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PR_COD_1amCom

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.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1215/2009 do Conselho, 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
(COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2020)0135),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 207.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C9-0099/2020),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional (A9-0175/2020),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Regulamento (CE) 
n.º 1215/20092 previa um acesso sem 
limites e com isenção de direitos ao 
mercado da União para quase todos os 
produtos originários dos participantes no 
processo de estabilização e associação, na 
medida e até ao momento em que fossem 
celebrados acordos bilaterais com essas 

(1) O Regulamento (CE) 
n.º 1215/20092 previa um acesso sem 
limites e com isenção de direitos ao 
mercado da União para quase todos os 
produtos originários dos participantes no 
processo de estabilização e associação, na 
medida e até ao momento em que fossem 
celebrados acordos bilaterais com essas 
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partes. partes beneficiárias.

_________________ _________________
2 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).

2 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).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Foram agora celebrados acordos de 
estabilização e de associação com todas as 
seis partes, o último dos quais entre a 
União Europeia e a Comunidade Europeia 
da Energia Atómica, por um lado, e o 
Kosovo3, por outro, que entrou em vigor 
em 1 de abril de 2016.

(2) Foram agora celebrados acordos de 
estabilização e de associação com todas as 
seis partes beneficiárias. O 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, foi o último e entrou 
em vigor em 1 de abril de 2016.

_________________ _________________
3 Esta designação não prejudica as posições 
relativas ao estatuto, e está conforme com a 
RCSNU 1244/1999 e o parecer do TIJ 
sobre a declaração de independência do 
Kosovo.

3 Esta designação não prejudica as posições 
relativas ao estatuto, e está conforme com a 
RCSNU 1244/1999 e o parecer do TIJ 
sobre a declaração de independência do 
Kosovo.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento Delegado (UE) 
2017/14644 da Comissão alterou o 
Regulamento (CE) n.º 1215/2009, a fim de 
suprimir as preferências bilaterais 
concedidas ao Kosovo, mantendo, no 
entanto, a preferência unilateral concedida 

(3) O Regulamento Delegado (UE) 
2017/14644 da Comissão alterou o 
Regulamento (CE) n.º 1215/2009, a fim de 
suprimir as preferências bilaterais 
concedidas ao Kosovo, mantendo, no 
entanto, a preferência unilateral concedida 



RR\1214911PT.docx 7/14 PE652.538v04-00

PT

a todos os beneficiários dos Balcãs 
Ocidentais, sob a forma da suspensão de 
todos os direitos dos produtos abrangidos 
pelos capítulos 7 e 8 da Nomenclatura 
Combinada, e o seu acesso ao contingente 
pautal vitivinícola global de 30 000 hl.

a todas as partes beneficiárias dos Balcãs 
Ocidentais, sob a forma da suspensão de 
todos os direitos dos produtos abrangidos 
pelos capítulos 7 e 8 da Nomenclatura 
Combinada, e o seu acesso ao contingente 
pautal vitivinícola global de 30 000 hl.

_________________ _________________
4 Regulamento Delegado (UE) 2017/1464 
da Comissão, de 2 de junho de 2017, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1215/2009 
do Conselho no que diz respeito às 
concessões comerciais concedidas ao 
Kosovo* na sequência da entrada em vigor 
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.

4 Regulamento Delegado (UE) 2017/1464 
da Comissão, de 2 de junho de 2017, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1215/2009 
do Conselho no que diz respeito às 
concessões comerciais concedidas ao 
Kosovo* na sequência da entrada em vigor 
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.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A prorrogação do período de 
aplicação do Regulamento (CE) n.º 
1215/2009 é considerada a melhor 
garantia do empenhamento da União na 
integração comercial dos Balcãs 
Ocidentais.

(5) A prorrogação do período de 
aplicação do Regulamento (CE) n.º 
1215/2009 é considerada uma garantia 
adequada do envolvimento e do 
empenhamento reforçados da União na 
integração comercial dos Balcãs 
Ocidentais. O atual sistema de medidas 
comerciais autónomas continua a ser um 
apoio valioso para as economias dos 
parceiros dos Balcãs Ocidentais.

Justificação

A UE está empenhada na prorrogação do acesso favorável ao mercado da UE.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) N.º 1215/2009
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Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtos originários da Albânia, 
da Bósnia-Herzegovina, do Kosovo*, do 
Montenegro, da Macedónia do Norte e da 
Sérvia, abrangidos pelos capítulos 7 e 8 da 
Nomenclatura Combinada, são admitidos 
para importação na União sem limites 
quantitativos ou medidas de efeito 
equivalente e com isenção de direitos 
aduaneiros ou taxas de efeito equivalente.

