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Pergunta com pedido de resposta oral O-000115/2013 

à Comissão 
Artigo 115.º do Regimento 

Vital Moreira, George Sabin Cutaş 
em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Assunto: Modernização do título relativo ao comércio do Acordo de Parceria Económica, de 
Concertação Política e de Cooperação UE-México 

O Acordo de Parceria Económica, de Concertação Política e de Cooperação (PECPC) UE-México 
entrou em vigor em outubro de 2000. Desde então, o contexto da política comercial alterou-se. 
Enquanto o México celebrou diversos acordos de comércio e aderiu às negociações da Parceria 
Transpacífica (TPP), a UE, por sua vez, concluiu acordos de comércio mais abrangentes e encetou 
negociações com parceiros como os EUA e o Canadá, que vão mais além, em termos de âmbito de 
aplicação e de ambição, dos elementos abrangidos pelos atuais pilares comerciais do referido Acordo 
PECPC entre a UE e o México. Na última reunião da Comissão Conjunta UE-México, que teve lugar 
em 10 e 11 de junho de 2013, ambas as partes reiteraram a sua vontade de explorarem mais as 
possibilidades de uma modernização mais ampla e profunda dos pilares comerciais deste Acordo. 

1. Segundo a Comissão, qual o impacto, tanto no México como na União Europeia, dos atuais 
pilares comerciais do Acordo em termos de redução da pobreza, coesão social e ambiente? Que 
repercussões é que uma eventual modernização deste Acordo teria nestes domínios?  

2. Que elementos-chave permitirão adaptar os pilares comerciais do Acordo PECPC UE-México aos 
acordos de comércio livre recentemente celebrados pela UE, assegurar mais benefícios e fazer 
face a novos desafios? A que setores de mercado têm a UE e o México um interesse particular 
em aceder? 

3. Tenciona a Comissão negociar a introdução de um capítulo sobre o desenvolvimento sustentável, 
incluindo uma cláusula em matéria de direitos humanos, acompanhado de um mecanismo 
concreto de aplicação vinculativo?  

4. De que forma é possível melhorar o capítulo relativo aos serviços financeiros, que contém 
disposições sobre a sua implementação e os fluxos de investimento, a fim de reforçar a 
cooperação entre a UE e o México no combate às atividades financeiras ilegais de ambos os 
lados, o que inclui o branqueamento de capitais proveniente da criminalidade organizada e a luta 
contra a evasão fiscal?  

5. Tendo em conta que a Comissão participa atualmente nas negociações dos acordos de comércio 
livre, qual o programa definido para o grupo de trabalho que explora as possibilidades de 
modernização dos pilares comerciais do Acordo PECPC UE-México? Quais os prazos realistas 
para lograr a preparação, o lançamento e a conclusão das negociações que visam modernizar 
este Acordo?  

6. De que forma tenciona a Comissão assegurar a coerência entre a modernização dos pilares 
comerciais do Acordo entre a UE e o México, a Parceria Transatlântica de Comércio e 
Investimento (TTIP) e as negociações do acordo económico e comercial global? Além disso, em 
que âmbito prevê a Comissão que se estabeleçam eventuais associações entre o título atualizado 
relativo ao comércio do Acordo PECPC UE-México, por um lado, e os acordos com outros 
membros da Aliança do Pacífico, por outro?  

7. Prevê a Comissão obter um novo mandato de negociação ou tenciona ativar a cláusula de 
revisão prevista no referido Acordo? 
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