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RESPOSTAS DA COMISSÁRIA CATHERINE ASHTON 

AO QUESTIONÁRIO  

DO PARLAMENTO EUROPEU  

Parte B – Perguntas de carácter específico

1. A Comunicação sobre "Uma Europa Global" é considerada a 
declaração política da Comissão sobre comércio internacional e a 
componente externa da sua estratégia para a competitividade.   Tendo 
em conta a grave crise financeira, o aumento vertiginoso dos preços dos 
alimentos e o prosseguimento da deterioração das condições ambientais 
em todo o mundo, que terão consequências altamente negativas para o 
comércio internacional e para a economia mundial, tenciona adaptar 
algumas das políticas comerciais incluídas na citada comunicação, em 
especial, o acesso dos bens e serviços da UE aos mercados dos países 
terceiros, a utilização de instrumentos de defesa comercial, a aplicação 
dos direitos de propriedade intelectual e a participação de empresas da 
UE nos principais mercados externos de contratação pública?

A Comunicação "Uma Europa Global" aborda uma questão específica: de que modo
pode a política comercial reforçar a competitividade económica da Europa nos 
mercados externos e contribuir para a criação de sociedades mais fortes? O principal 
argumento da Comunicação é que a nossa abertura ao comércio, a abertura dos outros 
em relação a nós, bem como o nosso empenhamento na economia global são 
fundamentais para a pujança das nossas economias e das nossas sociedades. 
Devemos, naturalmente, estar dispostos a adaptar certos elementos desta política às 
alterações da economia global. Devemos também continuar a adaptar a nossa forma 
de trabalhar e certificar-nos de que estamos a abordar as questões importantes. É 
minha convicção, no entanto, que a crise actual não faz mais do que reforçar a 
importância do empenhamento expresso na Comunicação "Uma Europa Global" em 
favor de condições comerciais equitativas e de uma economia global aberta, baseada 
em regras e dispondo dos meios adequados para as aplicar.

A análise económica que esteve na base da estratégia delineada na Comunicação 
"Uma Europa Global" mantém-se válida e foi corroborada por dados de 2007, que 
revelam que a União Europeia continua a ter bons resultados nos mercados de 
exportação, especialmente no que se refere aos bens e serviços, que requerem 
competências sofisticadas ou conhecimentos especializados. Somos, e continuaremos 
a ser, um continente vocacionado para o comércio, fortemente integrado nas cadeias 
de abastecimento mundiais e dependente dos mercados globais, tanto para os produtos 
que adquirimos como para as exportações que vendemos.  
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É difícil prever, nesta fase, quais serão as repercussões da actual crise financeira para 
esta situação e para o comércio internacional em geral. A contracção do consumo 
deverá conduzir a uma diminuição da procura nos mercados desenvolvidos e muito 
provavelmente nos países parceiros com economias emergentes em crescimento. Uma 
situação de recessão mundial é igualmente propícia a um recrudescimento das 
pressões proteccionistas na Europa e nos países que são nossos parceiros comerciais. 
A este contexto acresce o problema da pressão crescente sobre os recursos, tais como 
os produtos alimentares de base, e a necessidade urgente de reduzir o impacto do 
crescimento económico sobre o ambiente, na Europa e nos países em 
desenvolvimento.  

Em termos gerais, penso que as prioridades estabelecidas na Comunicação "Uma
Europa Global" são as indicadas para o actual contexto. É importante manter uma 
forte determinação em garantir às nossas empresas um acesso em condições 
equitativas aos mercados de exportação e que os nossos parceiros comerciais 
respeitem as suas obrigações no âmbito da OMC. Neste contexto, a negociação de 
acordos de comércio livre ambiciosos com países de economias emergentes constitui 
um instrumento essencial. O lançamento, em 2007, da Parceria para o Acesso aos 
Mercados entre a Comissão, os Estados-Membros e as empresas foi igualmente um 
contributo útil para reforçar a nossa estratégia. Vamos precisar de continuar a 
congregar recursos, recorrendo, por exemplo, à Parceria para o Acesso aos Mercados 
e a outros instrumentos, para garantir aos nossos exportadores, independentemente da 
sua dimensão, um tratamento equitativo nos mercados externos. Este aspecto é 
particularmente importante para os contratos públicos, que continua a ser um dos 
mercados mais fechados da economia global, mas no qual as empresas europeias de 
todas as dimensões possuem competências preciosas. No entanto, reconheço que se 
trata de uma das áreas em que será mais difícil alcançar progressos nas nossas 
negociações bilaterais, mas também de uma área em que devemos estar atentos às 
circunstâncias locais subjacentes às posições de negociação dos nossos parceiros. 
Gostaria, por exemplo, de ver melhorado o acesso das tecnologias e dos investimentos 
europeus em matéria de ambiente aos grandes mercados industriais emergentes, onde 
poderão contribuir para facilitar a transição para um crescimento com baixo teor de 
carbono. Farei o possível para que este ponto figure entre as prioridades da nossa 
agenda comercial com a China.

