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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em junho de 2012, a UE e os países da América Central assinaram um Acordo de Associação 
que cria um novo quadro para as relações bilaterais. Este Acordo de Associação assenta em 
três pilares interdependentes de igual importância: o diálogo político, a cooperação e o 
comércio. 

O pilar comercial do Acordo de Associação tem sido aplicado a título provisório desde 2013 e 
contribuiu para relações comerciais mais estreitas entre ambas as partes. No entanto, os outros 
dois pilares do Acordo de Associação ainda não foram aplicados. Para que o Acordo seja 
plenamente aplicado, é necessária a aprovação de todos os parlamentos nacionais dos 
Estados-Membros da UE.  Embora os Estados-Membros tenham progressivamente aprovado 
este ato legislativo, dois deles ainda não o fizeram. 

O Acordo de Associação demonstrou claramente trazer benefícios para todas as partes 
interessadas. Não obstante, alguns países da América Central poderão beneficiar mais do que 
outros devido à sua estrutura económica. No caso dos países que terão menos benefícios, a 
aplicação dos pilares do diálogo político e da cooperação é do maior interesse para o seu 
desenvolvimento social e económico. 

À luz do que precede, o relator incentiva a aprovação do Acordo por parte desses dois 
Estados-Membros e recomenda a rápida atualização do presente Acordo, bem como a 
aprovação pelo Parlamento da conclusão do Protocolo Adicional sobre a participação da 
Croácia no Acordo de Associação entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por 
um lado, e a América Central, por outro. 

******

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a recomendar a aprovação do projeto de decisão do Conselho 
relativa ao Protocolo do Acordo que cria uma Associação entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e a América Central, por outro, a fim de ter em conta a 
adesão da República da Croácia à União Europeia. 


