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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta a interdependência que existe entre os mercados chinês e da UE e a necessidade 
de se garantirem condições de concorrência equitativas e se evitar o proteccionismo; 
regista os avanços feitos pela China no sentido da abertura dos seus mercados; frisa, 
porém, a necessidade de se abordarem as medidas tomadas pela China no plano interno 
que dificultam as operações das empresas estrangeiras no seu mercado; perfilha a ideia de 
que a celebração de um acordo de comércio livre (ACL) com a China, sem prejuízo do 
prosseguimento das negociações no âmbito da OMC, poderá melhorar as relações 
comerciais entre as duas partes e teria um efeito positivo para ambas as partes; insiste no 
facto de que um acordo a nível da OMC deverá constituir a prioridade para a UE;

2. Destaca a importância do Diálogo de Alto Nível entre a UE e a China em matéria 
económica e comercial; apela a que UE e China se reúnam duas vezes por ano para 
reforçarem as suas relações bilaterais através do diálogo e alcançarem resultados 
concretos, mormente nas áreas do investimento, prestação de serviços, direitos de 
propriedade intelectual, contratos públicos, segurança dos produtos, cumprimento das 
regras sobre marcas registadas e acesso a matérias-primas, bem como barreiras pautais e 
não pautais; exorta a Comissão a realçar ainda mais os problemas que as empresas 
europeias enfrentam na China com a burocracia, as questões relativas aos recursos 
humanos e o acesso ao mercado;

3. Sublinha a necessidade de adoptar uma abordagem equilibrada relativamente à China; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem uma extensa cooperação com 
a China em áreas de investigação conjunta, como a segurança dos produtos e a saúde 
humana, e a estabelecerem novos intercâmbios de natureza científica, tecnológica e 
cultural;

4. Lastima que o sector do investimento na China sofra de falta de transparência e que 
continuem a existir requisitos discriminatórios; apela à celebração de um acordo bilateral 
em matéria de investimento com a China, tendente a alargar o acesso ao mercado de 
investimento, a começar pelos sectores mais limitados; sublinha a necessidade de facilitar 
o comércio e o investimento, especialmente para as PME; destaca a importância da 
coordenação entre autoridades centrais e locais na China; destaca o facto de a China ser a 
maior fonte de importações para a UE e o segundo maior mercado para as exportações da 
UE, tendo tanto as importações como as exportações registado um aumento superior a 
30% entre 2009 e 2010;

5. Está preocupado com o facto de, devido à falta de um registo comercial de livre acesso, 
haver uma falta de informações fidedignas sobre parceiros comerciais na China; frisa a 
importância de informações de confiança como condição essencial para um bom clima 
empresarial;

6. Está preocupado com o elevado nível de contrafacção e pirataria e o baixo nível de 
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aplicação dos DPI na China, que não só dificultam a inovação na UE como afectam 
consideravelmente a segurança dos consumidores; insta tanto a Comissão como os 
Estados-Membros a intensificarem as discussões com a China sobre a aplicação eficaz dos 
DPI, inclusive a nível regional e local; destaca os requisitos formais discriminatórios 
impostos às empresas estrangeiras, impedindo-as de defender efectivamente os seus 
direitos e patentes na China; na sua opinião, a protecção dos direitos de propriedade 
intelectual de firmas internacionais por parte das autoridades chinesas é essencial para o 
crescimento do comércio entre a UE e a China e regozija-se com os esforços feitos; 
considera que a exportação de produtos de alta tecnologia provenientes da UE poderá 
constituir uma área de crescimento exponencial devido à necessidade que a China tem 
desses produtos e à capacidade da UE para os produzir;

7. Realça a necessidade de melhorar o acesso aos mercados de contratos públicos; está 
preocupado com as políticas e a legislação de aprovisionamento público chinesas, que são 
comparativamente mais proteccionistas; salienta que a UE deve continuar a exercer 
pressão sobre a China, com os seus mercados emergentes, em particular, no que respeita à 
sua adesão rápida ao Acordo sobre Contratos Públicos da OMC, a fim de garantir que os 
procedimentos em matéria de contratos públicos respeitam as normas internacionais e de 
criar condições previsíveis para os subcontratantes; apoia a revisão, pela Comissão, das 
medidas necessárias para garantir condições de concorrência equitativas em termos de 
acesso justo a procedimentos de concurso público em países terceiros por parte das 
empresas europeias e vice-versa; sublinha, porém, que estas medidas têm de ser de tal 
forma que não permita que conduzam a uma nova e inadequada divisão do mercado, a 
qual poderia ter repercussões negativas na indústria europeia e nas relações comerciais da 
UE a nível mundial;

8. Está preocupado, todavia, com o facto de estar a ser introduzido um número cada vez 
maior de regras e procedimentos de certificação específicos nacionais, que criam novas 
barreiras técnicas ao comércio; sublinha a necessidade de a UE iniciar discussões com a 
China e de a integrar no processo decisório aquando da elaboração de futuras normas 
internacionais para evitar que normas diferentes sejam de facto utilizadas como barreiras 
comerciais; salienta que o processo de pedidos de licenças comerciais na China é lento e 
considera-o como um instrumento usado pela China para retardar o estabelecimento e a 
expansão de empresas estrangeiras em diversos sectores; realça a necessidade de 
simplificar este processo; saúda os esforços empreendidos pela China com vista a 
harmonizar as suas normas com as normas internacionais;

9. Está preocupado com as políticas restritivas e a sua posição dominante no mercado de 
várias matérias-primas, que são cruciais para o funcionamento da economia europeia; 
exorta a Comissão a acompanhar e a abordar de forma constante - a nível regional, 
multilateral e bilateral - o fosso existente entre a oferta e a procura de matérias-primas 
críticas e elementos de terras raras (REE) e a prosseguir o diálogo com a China sobre a 
utilização que esta faz das regras da OMC para impor uma quota relativa a REE, que não 
são realmente recursos naturais que estejam em risco; insiste, em particular, na 
necessidade de a China respeitar as regras da OMC no que se refere ao acesso a 
matérias-primas, tal como confirmado pela decisão da OMC em 5 de Julho de 2011, e as 
regras relativas ao acesso a terras raras; sublinha a necessidade duma abordagem europeia 
comum no domínio das matérias-primas para reforçar a pressão política e assegurar às 
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empresas do território da UE a igualdade de acesso a recursos essenciais para as suas 
actividades de produção;

10. Solicita à Comissão que proceda a uma análise aprofundada do impacto das taxas de 
câmbio no equilíbrio comercial entre a UE e a China; apoia a China na tomada de novas 
medidas no sentido da plena convertibilidade do yuan chinês;

11. Destaca diversos relatórios encomendados por instituições da UE em que é utilizada uma 
linguagem parcial e pejorativa para descrever a actividade económica da China a nível 
interno e global1; sublinha a necessidade de adoptar um diálogo que seja crítico, mas de 
uma forma construtiva, respeitando simultaneamente idiossincrasias culturais e diferenças 
em matéria de organização política.

                                               
1 DG EXPO, "China in Africa: A Critique", Policy Briefing, (Outubro de 2010), PE 449.518, p. 10 - "A presença 
económica chinesa alastrou pela África como uma maré negra." 
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