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SUGESTÕES 

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

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Observa que os EUA eram, em 2017, o maior mercado para as exportações da UE e a 

segunda maior fonte de importações da UE; assinala que os défices e excedentes 

comerciais entre a UE e os EUA são diferentes, consoante se trate do comércio de 

mercadorias, do comércio de serviços, do comércio digital e do investimento direto 

estrangeiro; sublinha que a relação comercial e de investimento entre a UE e os EUA – 

que é a maior do mundo e que sempre se baseou em valores comuns – é um dos mais 

importantes motores do crescimento económico global, do comércio e da prosperidade; 

observa, além disso, que a UE tem um excedente no comércio de mercadorias com os 

EUA no montante de 147 mil milhões de dólares; destaca que as empresas da UE 

empregam 4,3 milhões de trabalhadores nos EUA; 

2. Salienta que a UE e os EUA são dois intervenientes fundamentais num mundo 

globalizado que evolui a uma velocidade e intensidade sem precedentes e que, tendo em 

conta os desafios comuns, a UE e os EUA têm ambos interesse na colaboração e 

coordenação das matérias de política comercial, para moldar o futuro sistema de 

comércio multilateral, bem como as normas a nível mundial; 

3. Salienta o papel central da OMC no sistema multilateral, que representa a melhor opção 

para garantir um sistema aberto, justo e assente em regras que tenha em conta e 

equilibre a multiplicidade de interesses dos seus membros; reitera o seu apoio ao 

fortalecimento do sistema de comércio multilateral; apoia o trabalho desenvolvido pela 

Comissão para continuar a colaborar com os EUA no sentido de dar uma resposta 

positiva comum aos atuais desafios institucionais e sistémicos; 

4. Realça o papel da OMC na resolução de litígios comerciais; solicita a todos os membros 

da OMC que garantam o bom funcionamento do sistema de resolução de litígios da 

OMC; lamenta, a este respeito, o bloqueio por parte dos Estados Unidos de novas 

nomeações para preencher as vagas no Órgão de Recurso, o que ameaça o próprio 

funcionamento do sistema de resolução de litígios da OMC; insta a Comissão e todos os 

membros da OMC a explorarem formas de ultrapassar este impasse sobre a renovação 

dos juízes do Órgão de Recurso da OMC e, se necessário, através da reforma do sistema 

de resolução de litígios; considera que estas reformas poderiam ter como objetivo 

assegurar o maior nível possível de eficiência e independência do sistema, mantendo-se, 

porém, coerentes com os valores e a abordagem geral sempre defendidos pela UE desde 

a criação da OMC, nomeadamente a promoção de um comércio livre e justo à escala 

mundial, sob o primado do direito, e a necessidade de todos os membros da OMC 

cumprirem todas as obrigações da OMC; 

5. Congratula-se com a assinatura pelos EUA, pela UE e pelo Japão da Declaração 

conjunta sobre a eliminação das práticas desleais e protecionistas que distorcem o 

mercado, facto também salientado na Declaração do G20 em julho de 2017, embora 

lamente a ausência de resultados na Décima Primeira Conferência Ministerial da OMC 

(CM11); insta a uma maior cooperação com os EUA e o Japão sobre esta temática para 

combater as práticas comerciais desleais, tais como a discriminação, a limitação do 
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acesso ao mercado, as práticas de dumping e as subvenções; 

6. Solicita à Comissão que elabore juntamente com os EUA e outros membros da OMC 

um plano de trabalho para a eliminação das subvenções que geram distorções nos 

setores do algodão e das pescas (nomeadamente no que diz respeito à pesca ilegal, não 

declarada e não regulamentada); apela à cooperação no sentido de fazer avançar a 

agenda multilateral no que se refere a novas questões como o comércio eletrónico, o 

comércio digital, incluindo o desenvolvimento digital, a promoção do investimento, o 

comércio e o ambiente, e o comércio e as questões de género, e de fomentar políticas 

concretas destinadas a promover a participação das micro, pequenas e médias empresas 

(MPME) na economia mundial; 

7. Insta a UE e os EUA a fomentarem a cooperação no plano internacional, a fim de 

reforçar os acordos internacionais no domínio dos concursos públicos, designadamente 

o Acordo sobre Contratos Públicos; 

8. Insta a Comissão a entabular um diálogo com os EUA, a fim de retomar as negociações 

relativas ao Acordo plurilateral em matéria de Bens Ambientais (EGA) e ao Acordo 

sobre o Comércio de Serviços (TiSA); 

9. Solicita à UE e aos EUA que ponham em comum os seus recursos para combater as 

políticas e práticas comerciais desleais, respeitando as regras multilaterais e o processo 

de resolução de litígios no âmbito da OMC e evitando as ações unilaterais, dado que 

estas podem ser prejudiciais a todas as cadeias de valor mundiais nas quais operam 

empresas da UE e dos EUA; lamenta profundamente a incerteza gerada no sistema de 

comércio internacional pela utilização por parte dos EUA de instrumentos e meios de 

ação política (por exemplo, a secção 232 do Trade Expansion Act de 1962 e a secção 