Devemos igualmente estar preparados e dispostos a utilizar o nosso sistema de defesa 
comercial para garantir que os países terceiros se comportem de forma leal e não 
introduzam mercadorias a preços de dumping nos nossos mercados, lesando os 
interesses económicos europeus. Uma defesa comercial eficaz constitui o reverso da 
medalha de um mercado aberto: estamos abertos ao comércio, mas esperamos um 
comportamento leal por parte dos nossos parceiros comerciais.  

Sou igualmente de opinião de que fazemos bem em centrar-nos no combate à 
contrafacção a nível mundial, não apenas por se tratar de um fenómeno com efeitos 
devastadores para as nossas empresas, que afecta directamente as suas vantagens 
comparativas legítimas, mas também porque as mercadorias de contrafacção são 
muitas vezes perigosas ou não respeitam as normas.     

2. Após o fracasso das reuniões ministeriais da OMC, em Julho, e não 
se antevendo a conclusão da Ronda de Doha, quais são as 
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consequências a longo prazo para a União Europeia e para o resto do 
mundo de um impasse prolongado nas negociações da OMC?  Qual 
será o futuro de um sistema comercial multilateral centrado na OMC, 
se a Ronda de Doha não cumprir a sua promessa de desenvolvimento? 
Entende que poderá ser necessário renunciar ao princípio fundamental 
do "compromisso único"? Está disposta a apoiar activamente uma 
reforma da OMC que dote essa organização de uma dimensão 
parlamentar, a fim de reforçar a legitimidade democrática e a 
transparência das negociações da OMC?   

Antes de mais, nunca estivemos tão próximos de um acordo sobre a Agenda de Doha 
para o Desenvolvimento como em Julho e desejo, pois, basear-me nesses trabalhos. 
Um fracasso das negociações de Doha teria consequências a vários níveis. 
Perder-se-ia a oportunidade de adoptar em Doha um pacote de medidas ambiciosas 
em matéria de desenvolvimento, incluindo o acesso ao mercado com isenção de 
direitos e contingentes pautais para os países menos desenvolvidos, a ajuda ao 
comércio e a facilitação das trocas comerciais. Perder-se-iam oportunidades 
comerciais, tanto nos países desenvolvidos como nas economias emergentes em 
crescimento. Perder-se-ia a segurança que representaria um acordo comercial que 
consolidasse e tornasse irreversível todas as novas formas de acesso ao mercado 
oferecidas unilateralmente desde o último acordo comercial há 14/15 anos. 
Perder-se-ia a oportunidade de incitar os Estados Unidos a adoptarem uma reforma 
agrícola mais ambiciosa que reduzisse os efeitos perniciosos das subvenções agrícolas 
americanas para os agricultores dos países em desenvolvimento. Existem muitos 
outros domínios em que Doha poderia gradualmente contribuir para a abertura da 
economia global ou poderia aperfeiçoar e reforçar as regras globais que ajudam a 
garantir a equidade das trocas comerciais a nível mundial.  

Um fracasso das negociações de Doha minaria a credibilidade da OMC, em especial 
junto das economias emergentes e dos países em desenvolvimento menos 
desenvolvidos. Pretendia-se que Doha fosse um tipo de acordo comercial diferente, 
que demonstrasse a capacidade de o sistema comercial multilateral reflectir as 
diversas necessidades dos países em desenvolvimento. Um eventual fracasso de Doha 
poderia induzir alguns países em desenvolvimento a concluir que os seus interesses 
não podem ser defendidos nas instituições existentes.  

