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A UNIÃO EUROPEIA E OS SEUS PARCEIROS COMERCIAIS

Ao longo dos anos, a UE tem-se afastado da produção de produtos de mão-de-
obra intensiva e de baixo valor, de forma a especializar-se em bens de marca de
maior valor. Devido à sua economia aberta, o comércio é essencial para a UE. Para
ultrapassar as barreiras ao comércio e nivelar as condições de concorrência para
as suas empresas, a União está a negociar vários acordos de comércio livre (ACL).
A UE também é fundadora e uma agente essencial da Organização Mundial do
Comércio (OMC).

BASE JURÍDICA:

O artigo 207.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)
estabelece a política comercial comum como uma competência exclusiva da União
Europeia.

A POSIÇÃO CENTRAL DA UE

A UE, a China e os EUA são as maiores economias do mundo, cada uma delas
representando cerca de 16% do produto interno bruto mundial (PIB). Graças ao seu
PIB de cerca de 13 biliões de EUR e à abertura do seu mercado, a UE desempenhou
um papel central na definição do sistema comercial mundial, nomeadamente apoiando
a OMC. A abertura económica trouxe vantagens significativas para a UE, uma vez
que mais de 30 milhões de empregos na UE dependem do comércio externo e
que se espera que o crescimento económico mundial seja gerado principalmente
fora da Europa. Os novos intervenientes económicos e a inovação tecnológica, em
especial a digitalização, alteraram a estrutura e os padrões do comércio internacional.
A economia global está hoje altamente integrada e as cadeias de abastecimento
globais substituíram, em grande medida, o comércio tradicional no que diz respeito
aos produtos acabados.
Embora a crise financeira mundial de 2009 tenha tido um impacto negativo no
desempenho económico da União, a UE conseguiu manter uma posição relativamente
forte no comércio de mercadorias, reforçando simultaneamente o seu papel de
liderança no comércio de serviços. A pandemia de COVID-19 abrandou o crescimento
económico e o comércio a nível mundial e desencadeou o debate sobre a transferência
das indústrias novamente para a Europa (designada por «relocalização»). É provável
que a relocalização só seja aplicada seletivamente em setores críticos e espera-se
que as cadeias de abastecimento mundiais continuem a ter uma grande importância.
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O PAPEL DA COMISSÃO EUROPEIA E DO PARLAMENTO EUROPEU

O comércio internacional foi um dos primeiros setores em que os Estados-Membros
decidiram unir a sua soberania. Consequentemente, encarregaram a Comissão de,
em seu nome, gerir matérias relacionadas com o comércio, incluindo a negociação de
acordos comerciais internacionais. Por outras palavras, a UE, agindo como entidade
única, negoceia acordos comerciais bilaterais e multilaterais em nome de todos os
seus Estados-Membros. Tal como demonstram os registos do sistema de resolução
de litígios da OMC, a UE foi capaz de defender os seus interesses em litígios
relacionados com o comércio internacional. A UE também utilizou ferramentas do
comércio internacional para promover os seus próprios valores e políticas e tem
tentado alargar as suas práticas de regulação ao resto do mundo. Por tradição, a UE
tem favorecido um sistema comercial internacional aberto e justo.
O Tratado de Lisboa reforçou o papel do Parlamento Europeu, tornando-o colegislador
em questões que envolvam o comércio e o investimento, em pé de igualdade com
o Conselho. Além disso, atribuiu ao Parlamento um papel mais ativo na negociação
e ratificação de acordos comerciais internacionais, dado que agora a sua aprovação
é obrigatória. Contudo, alguns elementos da política comercial permanecem da
competência dos Estados-Membros. Em 16 de maio de 2017, o Tribunal de Justiça
da UE publicou um parecer onde esclarece a divisão das competências nacionais e
europeias.