301 do Trade Act de 1974), que foram instituídos antes da criação da OMC e do seu 

sistema de resolução de litígios; observa, a este respeito, que a decisão dos EUA de 

impor direitos aduaneiros sobre o aço e o alumínio ao abrigo da secção 232 não pode 

ser justificada por motivos de segurança nacional e insta os EUA a concederem à UE e 

a outros aliados uma isenção total e permanente em relação a essas medidas; insta a 

Comissão a reagir com firmeza caso essas tarifas sejam utilizadas como forma de 

limitar as exportações da UE; salienta, além do mais, que quaisquer sanções 

eventualmente aplicadas pelos EUA sob a forma de contramedidas a mercadorias 

europeias na sequência da publicação do relatório do Órgão de Recurso sobre a 

Conformidade, no âmbito da queixa dos EUA contra a UE quanto a medidas que afetam 

o comércio de aeronaves civis de grandes dimensões, não seriam legítimas, uma vez que 

204 das 218 queixas apresentadas pelos EUA foram rejeitadas pela OMC e que está 

ainda prevista a publicação de outro relatório sobre o processo conexo contra as 

subvenções ilegais concedidas pelos EUA; 

10. Regista a permanente cooperação bilateral entre a UE e os EUA numa vasta gama de 

questões de ordem regulamentar, como o demonstra a recente celebração do acordo 

bilateral sobre medidas prudenciais em matéria de seguros e resseguros ou o acordo 

sobre o reconhecimento mútuo em matéria de reconhecimento das inspeções aos 

fabricantes de medicamentos; insta a Comissão e o Conselho a respeitarem plenamente 

o papel do Parlamento Europeu neste processo; 

11. Destaca a importância fulcral da propriedade intelectual para as economias da UE e dos 
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EUA; insta ambas as partes a apoiarem a investigação e a inovação nos dois lados do 

Atlântico, garantindo níveis elevados de proteção da propriedade intelectual e 

assegurando que quem cria produtos inovadores de alta qualidade possa continuar a 

fazê-lo; 

12. Exorta a UE e os EUA a melhorarem o acesso ao mercado por parte das PME que 

exportam para os EUA e a UE, mediante um reforço da transparência quanto às regras 

em vigor e a abertura dos mercados nos dois lados do Atlântico, por exemplo através de 

um portal das PME; 

13. Salienta a importância do mercado dos EUA para as PME da UE; insta a UE e os EUA 

a abordarem os efeitos desproporcionados que as tarifas, os entraves não pautais e os 

obstáculos técnicos ao comércio têm nas PME de ambos os lados do Atlântico, 

abrangendo não apenas uma redução das tarifas, mas também uma simplificação dos 

procedimentos aduaneiros e potencialmente novos mecanismos destinados a ajudar as 

PME a trocar experiências e melhores práticas em matéria de compra e venda nos 

mercados da UE e dos EUA; 

14. Exorta a UE e os EUA a evitarem, no quadro da sua cooperação bilateral, envolver-se 

numa concorrência fiscal, uma vez que tal só levaria a uma diminuição do investimento 

em ambas as economias; 

15. Insta a UE e os EUA a chegarem a acordo sobre um quadro para o comércio digital que 

respeite os quadros e acordos jurídicos em vigor de cada lado, bem como a legislação 

em matéria de proteção dos dados e regras de privacidade, particularmente importante 

no setor dos serviços; salienta, a este respeito, que a UE e os EUA devem trabalhar em 

conjunto no sentido de incentivar os países terceiros a adotarem normas rigorosas de 

proteção dos dados; 

16. Apela à UE e aos EUA para intensificarem a cooperação no domínio das alterações 

climáticas; insta a UE e os EUA a aproveitarem as atuais e futuras negociações 

comerciais, a todos os níveis, para assegurar a aplicação de normas acordadas a nível 

internacional, a saber, o Acordo de Paris, promover o comércio de bens respeitadores do 

ambiente, incluindo tecnologias, e garantir uma transição energética à escala mundial, 

com uma agenda comercial internacional clara e coordenada, não só no intuito de 

proteger o ambiente, mas também de criar oportunidades de emprego e crescimento; 

17. Considera que um eventual novo acordo sobre as relações comerciais e de investimento 

entre a UE e os EUA não pode ser negociado sob pressão ou ameaça, e que só um 

acordo amplo, ambicioso, equilibrado e abrangente que inclua todos os setores 

comerciais seria no interesse da UE; assinala, neste contexto, que a criação de um 

eventual mecanismo específico e permanente de cooperação regulamentar e consultiva 

poderia ser benéfica; insta a Comissão a retomar as negociações com os EUA nas 

circunstâncias certas;  

18. Realça que os fluxos comerciais exigem cada vez mais formas novas, mais rápidas e 

mais seguras de circulação de bens e serviços através das fronteiras; insta a UE e os 

