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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

A. Considerando que a China se tornou uma economia emergente com taxas de crescimento 
de dois dígitos desde 1999 e é, desde Fevereiro de 2011, a segunda maior economia do 
mundo; considerando que, simultaneamente, a China se depara com os desafios clássicos 
que se colocam a um país em desenvolvimento, em particular nas províncias do interior;

B. Considerando que foi atribuído à China um montante indicativo de 224 milhões de euros a 
título de ajuda europeia para o desenvolvimento para o período de 2007-2013; 
considerando que, em Março de 2011, a Comissão Europeia anunciou o segundo projecto 
de comércio UE-China, com a duração de 5 anos, que atribui à China 20 milhões de euros 
em assistência da UE relacionada com o comércio;

C. Considerando que, desde 1990, o crescimento económico na China permitiu que 500 
milhões de pessoas saíssem da pobreza; considerando que, todavia, uma grande parte dos 
trabalhadores migrantes em vilas ou cidades, bem como a população rural, continua a 
viver na pobreza; considerando que, de acordo com o Banco Mundial, 207 milhões de 
chineses ainda vivem abaixo do limiar de pobreza;

D. Considerando que a ascensão da China como protagonista em matéria de desenvolvimento 
em África é um dos factos mais notáveis dos últimos dez anos;

E. Considerando que as relações da China com os países africanos se têm baseado, por 
exemplo, na necessidade de obter recursos energéticos para sustentar o seu 
desenvolvimento económico;

F. Considerando que existem diferenças importantes entre a cooperação para o 
desenvolvimento fornecida pela OCDE-CAD e a fornecida pela China; considerando que 
o programa da China de empréstimos em condições favoráveis, canalizados através do 
China EximBank, é um elemento importante das relações externas chinesas e que os 
empréstimos em condições favoráveis são encarados como ajuda ligada;

G. Considerando que as Zonas Económicas Especiais (ZEE) da China em África visam criar 
um ambiente que estimule as pequenas e médias empresas chinesas a aventurarem-se no 
mercado estrangeiro; considerando que, segundo o Grupo do Banco Africano de 
Desenvolvimento, as ZEE a cargo da China na África subsariana obtiveram, até ao 
momento, resultados limitados em termos de investimento, sendo o impacto na criação de 
emprego e a integração com a economia local também limitados;

H. Considerando que o Protocolo de Adesão da China é único, na medida em que inclui 
alguns compromissos especiais apenas aplicáveis à China, tomando estes a forma de 
"compromissos OMC plus" (como no caso dos impostos sobre a exportação), bem como 
de "direitos OMC minus", que permitem aos membros da OMC tomar medidas de 
protecção contra as exportações chinesas que se afastam das normas gerais da OMC;
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I. Considerando que a China necessita de ter acesso a tecnologia topo de gama e a redes de 
distribuição na fase seguinte do seu desenvolvimento económico, que se baseará na 
inovação, no comércio e no consumo internos;

J. Considerando que o rápido crescimento económico da China se verificou parcialmente à 
custa dos direitos humanos e foi construído, em parte, com base no trabalho forçado e 
infantil;

K. Considerando que a China, não sendo membro da OCDE, não está obrigada a cumprir as 
suas normas, que: limitam a ajuda ligada, regulam as práticas em matéria de crédito e 
impõem prazos máximos de reembolso, uma classificação do risco dos países e taxas de 
juro mínimas, requerem a troca de informações e impõem normas sociais, ambientais e de 
governação às actividades de financiamento;

L. Considerando que a China é o segundo maior parceiro comercial da União Europeia;

M. Considerando que a China realizou importantes progressos sociais nas últimas décadas: 
por exemplo, a melhoria da qualidade de vida de uma população extremamente numerosa, 
num tão curto período de tempo, não tem precedentes na história e significa a redução da 
pobreza para mais de 350 milhões de pessoas;

N. Considerando que as actividades de financiamento das exportações chinesas permitiram à 
China aumentar a sua presença em muitos países em desenvolvimento, particularmente 
em África;

O. Considerando que a UE apresenta, desde 1997, um défice estrutural em relação à China no 
que toca ao comércio de mercadorias, o que torna necessário que a UE defina um novo 
quadro estratégico de cooperação com a China;

P. Considerando que do aprofundamento das relações económicas com a China resultam 
benefícios potenciais consideráveis para os países em desenvolvimento, nomeadamente 
em termos de desenvolvimento de infra-estruturas;