Reconheço que a noção de compromisso único levante enormes problemas políticos e 
técnicos numa organização com 153 membros e acredito que, no futuro, a OMC 
evolua para estruturas de negociação diferenciadas. Contudo, Doha foi pensada como 
um compromisso único que proporciona um equilíbrio importante tanto para o 
equilíbrio entre os diferentes capítulos das negociações, tais como a agricultura, as 
mercadorias e os serviços, como para o equilíbrio final entre a liberalização das trocas 
comerciais e as medidas especiais em favor do desenvolvimento que estão no cerne da 
Ronda de Doha. Em princípio, sou favorável a qualquer alteração das práticas da 
OMC que torne mais transparentes os processos de negociação e de resolução de 
diferendos e que aumente a capacidade de os deputados exercerem controlo e 
influenciarem as posições assumidas pelos seus governos. 
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3. Em seu entender, quais deverão ser os efeitos dos acordos de 
parceria económica, celebrados entre a Comunidade Europeia e os 
países ACP, sobre o crescimento económico, o desenvolvimento, a 
integração, a coesão e o papel dos países ACP no futuro?  Tendo em 
conta as solicitações de alguns países ACP, que rubricaram acordos 
provisórios - relativos unicamente às mercadorias - com a Comissão 
Europeia, está disposta a renegociar os capítulos incluídos nos acordos 
iniciais?  Tenciona prosseguir a negociação de APE completos? De que 
modo se propõe melhorar a imagem pública da União Europeia nas 
relações com os países ACP? 

Os objectivos dos Acordos de Parceria Económica (APE) não diferem dos que foram 
acordados entre os ACP e a UE no Acordo de Cotonu em 2000. Os APE devem 
promover o desenvolvimento sustentável e contribuir para a redução da pobreza nos 
países ACP, o que implica, concretamente, uma consolidação das iniciativas de 
integração regional dos países ACP para melhorar a sua integração na economia 
mundial.  Devemos ajudar os países ACP a integrarem-se gradualmente na economia 
global em vez de permitir que continuem a ser marginalizados. No âmbito das 
preferências comerciais previstas no Acordo de Cotonu, a parte dos países ACP no 
comércio da União Europeia estava a diminuir e limitava-se cada vez mais aos 
produtos de base não transformados. Pôr termo a esse declínio seria já em si uma 
conquista, mas devemos também procurar apoiar a diversificação destas economias. 
Para o conseguirmos, precisamos de Acordos de Parceria Económica regionais 
completos, que ajudem a indústria dos ACP a cumprir as normais internacionais, que 
abram novas oportunidades no domínio do comércio de serviços, vital para o 
desenvolvimento, e que criem um quadro jurídico seguro e as condições económicas 
necessárias  para atrair os investimentos.

No que respeita aos acordos provisórios rubricados em 2007, devemos assiná-los a 
fim de tornar o nosso regime de trocas comerciais compatível com as regras da OMC 
e de proteger o acesso dos nossos parceiros aos mercados.  Devemos igualmente ter 
em conta que os países estão presentemente a negociar APE completos que 
substituem os acordos provisórios. Os países podem expressar as suas preocupações 
no âmbito destas negociações mais amplas, incluindo eventuais questões decorrentes 
dos acordos provisórios. Estou consciente das preocupações que têm sido levantadas 
por várias regiões e sei que essas mesmas regiões reiteraram o seu objectivo de 
concluir APE completos e orientados para o desenvolvimento.  

Estes APE não serão idênticos. Seria absurdo assinar um acordo que a região em 
causa não possa implementar, pelo que serão tidas em conta as diferenças regionais. 
No entanto, todos os APE deveriam ser completos, na medida em que prevêem todos 
os meios possíveis para apoiar o desenvolvimento.

As negociações dos APE implicam a reforma e a alteração de um regime de 
preferências comerciais com 30 anos de existência. O prazo para as nossas 
negociações era muito curto, visto que o regime comercial de Cotonu expirava em 
2007. Uma reforma desta envergadura nunca é fácil. O cumprimento do prazo 
significou compromissos por parte de todos e algumas opções difíceis. A partir do 
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momento em que consigamos assinar os acordos provisórios, trabalharemos sob uma 
menor pressão directa. Acredito que podemos e devemos imprimir um carácter 
diferente às negociações. Gostaria de me empenhar pessoalmente no diálogo com os 
nossos parceiros ACP, explicando-lhes quais são os nossos objectivos, pedindo-lhes 
que nos digam o que pretendem com estes acordos e auscultando as suas 
preocupações. Espero poder dar um toque pessoal a estes contactos e comprometo-me 
a tudo fazer para continuar a estreitar as relações com os países ACP. A este respeito, 
considero que é essencial uma colaboração estreita com o Parlamento Europeu e a 
sociedade civil.

