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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. Recorda a sua Resolução, de 24 de Abril de 2008, sobre o Acordo de Comércio Livre 
(ACL) entre a CE e o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que foi apoiada por 96% 
dos Deputados do Parlamento Europeu; nota que quase todas as propostas e questões 
formuladas nessa resolução continuam a ser pertinentes;

2. Lamenta profundamente que as negociações sobre o ACL UE-CCG tenham vindo a ser 
repetidamente adiadas e lamenta também a decisão do CCG de suspender essas 
negociações em 2008; considera que já é tempo de encontrar uma solução definitiva para 
as referidas negociações, a fim de desbloquear os benefícios daí resultantes para as 
sociedades e as comunidades empresariais de ambas as Partes;

3. Salienta que o CCG é, actualmente, o sexto maior mercado de exportação da UE e que, 
simultaneamente, esta última é o segundo maior parceiro comercial do CCG; nota que, 
não obstante este nível de trocas comerciais já intenso, ainda há margem para as 
desenvolver, assim como para uma maior diversificação de parte a parte; considera que a 
conclusão do ACL UE-CCG deverá favorecer bastante o estreitamento dos laços e o 
aumento da diversificação;

4. Congratula-se com o facto de, ao longo das duas últimas décadas, as relações económicas 
UE-CCG se terem intensificado e de o comércio entre ambas as Partes ter aumentado 
significativamente, apesar da dificuldade de concluir um ACL; considera esta evolução 
como sinal de que um ACL poderá reforçar ainda mais este crescimento natural e 
enquadrá-lo num ambiente mais aberto, previsível e seguro;

5. Nota que a maior parte do volume de trabalho sobre o ACL já foi feito e considera que, na 
sua formulação actual, o âmbito deste Acordo permite augurar grandes vantagens para 
ambas as Partes; solicita às Partes, portanto, que considerem este ACL como um grande e 
importante esforço a bem das duas regiões e dos seus povos;

6. Está firmemente convencido que um ACL UE-CCG virá a ser substancialmente vantajoso 
para ambas as Partes; considera que a existência de um ACL com a UE deverá vir a 
beneficiar a integração do CCG a nível interno e que, na sequência do estabelecimento da 
União Aduaneira do CCG, poderá também vir a dar maior ímpeto a projectos importantes 
como o de um mercado comum do CCG e de uma união monetária do CCG, dotada de 
uma moeda única;

7. Apoia fortemente a mensagem da AR/VP Catherine Ashton, durante a Reunião 
Ministerial Mista UE-CCG, em Junho de 2010 e, mais recentemente, em 22 de Setembro, 
aquando da Reunião UE-CCG realizada à margem da Reunião Ministerial da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, de que a UE está pronta a fazer um esforço final para concluir 
estas negociações; congratula-se também com a reacção do CCG, que confirma 
igualmente o seu desejo de concluir as negociações;
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8. Reconhece a sensibilidade de alguns países do CCG à questão da imposição de direitos à 
exportação, mas lamenta a decisão recente dos negociadores do CCG de regressarem à sua 
posição de 2008 sobre esta matéria, ou seja, deixar a regulamentação deste tema fora do 
âmbito do ACL; considera firmemente que nenhum ACL pode hoje deixar à margem a 
questão dos direitos à exportação e que as regras da OMC estipulam que os ACL devem 
proporcionar uma liberalização substancial, tanto das importações, como das exportações;

9. Recorda que, nos termos do Tratado de Lisboa, a política comercial internacional constitui 
um dos instrumentos da política externa da UE e que, enquanto tal, a União é obrigada a 
ter em conta o respeito pelos princípios da democracia e os direitos humanos 
fundamentais, juntamente com as dimensões social e ambiental, em todos os seus acordos 
internacionais; 

10. Considera que a existência de um ACL aprovado virá reforçar bastante as actuais relações 
entre os Estados-Membros da UE e os países do CCG, nomeadamente o recente Programa 
de Acção Comum, ao proporcionar maior capacidade e desenvolvimento do quadro 
institucional; lamenta que a presença diplomática da UE nos países do CCG continue a ser 
mínima e espera que, com o novo SEAE, a UE venha a aumentar a sua presença 
diplomática na região, incluindo uma Delegação da União em cada um dos seis países 
membros do CCG; considera que a existência de uma presença diplomática mais 
significativa deverá aumentar bastante as possibilidades de uma conclusão rápida do ACL 
e da sua implementação subsequente;

11. Propõe o estabelecimento de cimeiras regulares, a nível de chefes de Estado e de governo, 
entre a UE e o CCG; salienta que tais cimeiras poderão reforçar enormemente os laços 
políticos, financeiros, económicos, sociais e culturais entre a UE e o CCG; encoraja 
vivamente os decisores políticos de alto nível da UE e da CCG a avançarem para a 
realização de tais cimeiras, independentemente da conclusão e assinatura do ACL;

12. Congratula-se com o facto de, ao longo dos anos, a UE e o CCG se terem tornado 
importantes parceiros de investimento; considera que a conclusão do ACL ou, pelo 
menos, a reabertura oficial das negociações, virão certamente abrir a via para mais 
acordos que incentivem e facilitem o investimento directo estrangeiro (IDE) recíproco; 
recorda que, na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o IDE é agora 
abrangido pelas competências da UE, o que constitui mais uma razão para a conclusão 
rápida e desejável de um ACL UE-CCG;

13. Sugere que o euro seja utilizado em todos os tipos de trocas comerciais entre a UE e o 
CCG;

14. Nota que todos os seis países membros do CCG beneficiam de acesso preferencial ao 
mercado da UE, ao abrigo do Sistema de Preferências Pautais Generalizadas (SPG); 
considera que, tendo em conta o nível de progresso económico na região, o ACL deverá 
constituir um instrumento melhor para difundir os benefícios do comércio por toda a 
região;
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15. Reafirma que o objectivo primeiro da UE nas suas relações com o CCG deverá ser a 
conclusão do ACL, mas, até lá, e na sequência do que alguns dos principais parceiros 
comerciais do CCG já fizeram, convida a AR/VP e o Comissário para o Comércio a 
considerarem abordagens alternativas para futuras relações comerciais com os países do 
CCG, sob a forma de acordos bilaterais entre a UE e os Estados do Golfo que já se sintam 
preparados para assumir um novo compromisso com a UE.