Q. Considerando, no entanto, que as actividades da China de financiamento do crédito às 
exportações nos países em desenvolvimento constituem potenciais ameaças para os 
mesmos, em termos de gestão de recursos naturais, de sustentabilidade da dívida, de 
melhoria da governação e de emprego e produtividade locais;

R. Considerando que é vital a participação chinesa num sistema de comércio internacional 
fundado na abertura e transparência, de modo a garantir a prosperidade e a 
sustentabilidade internacionais;

1. Está convicto de que o forte crescimento nas trocas comerciais entre todos os Estados-
Membros da UE e a China constitui um instrumento de desenvolvimento essencial, quer 
para a UE, quer para a China, uma vez que o comércio livre é um dos propulsores mais 
eficazes do crescimento económico, do combate à pobreza e da criação de riqueza; 
considera, no entanto, que o carácter único do compromisso da China com a OMC, que a 
impede de obter o "Tratamento Especial e Diferenciado" concedido a outros países em 
desenvolvimento, suscita questões de coerência e consistência; apela, por conseguinte, à 
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Comissão para que avalie a coerência e a consistência da sua política comercial em 
relação à China, face à sua política para o desenvolvimento relativamente a África;

2. Destaca a existência de um grande potencial no acesso mútuo aos mercados, na 
liberalização e no aprofundamento das relações comerciais e na cooperação na área do 
investimento entre a Europa e a China; destaca, no entanto, como condição, que a 
concorrência justa, o acesso mútuo e as regulamentações de mercado claras, 
particularmente no que respeita ao Investimento Directo Estrangeiro (IDE) e à protecção 
dos Direitos de Propriedade a nível Internacional (DPI), devem ser assegurados;

3. Realça que o Fundo de Desenvolvimento China-África (CADF) apoia a criação de Zonas 
Especiais Chinesas de Processamento Económico em África; partilha da opinião do Grupo 
do Banco Africano de Desenvolvimento, segundo o qual é necessário integrar os 
investimentos chineses na cadeia de produção nacional para assegurar que estas zonas 
promovam efectivamente a industrialização, o que pressupõe, por exemplo, reforçar as 
disposições jurídicas e regulamentares, incluindo salvaguardas sociais e ambientais, e 
melhorar o acesso de empresas e trabalhadores locais às zonas em questão, de modo a 
assegurar ligações à economia local;

4. É da opinião de que o comércio deve promover os direitos humanos a nível global e que 
todos os parceiros comerciais da UE devem respeitar as convenções da OIT, em particular 
a Convenção sobre o Trabalho Forçado, o que significa que os produtos produzidos em 
prisões e campos de prisioneiros (Lao Gai) não devem ser permitidos no mercado da UE;

5. Apela à UE para que melhore a sua eficácia no que respeita ao comércio com a China, 
através de uma melhor organização institucional e de uma posição coerente nesta matéria 
entre os Estados-Membros;

6. Salienta que o crescimento da China e a sua capacidade de, em trinta anos, passar de um 
país subdesenvolvido a uma potência global emergente têm contribuído para fazer da 
China uma fonte alternativa de comércio e financiamento aos parceiros tradicionais de 
África;

7. Está consciente de que o impacto da China em África varia em função da dimensão, das 
estruturas económicas e da qualidade da governação e das instituições das economias 
africanas; considera necessário continuar a analisar o impacto do comércio da China nos 
países africanos, ou seja, em que medida o comércio com a China irá fomentar uma maior 
especialização em produtos de base ou permitir às economias africanas diversificar a sua 
produção e financiar projectos sustentáveis;

8. Sublinha que o novo papel da China como maior fonte de financiamento em África 
despoletou várias preocupações na UE; realça, em particular, que, apesar de as 
organizações internacionais e os organismos de ajuda bilateral dos doadores tradicionais 
condicionarem a sua assistência a uma boa governação, tal não se verifica no caso da 
China; receia, portanto, que a influência da China possa adiar ainda mais os esforços para 
melhorar a governação e reduzir a corrupção em África, especialmente nos seus países 
parceiros caracterizados por instituições fracas, como Angola, Congo, Nigéria e Sudão;

9. Realça que o impacto no desenvolvimento dos investimentos no sector extractivo deve ser 
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melhorado, através de uma maior transparência no processo de contratação pública e de 
pessoal, bem como através de um empenho mais activo das organizações da sociedade 
civil africana na supervisão; apela, neste contexto, à UE para que incentive a China a 
subscrever os princípios da Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extractivas;