4. Tendo em conta a evolução recente da economia mundial, a ausência 
de progressos nas negociações comerciais multilaterais e o avanço mais 
lento do que o previsto em algumas negociações bilaterais, entende ser 
necessário reconsiderar a estratégia da UE perante os nossos principais 
parceiros comerciais? Em especial, de que modo se propõe tratar as 
questões de regulação e outras, que suscitaram divergências com os 
Estados Unidos? Que medidas tenciona adoptar para desenvolver uma 
relação mais equilibrada com a China? Que fará para garantir que as 
negociações sobre acordos de comércio livre com as regiões asiática, 
latino-americana e mediterrânica contribuam para fazer avançar a 
integração regional, a qual seria muito mais vantajosa para ambas as 
partes do que uma série de acordos bilaterais?

Acredito firmemente que precisamos de completar o nosso compromisso de gerir o 
sistema comercial multilateral através da OMC instaurando relações económicas 
fortes e estratégicas com os nossos principais parceiros comerciais. As profundas 
mudanças a que assistimos no panorama da economia global e o grau de 
interdependência económica com as potências emergentes, tornam mais do que nunca 
necessárias parcerias eficazes e construtivas com a Índia, a China, o Japão, a Coreia e
os países da ASEAN e da América Latina. É além disso fundamental assumir um 
compromisso económico com os países vizinhos da Europa, nomeadamente a Rússia 
e os países mediterrânicos. As nossas relações com os Estados Unidos continuam a 
constituir a base da economia global e a maior relação comercial que existe na Terra. 

É um facto que as diferenças entre a nossa regulamentação e as nossas estratégicas e 
as dos Estados Unidos continuam a constituir um obstáculo ao comércio e não é de 
um dia para o outro que se encontra uma solução para este problema. Estabelecemos, 
no entanto, um programa de trabalho intensivo com os Estados Unidos para procurar 
ultrapassar estas dificuldades. A criação do Conselho Económico Transatlântico 
(CET), em 2007, poderá constituir um novo instrumento susceptível de dirigir as 
atenções políticas para os problemas da regulamentação. Com o adequado 
empenhamento político da próxima Administração americana, o CET e o nosso 
diálogo com os Estados Unidos em matéria de regulamentação têm enormes 
potencialidades. Não devemos, no entanto, permitir que as tensões comerciais 
ofusquem o facto de que a União Europeia e os Estados Unidos têm um papel 
essencial a desempenhar no desenho da próxima fase da globalização e devemos 
também trabalhar construtivamente com outros países como a China e a Índia.          
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O meu antecessor costumava dizer que a China é o maior desafio individual que se 
apresenta à política comercial europeia e eu estou inclinada a concordar com ele. 
Penso que a relação com a China é extremamente importante e potencialmente muito 
vantajosa para ambas as partes. O nosso défice comercial com a China é notório e 
reflecte, em certa medida, que os mercados chineses não estão tão abertos, quanto 
gostaríamos e esperaríamos, aos nossos produtos, aos nossos serviços e aos nossos 
investimentos. A criação do Mecanismo de Alto Nível, em 2008, é um sinal, por parte 
dos chineses, de que reconhecem as nossas preocupações face ao desequilíbrio nas 
nossas trocas comerciais, mas tal será avaliado por factos e não por boas intenções. A 
minha prioridade relativamente à China consistiria em estabelecer um relacionamento 
que seja suficientemente construtivo para permitir um diálogo franco acerca dos 
problemas de acesso ao mercado, mas que reconheça a nossa interdependência 
económica e os interesses estratégicos comuns. 

No que respeita aos nossos acordos de comércio livre, manter-se-á o objectivo de 
construir mercados regionais fortes. Este objectivo é um elemento essencial dos 
Acordos de Parceria Económica, que motivou as nossas escolhas no que respeita à 
estrutura das negociações com a ASEAN, a América Central, a Comunidade Andina, 
o Mercosul, a região mediterrânica e o Conselho de Cooperação do Golfo. Esta 
abordagem justifica-se do ponto de vista económico e garante aos parceiros mais 
pequenos um peso colectivo nas negociações com a UE. Reflecte também a nossa 
própria experiência na Europa: um mercado regional mais alargado constitui um 
motor económico mais potente e um destino mais atractivo para os investimentos e o 
comércio. Mesmo quando estamos abertos a estratégias a várias velocidades - tal 
como acontece no Sudeste Asiático, no Mediterrâneo e na Comunidade Andina, onde 
esta flexibilidade apenas espelha as diferentes capacidades de desenvolvimento na 
região - devemos manter como objectivo final uma maior integração económica entre 
as regiões.