1. Os produtos originários das partes 
beneficiárias da Albânia, da 
Bósnia‑Herzegovina, do Kosovo*, do 
Montenegro, da Macedónia do Norte e da 
Sérvia, abrangidos pelos capítulos 7 e 8 da 
Nomenclatura Combinada, são admitidos 
para importação na União sem limites 
quantitativos ou medidas de efeito 
equivalente e com isenção de direitos 
aduaneiros ou taxas de efeito equivalente.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1215/2009
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

(a-A) No n.º 2, o primeiro parágrafo passa 
a ter a seguinte redação: 

2.   Sem prejuízo das condições previstas 
no n.º 1, o direito de beneficiar das 
disposições preferenciais estabelecidas no 
artigo 1.º está sujeito à vontade dos países 
beneficiários de realizarem reformas 
económicas eficazes e estabelecerem 
cooperação regional com os outros países 
interessados no processo de estabilização e 
associação da União Europeia, 
nomeadamente através da criação de zonas 
de comércio livre, em conformidade com o 
disposto no artigo XXIV do GATT 1994 e 
outras disposições da OMC na matéria.

2. Sem prejuízo das condições previstas no 
n.º 1, o direito de beneficiar das 
disposições preferenciais estabelecidas no 
artigo 1.º está sujeito à vontade das partes 
beneficiárias de realizarem reformas 
económicas eficazes e estabelecerem 
cooperação regional com os outros países 
interessados no processo de estabilização e 
associação da União Europeia, 
nomeadamente através da criação de zonas 
de comércio livre, em conformidade com o 
disposto no artigo XXIV do GATT 1994 e 
outras disposições da OMC na matéria.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1215/2009
Artigo 8 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) No artigo 8.º, é suprimido o n.º 3.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1215/2009
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O anexo II é suprimido.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Anexo I
Regulamento (CE) n.º 1215/2009
Anexo I - Título

Texto da Comissão Alteração

RELATIVO AOS CONTINGENTES 
PAUTAIS REFERIDOS NO ARTIGO 1.º, 
n.º 2

RELATIVO AOS CONTINGENTES 
PAUTAIS REFERIDOS NO ARTIGO 3.º, 
n.º 1
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

A UE é, de longe, o principal parceiro comercial dos Balcãs Ocidentais (a saber, Albânia, 
Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedónia do Norte e Sérvia), sendo responsável 
por mais de 72 % do seu comércio total, ou seja, encontra-se muito à frente de outros 
concorrentes económica e politicamente envolvidos na região, como a China, a Rússia ou a 
Turquia. 

O comércio entre a UE e os países dos Balcãs Ocidentais cresceu quase 130 % nos últimos 
10 anos e, em 2019, o seu valor elevou-se a 55 mil milhões de euros.

Desde o lançamento, em 1999, do processo de estabilização e associação, a UE celebrou 
gradualmente acordos de estabilização e associação (AEA) com cada um dos parceiros dos 
Balcãs Ocidentais. 

Estes AEA foram considerados instrumentos que permitiram o desenvolvimento económico e 
a estabilização política dos países da região e ainda constituem um dos principais mecanismos 
para o alinhamento pelo acervo da UE e para a integração gradual no mercado da UE. Os 
acordos preveem a eliminação dos direitos e das restrições não pautais no comércio bilateral e 
abrangem mercadorias de todos os capítulos do Sistema Harmonizado.

Simultaneamente, desde 2009, foi adotado, por meio de um regulamento de 2009, um 
conjunto de medidas comerciais autónomas (sistema de medidas comerciais autónomas), que 
também contribuiu para a expansão do comércio total entre a UE e os Balcãs Ocidentais. 
Se inicialmente abrangia quase todos os produtos importados da região, o âmbito de aplicação 
deste regulamento foi limitado, em 2017, aos produtos cobertos pelos capítulos 7 (produtos 
hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis) e 8 (todas as frutas, incluindo as de casca 
rija, e cascas de citrinos e de melões) da Nomenclatura Combinada da pauta aduaneira 
comum, bem como a uma quota de importação de vinho de 30 000 hl.
A proposta da Comissão é consentânea com o apoio da UE à gradual integração económica da 
região na UE e aos processos individuais de adesão.

Embora a maior parte das preferências comerciais inicialmente concedidas aos Balcãs 
Ocidentais através do regime comercial autónomo tenha sido entretanto integrada nos 
respetivos acordos de estabilização e associação com a UE, segundo a Comissão, as 
preferências limitadas concedidas através do regulamento em apreço continuam a prestar um 
valioso apoio à economia e às empresas da região, pelo que continuam a ser um instrumento 
útil da UE para apoiar a integração económica dos Balcãs Ocidentais.

