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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A proposta de Acordo de Estabilização e de Associação (AEA) com o Kosovo é o último 

AEA que será celebrado com os países dos Balcãs Ocidentais. A Comissão referiu na 

exposição de motivos que «o aprofundamento das relações económicas e comerciais constitui 

um dos principais objetivos do Acordo». O AEA proposto é um acordo a celebrar 

exclusivamente pela UE. 

O Kosovo beneficia de um regime de preferências comerciais com a UE desde 2000, que 

prevê um acesso sem direitos nem contingentes ao mercado da UE, salvo para alguns 

produtos agrícolas e alguns produtos da pesca. Atualmente, estas medidas estão estipuladas no 

Regulamento do Conselho  (CE)  n.º 1215/2009,1 que expirará em 31 de dezembro de 2015, 

em relação ao qual está pendente uma proposta de prorrogação até 31 de dezembro de 2020. 

O AEA proposto estabelece essencialmente o mesmo regime – concedendo um acesso 

ilimitado aos produtos industriais e à maioria dos produtos agrícolas (à exceção dos animais 

vivos da espécie bovina e da carne de animais dessa espécie, dos produtos do setor do açúcar, 

dos produtos vitivinícolas, dos produtos da categoria «baby beef» e de alguns produtos da 

pesca). 

No âmbito das exportações da UE, o relator considera que, no que respeita às reduções 

pautais progressivas para os produtos industriais, os produtos agrícolas e os produtos 

agrícolas transformados, bem como para os produtos da pesca, os vinhos e as bebidas 

espirituosas, os períodos transitórios previstos para o Kosovo são indispensáveis para o 

estabelecimento harmonioso da zona de comércio livre no período previsto de dez anos, visto 

que o excedente comercial da UE com o Kosovo é significativo, tendo aumentado 

ligeiramente nos últimos anos.  

O relator saúda as disposições relativas ao direito de estabelecimento e à prestação de serviços 

(título V), bem como as políticas de cooperação entre a UE e o Kosovo propostas nos mais 

diversos domínios (título VII), designadamente as políticas económica e comercial, assim 

como a promoção e a proteção do investimento, que contribuirão para o reforço e o 

estabelecimento da zona de comércio livre. 

****** 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 

quanto à matéria de fundo, a recomendar a aprovação da proposta de decisão do Conselho 

relativa à celebração, em nome da União, do Acordo de Estabilização e de Associação entre a 

União Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica, por um lado, e o Kosovo, por 

outro. 

                                                 
1  Regulamento (CE)  n.º 1215/2009 do Conselho, de 30 de novembro de 2009, que adota medidas comerciais 

excecionais em favor dos países e territórios que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e 

associação da União Europeia (JO L 328 de 15.12.2009, p. 1).  
 Esta designação não prejudica as posições relativas ao estatuto e é conforme com a Resolução 1244/1999 do 

CSNU e com o parecer do TIJ sobre a declaração de independência do Kosovo. 
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