EUA, enquanto parceiros comerciais fundamentais, a colaborarem na procura de 

soluções tecnológicas digitais de natureza comercial, no intuito de facilitar o comércio; 
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19. Lembra a importância do diálogo e da cooperação que existem entre a UE e os EUA nos 

domínios da ciência e da tecnologia; reconhece o papel das iniciativas da UE e dos EUA 

nos campos da investigação e da inovação, enquanto motores essenciais de 

conhecimento e de crescimento económico, e apoia a prorrogação e a ampliação do 

acordo sobre ciência e tecnologia entre a UE e os EUA para lá de 2018, com vista a 

fomentar a investigação, a inovação, as novas tecnologias emergentes, proteger os 

direitos de propriedade intelectual, e criar mais e melhores empregos, um comércio 

sustentável e um crescimento inclusivo; 

20. Partilha a preocupação dos EUA no que diz respeito à sobrecapacidade siderúrgica 

mundial; lamenta, ao mesmo tempo, que as medidas unilaterais e incompatíveis com a 

OMC só possam comprometer a integridade de uma ordem comercial assente em 

regras; sublinha que, mesmo que fosse concedida à União uma isenção permanente dos 

direitos aduaneiros americanos, tal isenção não poderia legitimar esta linha de ação; 

exorta a Comissão a cooperar com os EUA na intensificação dos esforços para combater 

a sobrecapacidade siderúrgica no quadro do Fórum Global do G20, com vista a explorar 

o enorme potencial das ações multilaterais; reitera a sua convicção de que ações 

conjuntas e concertadas no âmbito dos sistemas comerciais assentes em regras são a 

melhor forma de resolver estes problemas mundiais;  

21. Reafirma a importância para a UE e os EUA de abordar, de um modo coordenado e 

construtivo, a necessária modernização da OMC, com vista a aumentar a sua eficácia, 

transparência e responsabilização, bem como garantir uma integração adequada, no 

processo de elaboração das regras e políticas comerciais internacionais, das dimensões 

social, ambiental, de género e dos direitos humanos; 

22. Salienta que a UE defende uma economia de mercado sem distorções, assim como um 

comércio justo e aberto, assente em valores e em regras; reitera o seu apoio à estratégia 

da Comissão em resposta à atual política comercial dos EUA, cumprindo ao mesmo 

tempo as regras do sistema de comércio multilateral; apela à unidade entre todos os 

Estados-Membros da UE e insta a Comissão a desenvolver uma abordagem comum 

para fazer face a esta situação; destaca a importância de preservar a unidade dos 

Estados-Membros da UE nesta matéria, uma vez que as ações conjuntas da UE no 

âmbito da política comercial comum e da união aduaneira da UE no plano internacional, 

bem como a nível bilateral com os EUA, têm demonstrado ser muito mais eficazes do 

que qualquer iniciativa individual dos Estados-Membros; reitera que a UE está disposta 

a trabalhar juntamente com os EUA em questões de índole comercial de interesse 

comum, ao abrigo das regras do sistema de comércio multilateral; 

23. Lamenta a decisão do Presidente Trump de retirar os Estados Unidos do Plano de Ação 

Conjunto Global (PACG), bem como as repercussões desta decisão nas empresas da UE 

que operam no Irão; apoia todos os esforços da UE destinados a salvaguardar os 

interesses das empresas da UE que investem no Irão, nomeadamente a decisão da 

Comissão de ativar o Estatuto de Bloqueio, o que demonstra o empenho da UE para 

com o PACG; entende que o mesmo estatuto poderia ser utilizado sempre que 

adequado; 

24. Exorta a UE e os EUA a reforçarem a cooperação e os esforços no sentido de 

implementar e alargar os regimes de dever de diligência aplicáveis às empresas, a fim 
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de reforçar a proteção dos direitos humanos a nível internacional, incluindo no domínio 

do comércio de minerais e metais provenientes de zonas de conflito; 

25. Lamenta o retrocesso dos EUA relativamente à proteção do ambiente; lamenta, a este 

respeito, a decisão do Presidente Trump de levantar a proibição sobre as importações de 

troféus da caça de determinados países africanos, incluindo do Zimbabué e Zâmbia, 

quando os EUA são o maior importador desses troféus a elefantes; 

26. Insta a UE e os EUA a prosseguirem e reforçarem a cooperação parlamentar 

transatlântica, que deverá conduzir a um quadro político reforçado e mais amplo para 

melhorar as relações comerciais e de investimento entre a UE e os EUA; 

27. Manifesta apreensão pelo facto de os EUA e a China poderem chegar a um acordo que 

não seja totalmente compatível com a OMC, o que poderia também prejudicar os 

interesses da UE e levar a relações comerciais transatlânticas problemáticas; insiste, por 

conseguinte, na necessidade de lograr um acordo mais global com os principais 

parceiros comerciais, tendo em conta os nossos interesses comuns a nível mundial. 
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