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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão do Desenvolvimento lamenta que, apesar dos progressos recentemente alcançados 
no âmbito das negociações que as regiões em causa conduzem de boa-fé, a UE tenha decidido 
unilateralmente impor um prazo. A principal preocupação da Comissão do Desenvolvimento é o 
risco de a alteração proposta ao regulamento poder pressionar os governos dos países ACP em 
questão a assinar e ratificar os respetivos APE no prazo especificado, independentemente do 
facto de as disposições contestadas terem sido resolvidas ou não. 

A Comissão do Desenvolvimento insiste na necessidade de a conclusão das negociações se 
basear no conteúdo, que deve ter em conta os interesses e responder às preocupações de ambas 
as partes, e não depender de calendários. A UE deve, por isso, dar provas da flexibilidade 
necessária durante o processo de negociação, respeitando os diferentes níveis de 
desenvolvimento de cada país ACP. Dado que o principal objetivo consiste em respeitar as 
normas da OMC, a UE não deve obrigar os países ACP a assumir compromissos que vão além 
do previsto nos acordos da OMC. 

A Comissão do Desenvolvimento gostaria de sublinhar que, se a proposta da Comissão for 
aprovada, vários países ACP poderão perder o acesso ao mercado da UE em regime de isenção 
de direitos e sem limite de contingentes, o que é suscetível de prejudicar as empresas 
exportadoras bem estabelecidas. Além disso, pressionar países a assinarem um acordo comercial 
que comporte disposições inaceitáveis não apenas limita a margem de manobra das políticas 
económicas nacionais, mas também pode comprometer os setores económicos emergentes. Tal é 
contrário ao objetivo de coerência das políticas para o desenvolvimento previsto no artigo 208.º 
do TFUE e seria prejudicial para as relações entre a UE e os países em causa.

A decisão poderia ainda ter um impacto adicional: deslocar os investimentos dos países ACP que 
não dispõem de pleno acesso ao mercado da UE para os que dispõem deste acesso, indo contra 
os esforços atualmente desenvolvidos em prol da integração regional. A UE deve, por 
conseguinte, manter o Regulamento (CE) n.º 1528/2007.

******

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a propor a rejeição da proposta da Comissão.
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