
ABSTRACT

SARTORATO,  Vinicius.  MERCOSUL-European  Union  Negotiations:

Working Class´ perspectives.

Following the research´ line “Structural Changes and Impacts on Labour”, the

present research paper intends to study the current status of the Southern Cone

Market (MERCOSUL)-European Union’ Negotiations to achieve a Free Trade

Agreement.

The main aim of this work is to explore the main issues on the edge of the last

Summit  Meeting,  held  in  Asunción,  Paraguay  (21/2/2018  to  2/3/2018),

especially  those  questions  impacting  (in)directly  to  the  working  class,  their

agenda and risks.

To  identify  and  analyses  the  official  initiatives  and  the  labour  movement’

responses  in  detail,  the  systematic  procedure  used  is  mainly  based  on

secondary reseraches and qualitative methods, such as documental research,

from official, private, labour movement, media outlets, statistical files, as well as

bibliographical  sources.  Primary  researches,  such  as  interviews  and

questionnaires  with  officials,  politicians,  scholars  and  unionists  are  not

discarded.

The evaluation of the policy alternatives and recommendations, must considers

the economical limitations, the political steps to be follow up, legal framework

proposed, as well as the unions' role to influence in the negotiations.
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RESUMO

SARTORATO,  Vinicius.  Negociações  MERCOSUL-União  Européia:

perspectivas da classe trabalhadora.

Seguindo a linha de pesquisa “Mudanças Estruturais e Impactos no Trabalho”,

o  presente  artigo  acadêmico  pretende  estudar  a  situação  atual  das

negociações entre o MERCOSUL-União Européia para obtenção de um Acordo

de Livre Comércio.

O principal objetivo deste trabalho é explorar as principais questões à luz da

última  Reunião  de  Cúpula,  realizada  em  Assunção,  Paraguai  (21/2/2018  a

2/3/2018),  especialmente  aquelas  sobre  questões  que  impactam

(in)diretamente a classe trabalhadora, sua agenda e seus riscos.

Para identificar e analisar detalhadamente as iniciativas governamentais e as

respostas do movimento sindical, o procedimento sistemático utilizado baseia-

se  principalmente  em pesquisas  secundárias  e  métodos  qualitativos,  como

pesquisa  documental,  desde  fontes  oficiais,  privadas,  sindicais,  meios  de

comunicação, arquivos estatísticos, bem como fontes bibliográficas. Pesquisas

primárias,  como  entrevistas  e  questionários  com  autoridades,  políticos,

acadêmicos e sindicalistas, não estão descartadas.

A avaliação das alternativas  e  recomendações políticas  deve  considerar  as

limitações econômicas, os passos políticos a serem seguidos, a estrutura legal

proposta, bem como o papel dos sindicatos para influenciar nas negociações.

PALAVRAS-CHAVE:  MERCOSUL.  EU.  Governança;  Regras;  Comércio;

Questões  trabalhistas;  Perspectivas  do  movimento  sindical;  Integração

transregional; Blocos político-econômicos; Desigualdades sociais Norte-Sul.


