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Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato). 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

referente ao projeto de decisão do Conselho, em nome da União, relativo à celebração do 

Protocolo de Adesão ao Acordo Comercial entre a União Europeia e os seus 

Estados-Membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro, para ter em conta a 

adesão do Equador 

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE)) 

(Aprovação) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (07620/2016), 

– Tendo em conta o projeto de Protocolo de Adesão ao Acordo Comercial entre a União 

Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro, 

para ter em conta a adesão do Equador, 

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 

artigo 91.º, do artigo 100.º, n.º 2, do artigo 207.º, n.º 4, primeiro parágrafo, e do artigo 

218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (C8-0463/2016), 

– Tendo em conta o artigo 99.º, n.º 1, primeiro e terceiro parágrafos, e n.º 2, bem como o 

artigo 108.º, n.º 7, do seu Regimento, 

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional e o parecer da 

Comissão dos Assuntos Externos (A8-0362/2016), 

1. Aprova a celebração do acordo; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da 

Colômbia, do Equador e do Peru. 
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O Acordo Comercial entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a 

Colômbia e o Peru, por outro, foi assinado em Bruxelas, em 26 de junho de 2012, e algumas 

das suas disposições têm sido aplicadas, nos termos do artigo 330.º, entre a União Europeia e 

o Peru, desde 1 de março de 2013, e entre a União Europeia e a Colômbia, desde 1 de agosto 

de 2013. 

Em 11 de dezembro de 2012, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução legislativa na 

qual deu a sua aprovação à celebração do presente acordo.  

O artigo 329.º do Acordo Comercial prevê a possibilidade de adesão de outros países 

membros da Comunidade Andina ao Acordo. A União Europeia e o Equador concluíram as 

negociações para essa adesão em 17 de julho de 2014.  

Em 20 de novembro de 2015, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a adesão 

do Equador ao Acordo Comercial (2015/2656(RSP)), na qual se congratula com a conclusão 

das negociações com o Equador e encoraja a rápida entrada em vigor e a aplicação integral 

deste acordo, considerando que o mesmo permitirá ao Equador prosseguir as suas novas 

políticas destinadas a estimular o desenvolvimento económico e social sustentável num 

contexto regional e internacional difícil. Assim, o Parlamento Europeu, na sua resolução, de 

20 de novembro de 2015, sobre a adesão do Equador ao Acordo Comercial 

(2015/2656(RSP)), apela ao Governo do Equador para que tome nota dos planos de ação 

apresentados pela Colômbia e pelo Peru e para que adote medidas semelhantes, as quais 

devem ser apresentadas antes da votação do Parlamento sobre a adesão do Equador ao Acordo 

Comercial.  

Na sequência da supracitada resolução, o relator presidiu a uma delegação oficial do 

Parlamento Europeu em visita ao Equador, de 21 a 23 de março de 2016. A visita, organizada 

em resposta a um convite do Presidente Correa, permitiu à delegação proceder a uma troca de 

pontos de vista com o Governo equatoriano, representantes do Congresso, a sociedade civil e 

outras partes interessadas sobre a adesão do Equador ao Acordo Comercial. A visita da 

delegação realizou-se num momento crucial e foi de grande utilidade para o trabalho da 

Comissão INTA, na medida em que permitiu dar seguimento à resolução do Parlamento 

Europeu, possibilitou aos deputados recolher impressões no terreno e contribuiu para preparar 

a votação sobre o processo de aprovação.  

Economicamente, o Equador atravessa atualmente uma situação difícil devido à forte queda 

dos preços do petróleo de mais de 60 % (2015) e à apreciação do dólar norte-americano e à 

depreciação de outras moedas (Colômbia). Em 2015, as exportações totais do Equador 

registaram uma redução de 29 %, devido essencialmente a um declínio das exportações de 

petróleo de 50 %, enquanto as exportações de produtos não petrolíferos também registaram 

uma diminuição de 6,1 %, o que não deixa receitas suficientes para cobrir as necessidades 

financeiras do Governo. 

Em 16 de abril, o país foi atingido por um terremoto de 7,8 de magnitude, de que resultaram 

pelo menos 673 mortos e 27 732 feridos. Segundo o Governo equatoriano, os custos da 
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reconstrução deverão ascender a 3 000 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 3,0 % do 

PIB.  

O Equador deverá perder o seu estatuto SPG+ em 31 de dezembro de 2016, na sequência de 

alterações na regulamentação da UE aplicável na matéria. Una situação em que o Equador não 

beneficie do sistema SPG+ nem das vantagens decorrentes do Acordo Comercial poderia ter 

um impacto negativo na economia do país.  

A adesão do Equador ao Acordo Comercial com a Colômbia e o Peru e a sua aplicação de 

forma progressiva e flexível com um processo de prefiguração da Comissão, tendo em conta 

as avaliações periódicas após consulta do Governo do Equador e da sociedade civil das duas 

partes, deveriam constituir um progresso significativo na aliança com países importantes, em 

pleno crescimento e com a mesma sensibilidade, numa região que cada vez mais se vira para a 

Ásia e o Pacífico. 