10. Considera que, para colher benefícios da colaboração entre a China e África, será 
necessário, entre outros aspectos, que os governos africanos reforcem as suas instituições 
de governação; insiste, do mesmo modo, na necessidade de melhorar o diálogo político 
entre a China e os Estados-Membros da UE, de forma a que a China tenha em atenção as 
implicações da sua assistência na governação e no ambiente e a garantir que a sua ajuda 
complementa a ajuda dos doadores tradicionais, em vez de competir com a mesma;

11. Faz notar que os investimentos chineses em África, realizados principalmente por meio do 
Export-Import Bank, suscitam preocupações, por exemplo quanto à sustentabilidade dos 
projectos, como é o caso de grandes e controversos projectos de barragens hidroeléctricas; 
partilha, como primeiro passo, da opinião do Grupo do Banco Africano de 
Desenvolvimento, segundo o qual seria desejável expandir aos investimentos chineses a 
implementação dos Princípios do Equador, um conjunto de normas com carácter 
voluntário para determinar, avaliar e gerir os riscos sociais e ambientais do financiamento 
de projectos;

12. Salienta, com preocupação, que em África a maioria dos projectos chineses de grande 
dimensão foram realizados por mão-de-obra predominantemente chinesa; considera que 
este é um dos motivos pelos quais a mão-de-obra local continua sem formação e que os 
benefícios para a população, em termos de emprego, são mínimos;

13. É da opinião de que os países africanos necessitam de aumentar o valor acrescentado da 
sua produção, quaisquer que sejam os seus países parceiros, o que pressupõe o 
desenvolvimento de ferramentas que aumentem, por exemplo, a procura de mão-de-obra 
africana não qualificada para projectos de investimento;

14. Verifica que, embora o rápido crescimento económico na China tenha gerado uma vasta 
riqueza, sobretudo entre a população urbana, aumentaram as disparidades entre as zonas 
urbanas e as zonas rurais, nas quais vivem 50,3% da população da China continental, o 
que contribuiu para um processo de urbanização e êxodo rural que levou a que, em 2011, 
pela primeira vez na história da China, mais de metade da população do país viva em vilas 
e cidades;

15. Salienta que a ajuda da China difere, em vários aspectos, da aplicada por países da OCDE; 
lembra, em particular, que, enquanto os membros da OCDE se comprometem, mediante o 
Convénio da OCDE sobre os Créditos à Exportação que beneficiam de Apoio Oficial, a 
respeitar um conjunto acordado de normas ambientais, sociais e de governação nas suas 
actividades de financiamento da exportação, a China não está vinculada a estas regras;

16. Relembra ainda que, enquanto os membros da OCDE concordaram com as suas 
Recomendações sobre a Corrupção e os Créditos à Exportação que beneficiam de Apoio 
Oficial, que visam dissuadir e sancionar a corrupção de funcionários públicos estrangeiros 
em transacções comerciais internacionais financiadas por créditos à exportação que 
beneficiam de apoio oficial, essas medidas não foram adoptadas pela China; considera 



AD\885890PT.doc 7/10 PE467.016v02-00

PT

particularmente importante, à luz do exposto, que a UE continue o diálogo com a China, a 
fim de desenvolver e implementar normas comuns com a OCDE em matéria de ajuda ao 
desenvolvimento, incluindo a redução da dívida;

17. Solicita que a Comissão continue a apoiar a China no processo de realização dos seus 
objectivos estratégicos para o desenvolvimento, mas que abandone, simultaneamente, a 
cooperação e a ajuda ao desenvolvimento tradicionais, através de uma redução gradual da 
ajuda pública ao desenvolvimento até 2013, em favor de uma relação com a China mais 
equilibrada e orientada para os aspectos comerciais no interesse de ambas as partes; 
salienta, a este respeito, que a nova abordagem deve ter em consideração o facto de a 
China se ter tornado, ela própria, um importante fornecedor de ajuda, especialmente em 
África, e que, por isso, a sua agenda para o desenvolvimento com a UE deverá centrar-se 
antes em áreas concretas de interesse comum; sublinha, no entanto, que as relações 
comerciais da UE com a China devem ser continuamente complementadas com esforços e 
exigências de desenvolvimento democrático;

18. Solicita à Comissão que apoie a China, em particular no aumento da eficiência da sua 
produção agrícola;

19. Insta a Comissão a fazê-lo através do diálogo com as autoridades chinesas, de modo a 
assegurar que os mais pobres e desfavorecidos que beneficiam actualmente de projectos 
de desenvolvimento da UE não sejam esquecidos;

20. Solicita à Comissão que elimine gradualmente a ajuda à China, no valor de 128 milhões 
de euros para o período 2007-2010, pois trata-se de uma economia de mercado emergente 
e de um protagonista económico e político à escala mundial;