5. É evidente que, até à ratificação do Tratado de Lisboa, a Comissão e 
os seus membros se devem reger pelos Tratados em vigor. Não obstante, 
que medidas poderá, em seu entender, a Comissão adoptar desde já, 
antes mesmo da ratificação formal? Estaria disposta a apoiar uma 
solicitação do Parlamento Europeu a favor de um acordo 
interinstitucional que atribuísse ao Parlamento as competências, no 
domínio do comércio externo, que lhe seriam conferidas pelo Tratado 
de Lisboa? Até que ponto está disposta a alargar a cooperação com o 
Parlamento Europeu em matérias comerciais, para além das obrigações 
previstas nos Tratados? De que modo encara a sua responsabilidade 
perante o Parlamento Europeu? Que experiência e competências 
poderá, em seu entender, trazer para o exercício das funções de 
Comissária da UE responsável pelo Comércio?

Na minha qualidade de parlamentar empenhada, com dez anos de experiência na 
Câmara dos Lordes britânica, acredito firmemente na importância do papel do 
Parlamento Europeu para estabelecer a política comercial em colaboração com a 
Comissão Europeia e na sua legitimidade para, se for caso disso, pedir 
responsabilidades à Comissão sobre a sua actuação.   Partilho inteiramente o ponto de 



7

vista desta comissão parlamentar, segundo o qual as alterações introduzidas pelo 
Tratado de Lisboa na área da Política Comercial Comum, especialmente no que toca 
ao reforço do papel do Parlamento Europeu, colocando-o ao mesmo nível do 
Conselho, contribuirão para fortalecer a legitimidade democrática e a eficácia da 
nossa política comercial, em especial ao reforçar  substancialmente os poderes deste 
Parlamento. A Comissão advogou activamente um maior papel para o Parlamento 
durante as Conferências Intergovernamentais de preparação do Tratado de Lisboa. 

Foi neste espírito que os meus antecessores Pascal Lamy e Peter Mandelson já se 
tinham eles próprios comprometido a manter o Parlamento informado do andamento 
das políticas e das negociações. Partilho inteiramente da opinião de que, para que esta 
relação possa ser produtiva, é importante que a Comissão venha a este Parlamento e o 
informe, muito antes das negociações começarem, da nossa intenção de solicitar ao 
Conselho directrizes de negociação. O Parlamento necessita de estar numa posição 
que lhe permita formular observações sobre as directrizes de negociação, acompanhar 
o andamento das negociações em todas as etapas do processo e, sempre que 
necessário, elaborar pareceres formais. É minha intenção preservar e respeitar 
escrupulosamente esta prática. 

Claro que, até que o Tratado de Lisboa seja ratificado, a Comissão e os Membros que 
a compõem são obrigados a actuar dentro dos limites fixados pelos Tratados em vigor, 
tal como acontece com este Parlamento. Embora não esteja em posição de 
comprometer a Comissão a aplicar antecipadamente as disposições do Tratado de 
Lisboa, estou disposta a utilizar plenamente a margem de manobra disponível no 
âmbito das regras existentes para manter e intensificar o envolvimento do Parlamento 
na política comercial. 

Tal significa, por exemplo: 

 Manter o Parlamento Europeu e esta comissão plenamente informados da 
preparação, condução e conclusão das negociações internacionais; 

 Partilhar todas as informações pertinentes, tratando assim o Parlamento 
Europeu ao mesmo nível que o Conselho;  

 Participar regularmente nas sessões plenárias e nas reuniões formais e 
informais do Parlamento Europeu (em especial com a vossa comissão) no 
espírito do Acordo-Quadro de 2004 sobre as relações entre o Parlamento 
Europeu e a Comissão;

 Consultar-vos e ouvir as vossas opiniões sobre os principais desafios que se 
colocam na área do comércio e trabalhar segundo as vossas recomendações 
sempre que tal for exequível. 

Além disso, regozijo-me com o facto de a natureza geral dos acordos complexos que 
estamos a negociar actualmente implicar domínios que garantem ao Parlamento o 
direito de se pronunciar sobre os acordos definitivos. 
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