O Equador respondeu ao pedido do Parlamento Europeu e transmitiu-lhe, em 21 de junho de 

2016, o documento «Panorama of Policies, Achievement and Actions of Ecuador aimed at the 

Good Living (Buen Vivir)».  

Perante as considerações acima formuladas, o relator recomenda ao Parlamento que aprove a 

adesão do Equador ao Acordo Comercial entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, 

por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro. No entanto, gostaria de insistir no facto de a 

supervisão, a avaliação e o acompanhamento dos acordos em vigor deve constituir uma 

prioridade fulcral da política comercial comum, e de que a Comissão tem por obrigação 

informar o Parlamento sobre as suas atividades relativas à aplicação, à supervisão e ao 

acompanhamento deste Acordo, em particular no que se refere às obrigações em matéria de 

desenvolvimento sustentável, como salientado na resolução do Parlamento Europeu de 20 de 

novembro de 2015. 

A aprovação pelo Parlamento Europeu da presente decisão do Conselho constitui um 

elemento obrigatório para concluir o processo de ratificação do Protocolo Adicional. 
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26.10.2016 

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS EXTERNOS 

dirigido à Comissão do Comércio Internacional 

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Protocolo de Adesão ao 

Acordo Comercial entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a 

Colômbia e o Peru, por outro, para ter em conta a adesão do Equador 

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE)) 

Relator de parecer: Elmar Brok 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A adesão do Equador ao Acordo Comercial entre a União Europeia e os seus 

Estados-Membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro, constitui um avanço 

significativo no âmbito das relações da União com o Equador, que se tornou um importante 

parceiro regional com uma visão idêntica à da UE.  

 

As negociações tendo em vista um acordo com os países andinos foram encetadas em 2009. O 

Equador e a Bolívia decidiram posteriormente retirar-se das negociações, tendo sido 

concluído um acordo com a Colômbia e o Peru em junho de 2012. Na pendência da 

ratificação por todas as partes contratantes, o acordo tem sido aplicado a título provisório com 

o Peru, desde 1 de março de 2013, e com a Colômbia, desde 1 de agosto de 2013. O Equador 

decidiu retomar as negociações com a União no início de 2013. As negociações foram 

concluídas em 17 de julho de 2014 e o texto foi rubricado em 12 de dezembro de 2014. 

 

O acordo prevê uma abertura gradual do mercado em matéria de comércio de mercadorias, 

serviços, contratos públicos e investimento, nomeadamente a abolição da maioria dos direitos 

aduaneiros, permitindo assim ao Equador manter o acesso preferencial ao mercado da União 

depois de se ter tornado inelegível ao abrigo do SPG+, aquando da sua reclassificação pelo 

Banco Mundial como país de rendimento médio-alto. Além disso, o acordo contém um 

capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável, que inclui disposições ambiciosas em 

matéria de trabalho e proteção ambiental e visa garantir um ambiente previsível e estável para 

os investidores e os operadores em ambas as partes. 

 

O acordo permitirá que ambas as partes desenvolvam relações bilaterais cada vez mais 

estreitas e estimulará o aprofundamento da integração económica e política na região andina. 

Constituirá igualmente uma ocasião para reforçar o diálogo político da União com o Equador, 
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com base no respeito pelos princípios democráticos e pelos direitos fundamentais. No âmbito 

deste diálogo, deverão também ser tratadas questões sensíveis, como a liberdade de expressão 

e a liberdade de imprensa, que foram fortemente limitadas na sequência da aprovação da lei 

sobre a comunicação, em junho de 2013. Durante os primeiros três anos após a entrada em 

vigor desta legislação, foram instaurados quase 900 processos contra jornalistas e meios de 

comunicação social críticos. 

 

O relator solicita ao Serviço Europeu para a Ação Externa e à Comissão que garantam o pleno 

cumprimento das disposições relativas ao desenvolvimento sustentável, acompanhem de perto 

a situação política e em matéria de direitos fundamentais no país e prestem informações ao 

Parlamento Europeu com regularidade sobre a aplicação do acordo.  

   

Tendo em conta os benefícios económicos e políticos que deverão resultar da adesão do 

Equador ao Acordo de Comércio Livre entre a UE, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por 

outro, bem como a inclusão de um capítulo ambicioso em matéria de comércio e 

desenvolvimento sustentável, que refletem o compromisso das partes no sentido de respeitar, 

cumprir e aplicar os acordos e tratados internacionais no domínio dos direitos laborais e da 

proteção ambiental, o relator propõe à Comissão AFET que recomende a aprovação do acordo 

em apreço. 

 

****** 

 

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

quanto à matéria de fundo, a propor que o Parlamento dê a sua aprovação à proposta de 

decisão do Conselho relativa à celebração do Protocolo de Adesão ao Acordo Comercial entre 

a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro, 

para ter em conta a adesão do Equador. 
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