ORIENTAÇÃO E POLÍTICA COMERCIAL

Quando as negociações multilaterais na OMC sobre a Agenda de Desenvolvimento
de Doa estagnaram na primeira década do século XXI, a UE teve de encontrar formas
alternativas para garantir um acesso melhor aos mercados dos países terceiros. Para
tal, foi introduzida uma nova geração de ACL abrangentes que vão além das reduções
pautais e do comércio de mercadorias. O primeiro ACL dessa «nova geração» foi
celebrado com a Coreia do Sul, tendo entrado em vigor em dezembro de 2015,
após a ratificação pelo Parlamento Europeu. O Acordo Comercial Multilateral entre
a UE, o Peru, a Colômbia e, posteriormente, o Equador (desde 2017), em vigor a
título provisório desde 2013, o Acordo de Associação com os países da América
Central, cujo pilar do comércio tem sido aplicado a título provisório desde 2013 (com
as Honduras, a Nicarágua, o Panamá, a Costa Rica, o Salvador e a Guatemala), o
Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá e a União Europeia (CETA),
aplicado a título provisório desde setembro de 2017, o ACL UE-Singapura, em vigor
desde o final de 2019, e o ACL UE-Vietname, em vigor desde meados de 2020, são
testemunho da nova política. Em 1 de fevereiro de 2019 entrou em vigor um Acordo
de Parceria Económica com o Japão.
Desde que as negociações com os EUA sobre a Parceria Transatlântica de Comércio
e Investimento (TTIP) foram suspensas em 2016, a UE centrou-se em acordos com
os EUA em domínios específicos, como os direitos aduaneiros sobre os produtos
industriais ou a avaliação da conformidade. As negociações de um acordo comercial
com os membros fundadores do Mercosul foram concluídas em 2019 e o projeto de
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acordo aguarda ratificação. As negociações de um acordo comercial abrangente e
ambicioso com a Nova Zelândia foram concluídas com êxito em 30 de junho de 2022.
A UE também encetou negociações relativas a um ACL com a Indonésia, a Tunísia,
as Filipinas e a Austrália. As negociações com a Índia foram relançadas em 2021 e
as negociações com a Malásia e a Tailândia serão retomadas assim que as condições
forem favoráveis.
A estratégia «Comércio para Todos» de 2015 tinha como objetivo uma política
comercial da UE que conciliasse a promoção do crescimento, do emprego e do
investimento com o comércio justo em termos de respeito dos direitos humanos e do
ambiente. Também solicitava a revitalização e a reforma da OMC. Em fevereiro de
2021, a Comissão apresentou a sua «Revisão da política comercial», intitulada «Uma
política comercial aberta, sustentável e decisiva», que visa definir o rumo da política
comercial até 2030. A Revisão da política comercial sucede à estratégia «Comércio
para Todos» de 2015 e reflete as mudanças geopolíticas ocorridas desde então,
introduzindo termos como «assertividade» e «resiliência» no vocabulário comercial,
para além dos conceitos bem conhecidos de «equidade» e de «sustentabilidade».
Procura fazer com que a política comercial dê resposta aos desafios atuais e facilitar
as transições ecológica e digital através da «autonomia estratégica aberta».

PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS DA UE

A Europa é o maior exportador de bens e serviços do mundo e é o maior mercado
de exportações para cerca de 80 países. Em 2020, a China substituiu os EUA como
principal parceiro comercial da UE em termos de mercadorias, com uma quota global
de 16,2 %, em comparação com 14,7 % dos EUA. O Reino Unido, após a saída
da UE, tornou-se o terceiro parceiro comercial da UE em termos de mercadorias,
representando 10,0 % de todo o comércio de mercadorias. Outros parceiros comerciais
importantes de mercadorias, por ordem decrescente, são a Suíça (6,5 %), a Rússia
(5,9 %), a Turquia (3,7 %), a Noruega (3,1 %), o Japão (2,9 %), a Coreia do Sul (2,5 %)
e a Índia (2,1 %)[1].
No que diz respeito ao comércio de serviços, os EUA são o principal parceiro comercial
da UE, seguidos do Reino Unido e da Suíça.
A pandemia de COVID-19 fez com que o comércio internacional de mercadorias
diminuísse substancialmente, nomeadamente o da UE com os seus principais
parceiros comerciais, em 2020. A guerra injustificada e não provocada da Rússia
contra a Ucrânia afetou os mercados da energia e dos produtos alimentares. Os países
da UE estão a coordenar estreitamente as ações destinadas a combater o aumento
dos preços e a escassez dos fornecimentos.

INVESTIMENTO

A UE é o maior investidor mundial e um importante beneficiário do investimento
direto estrangeiro (IDE) de terceiros. A entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em
2009, alargou ainda mais as competências exclusivas da UE em matéria de comércio

[1]Fonte: Comissão Europeia: «Top Trading Partners 2021 – Trade Statistics» (Principais parceiros comerciais de 2021 –
Estatísticas comerciais).
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internacional, que incluem agora o IDE. A fim de esclarecer o âmbito exato das suas
competências em matéria de investimento, a Comissão solicitou ao TJUE um parecer
sobre o ACL UE-Singapura. O parecer do TJUE de 2017 confirmou que a maior parte
dos aspetos relativos ao IDE são da competência da UE, com algumas exceções, em
especial a resolução de litígios.

Quota do IDE mundial em 2020 (%)

País Fluxos de entrada Fluxos de saída
UE 21,7 % 26,9 %

EUA 26,1 % 20,7 %
China 4,6 % 6,0 %

Canadá 2,7 % 5,0 %
Japão 0,6 % 5,1 %

Reino Unido 5,3 % 5,2 %

Fonte: Cálculos da DG EXPO do Parlamento Europeu baseados em dados da
Comissão Europeia/Eurostat.
A UE concluiu, em princípio, as negociações de um Acordo Global de Investimento
com a China em dezembro de 2020, que aguarda ratificação. Os acordos de proteção
do investimento com Singapura e o Vietname também têm de ser ratificados. A UE
encetou igualmente negociações sobre investimento com Mianmar e vai analisar
a possibilidade de encetar negociações com Taiwan e Hong Kong. A abertura de
negociações com o Irão será ponderada depois da adesão deste último à OMC. Em
dezembro de 2020, a UE concluiu igualmente um acordo de comércio e cooperação
com o Reino Unido, ao qual o Parlamento Europeu deu a sua aprovação em maio
de 2021. O acordo entre a UE e o Reino Unido prevê a isenção de direitos sobre o
comércio de mercadorias e também abrange o investimento e muitos outros domínios
de intervenção.

Wolfgang Igler
09/2022
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