O regulamento proposto não comporta custos adicionais para o orçamento da UE.

Posição do relator

Os Balcãs Ocidentais constituem uma prioridade para a UE, que tem a responsabilidade 
especial de prestar assistência aos países da região.
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O alargamento proposto das medidas comerciais autónomas tem por objetivo assegurar a 
coerência com as orientações recentemente reafirmadas pela Comissão e com a Declaração de 
Sófia de 17 de maio de 2018. 

O relator não contesta a contribuição das medidas comerciais autónomas para o 
desenvolvimento económico destes países, na medida em facilitam o escoamento da produção 
de vinho, frutos e legumes e contribuem, assim, para a consolidação do setor primário, que 
continua a ter uma parte importante no PIB.

Além disso, as medidas propostas até à data contribuíram para o estabelecimento de parcerias 
sólidas entre empresas da UE e produtores locais da região dos Balcãs Ocidentais. 
A proposta da Comissão de prorrogar as medidas por cinco anos é, por conseguinte, 
considerada a iniciativa mais adequada para assegurar o desenvolvimento económico 
sustentado dos parceiros dos Balcãs Ocidentais, podendo ainda evitar um processo muito 
longo e complexo de alteração de cada acordo comercial bilateral no âmbito dos acordos de 
estabilização e associação.
A não prorrogação das medidas comerciais autónomas até 2025 poderia ter a consequência 
negativa e problemática de limitar o acesso ao mercado de todos os países dos Balcãs 
Ocidentais. Tal não seria consentâneo com a ação da UE a favor destes países.
Na sequência de um pedido apresentado pela França ao Conselho no sentido de ser concedido 
à Macedónia do Norte e à Albânia o estatuto de países candidatos à adesão à UE, a Comissão 
redefiniu o processo de alargamento em fevereiro de 2020.
Os países dos Balcãs Ocidentais, que, em 2018, em Sófia, reafirmaram o seu empenhamento 
em aderir à UE como uma opção estratégica firme, tomaram nota, na videoconferência de 
Zagrebe de 6 de maio de 2020, de que:  

– «O aumento da assistência da UE estará associado à realização de progressos tangíveis 
em matéria de Estado de direito e de reformas socioeconómicas, bem como à adesão 
dos parceiros dos Balcãs Ocidentais aos valores, regras e normas da UE»;

– «Os líderes dos Balcãs Ocidentais deverão assegurar que os valores fundamentais, os 
princípios democráticos e o Estado de direito são rigorosamente respeitados»;

– «No âmbito da luta contra a corrupção e a criminalidade organizada, é necessário 
envidar esforços mais vigorosos e apresentar resultados consistentes nestes domínios».

Além disso, das cinco modificações efetuadas desde 2009, a que foi aprovada pelo 
Parlamento Europeu em 16 de dezembro de 2015 subordinou expressamente a aplicação do 
regulamento em apreço «à abstenção, por parte dos países e territórios referidos [...], de 
cometer violações graves e sistemáticas dos direitos humanos, incluindo os direitos 
fundamentais dos trabalhadores, dos princípios fundamentais da democracia e do Estado de 
direito» (artigo 2.º, n.º 1, alínea d)).

No entanto, as últimas avaliações relativas às entidades que compõem os Balcãs Ocidentais 
revelam um agravamento geral da corrupção e uma deterioração do Estado de direito e das 
liberdades fundamentais, exceto no caso da Macedónia do Norte.

Nos termos do artigo 2.º, n.º 3, do regulamento em apreço, a Comissão já está autorizada a 
suspender a sua aplicação, no todo ou em parte, através de atos de execução, na sequência de 
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um exame da situação pelo Comité de Aplicação «Balcãs Ocidentais», com base no artigo 2.º, 
n.º 1, alínea d).

Consequentemente, dada a atual deterioração da situação, bem como a vontade inequívoca, 
expressa tanto pelo Parlamento como pelo Conselho, de que os instrumentos que contribuem 
para a perspetiva de adesão destes países, como o regulamento em apreço, se aproximem dos 
valores da União, o relator considera oportuno:

– prorrogar a sua aplicação por cinco anos, como solicitado pela Comissão; 

– subordinar essa prorrogação a uma cláusula de revisão obrigatória ao fim de 30 meses, 
devendo ser apresentado um relatório à Comissão do Comércio Internacional e à 
Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu.
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