliure canvi en materia de serveis, aixi com la su-
pressio de totes les tarifes duaneres industrials a ]'any 2010. A la cimera transatlantica del dia 18
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New Economic Partnership ( NEP), que profunditza en els camps de la Nova Agenda

Transatlantica dedicats a les relacions economiques . La Uni6 Europea es conscient del caracter

absolutament essencial de les relacions amb la potencia dominant que son Estats Units , pet-6 no

tots els Estats membres de la Unio tenen la mateixa sensibilitat transatlantica . Per un costat, el

Regne Unit es molt favorable a I'establiment de lla4os el mes forts possible amb els Estats Units,

pet-Z) per altra Banda Franca es mostra forca reticent.

Partenariat global amb Xina

Si els Estats Units son certament la potencia dominant, no es menys cert que Xina es la
potencia emergent. Per aquest motiu, el Comissari Brittan dedica molta atenci6 a les relacions

amb Xina. Una Comunicaci6 de la Comissi6 sobre les relacions amb Xina va veure la Hunt a I'any

1995, i una altra a I'any 1998. El titol de la darrera Comunicacio de 1998 es ben signiticatiu:

"Building a Comprehensive Partnership with China.' Aquest hartenariat global comporta cis as-

pectes segiients:

I ) ajudar la Xina a integrar-se en la comunitat internacional:

2) col•lahorar al seu esforc de transformaci6 vers una societat oberta, basada en el respecte a
la Ilei i als drets humans;

3) col•laborar en el seu intent de integrar-se a I'economia mundial;

4) dedicar mes recursos a la cooperacio de tot tipus amb Xina;

5) millorar la percepci6 que d'Europa es to a Xina.

Relacions amb I'Organitzacio Mundial del Comers.

Juntament amb les relacions transatlantiques i les relacions amh Xina, el Comissari Brittan to

una tercera gran prioritat: les relacions amb I'Organitzaci6 Mundial del Comers (OMC). De fet

Brittan es un dels grans impulsors de l'Organitzaci6 Mundial del Comer4 i de tot el sistema multi-

lateral de comer4 centrat en l'Organitzaci6 Mundial del Comers, que va suhstituir el GATT a par-

tirde 1995.

L'Agenda 2000

Pcl que to reterencia it I'Agenda 2000, no hi ha gaire cosa a dir des del punt de vista de Ia

DGI, car els grans temes dels quals s'ocupa I'Agenda 2000 (tinancament de I'ampliaci6 als pai-

sos del centre i de I'est d'Europa, reforma de la politica agricola comuna, i plantejaments finan-

cers tins a I'any 2006) afecten menys que a altres Direccions Generals de Ia Comissi6 Europea.

Seran, doncs, els meus companys qui s'ocupin preferentment d'aquest terra. Moltes grucies per

la seva atenci6.
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