21. Insta a Comissão a incluir imediatamente no diálogo com a China o problema da 
aquisição de terrenos por parte desta nos países em desenvolvimento;

22. Destaca que a China está a emergir, por direito próprio, como grande fornecedor de ajuda, 
apesar de cerca de 16% dos seus 1,3 mil milhões de habitantes ainda viverem abaixo do 
limiar da pobreza;

23. Insta, assim, a Comissão a tratar a China como um parceiro, respeitando as suas tradições 
culturais, e a aplicar-lhe os mesmos critérios legítimos aplicados aos parceiros comerciais 
da UE no que toca ao respeito pelos direitos humanos, apoiando a sua transição para uma 
sociedade aberta e baseada no Estado de Direito e no respeito pelos direitos humanos e 
fazendo cumprir as normas fundamentais da OIT em matéria laboral; considera que esta 
abordagem ajudará a ultrapassar as actuais tensões, a intensificar as trocas e a aumentar o 
investimento mútuo, proporcionando uma situação de vantagem garantida para ambas as 
partes; 

24. Insta, assim, a Comissão a colaborar com a China como um parceiro em questões de 
desenvolvimento internacional, de forma a trocar práticas de excelência e a utilizar as 
vantagens comparativas e forças diferenciadas de todos os parceiros internacionais para o 
desenvolvimento, oferecendo assim aos países em desenvolvimento um apoio mais eficaz 
e abrangente;
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25. Realça que, sendo a China actualmente a segunda maior economia no mundo, a questão 
do acesso aos mercados entre este país e a Europa deve basear-se, em qualquer caso, no 
princípio da reciprocidade; solicita a rápida conclusão das negociações de Doha; salienta 
que a China deve cumprir, com urgência, as normas internacionais em matéria de 
ambiente e as suas obrigações no âmbito da OMC, em particular quanto ao respeito pelos 
direitos de propriedade intelectual; alerta para o recurso a medidas proteccionistas, devido 
particularmente ao actual clima económico, considerando que, a longo prazo, este recurso 
seria prejudicial, não apenas para as relações políticas bilaterais, mas também para as 
economias da UE e da China, sendo contrário aos objectivos de desenvolvimento da UE, 
tal como definidos na estratégia Europa 2020;

26. Insta a Comissão a levar a cabo conversações com os parceiros chineses da UE sobre a 
criação de concessões e contratos mais justos, mais transparentes e mais favoráveis ao 
desenvolvimento relativos à importação de produtos de base dos países em 
desenvolvimento; manifesta a sua preocupação quanto à concorrência crescente entre a 
União Europeia e a China no domínio dos produtos de base e ao seu impacto nos países 
em desenvolvimento;

27. Insta a Comissão e os Estados-Membros a utilizarem todos os canais diplomáticos 
disponíveis e outras ferramentas, a fim de incentivarem a China a aderir às normas 
internacionais de transparência sobre as suas actividades de financiamento do crédito à 
exportação nos países em desenvolvimento e outras medidas relacionadas com o 
comércio, tanto interna como externamente; apela à Comissão e aos Estados-Membros 
para que continuem a envidar esforços de modo a que China adira às normas 
internacionais e às organizações reguladoras do sistema de comércio internacional;

28. Solicita à UE e aos EUA que procurem um entendimento a todos os níveis com este 
gigante económico emergente, para benefício de todas as partes;

29. Considera necessário que a política e os intervenientes da UE no domínio do 
desenvolvimento trabalhem para criar nos países em desenvolvimento a capacidade de 
negociar acordos sólidos com a China – particularmente se esses acordos forem relativos 
aos recursos naturais –, de gerir a dívida e de fazer face a potenciais ameaças à 
produtividade e aos mercados de trabalho locais criadas por fluxos de trabalhadores e 
produtos chineses;

30. Solicita à China uma maior participação nas instituições mundiais, embora reconheça que 
esta desempenha já um papel pleno e activo nas Nações Unidas e em missões de 
manutenção da paz;

31. Considera que encarar o envolvimento da China nos países em desenvolvimento como 
concorrência desleal e responder de forma conflituosa será contraproducente, sobretudo 
para os próprios países em desenvolvimento; salienta que, no interesse dos países em 
desenvolvimento, bem como de uma concorrência e de um crescimento globais mais 
amplos, as empresas e os intervenientes da UE que procurem competir com a China em 
matéria de relações comerciais e económicas com os países em desenvolvimento devem 
trabalhar para apresentar as ofertas mais atractivas em termos de sustentabilidade e 
benefícios a longo prazo, incluindo a nível ambiental, social, de direitos humanos e de 
governação.
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