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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as barreiras ao comércio e ao investimento
(2011/2115(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acordo sobre barreiras técnicas ao comércio adoptado em 1994 no 
âmbito das negociações do Uruguay Round da OMC1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 3286/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 
1994, que estabelece procedimentos comunitários no domínio da política comercial 
comum para assegurar o exercício pela Comunidade dos seus direitos ao abrigo das regras 
do comércio internacional, nomeadamente as estabelecidas sob os auspícios da 
Organização Mundial do Comércio2 (Regulamento "obstáculos ao comércio"),

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções, em especial a resolução de 13 de Outubro 
de 2005 sobre as perspectivas das relações comerciais entre a UE e a China3, a resolução 
de 1 de Junho de 2006 sobre as relações económicas transatlânticas entre a União 
Europeia e os Estados Unidos4, a resolução de 28 de Setembro de 2006 sobre as relações 
económicas e comerciais da União Europeia com a Índia5, a resolução de 12 de Outubro 
de 2006 sobre as relações económicas e comerciais entre a UE e o Mercosul com vista à 
celebração de um Acordo de Associação Inter-Regional6, a resolução de 22 de Maio de 
2007 sobre a Europa global - aspectos externos da competitividade7, a resolução de 19 de 
Junho de 2007 sobre as relações económicas e comerciais da UE com a Rússia8, a 
resolução de 19 de Fevereiro de 2008 sobre uma estratégia da UE para melhorar o acesso 
das empresas europeias aos mercados externos9, a resolução de 24 de Abril de 2008 sobre 
uma reforma da Organização Mundial do Comércio10, a resolução de 5 de Fevereiro de 
2009 sobre as relações comerciais e económicas com a China11, a resolução de 26 de 
Março sobre um Acordo de Comércio Livre UE-Índia12, a resolução de 21 de Outubro de 
2010 sobre as relações comerciais da União Europeia com a América Latina13, a resolução 
de 17 de Fevereiro de 2011 sobre o Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a 
República da Coreia14, a resolução de 6 de Abril de 2011 sobre a futura política europeia 
em matéria de investimento internacional15, a resolução legislativa de 10 de Maio de 2011 

                                               
1 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
2 JO L 349 de 31.12.1994, p. 71.
3 JO C 233 E de 28.9.2006, p. 103.
4 JO C 298 E de 8.12.2006, p. 235.
5 JO C 306 E de 15.12.2006, p. 400. 
6 JO C 308 E de 16.12.2006, p. 182.
7 JO C 102 E de 24.4.2008, p. 128.
8 JO C 146 E de 12.6.2008, p. 95.
9 JO C 184 E de 6.8.2009, p. 16.
10 JO C 259 E de 29.10.2009, p. 77.
11 JO C 67 E de 18.3.2010, p. 132.
12 JO C 117 E de 6.5.2010, p. 166.
13 JO C 12 E de 15.1.2011, p. 256.
14 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)0063.
15 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)0141.
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sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
disposições transitórias para os acordos bilaterais de investimento entre os 
Estados-Membros e os países terceiros1, a resolução de 11 de Maio de 2011 sobre o estado 
das negociações relativas à celebração do Acordo de Comércio Livre UE-Índia2, a 
resolução de 11 de Maio de 2011 sobre as relações comerciais UE-Japão3, a resolução de 
8 de Junho de 2011 sobre as relações comerciais entre a UE e o Canadá4 e a resolução de 
XX Setembro de 2011 sobre a nova política comercial europeia no âmbito da Estratégia 
Europa 20205,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Europa global –  
Competir a nível mundial – Uma contribuição para a Estratégia do Crescimento e do 
Emprego" (COM(2006)0567),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Comércio, 
crescimento e questões internacionais – A política comercial como um elemento central 
da estratégia da UE para 2020" (COM(2010)0612), 

– Tendo em conta o Relatório da Comissão ao Conselho Europeu sobre as Barreiras ao 
Comércio e ao Investimento de 2011 – Empenhar os nossos Parceiros Económicos 
Estratégicos na Melhoria do Acesso ao Mercado: Acções Prioritárias para Eliminar as 
Barreiras Comerciais (COM(2011)0114),

– Tendo em conta o relatório da "Copenhagen Economics" intitulado "Assessment of 
barriers to trade and investment between the EU and Japan" (avaliação das barreiras às 
trocas comerciais e aos investimentos entre a União Europeia e o Japão), publicado em 30 
de Novembro de 2009,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e os pareceres da 
Comissão do Desenvolvimento e da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores (A7-0000/2011),

A. Considerando que o sistema de comércio multilateral assente em regras instaurado pela 
Organização Mundial do Comércio (OMC) representa o quadro mais adequado para 
regulamentar e promover um comércio aberto e justo;

B. Considerando que a UE deve continuar a dar prioridade à obtenção de um resultado 
equilibrado da Agenda de Doha para o desenvolvimento, que apoiaria a integração dos 
países em desenvolvimento no sistema de comércio internacional e contribuiria para a 
aplicação das regras multilaterais de comércio entre todos os seus membros;

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)0206.
2 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)0224.
3 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)0225.
4 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)0257.
5 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011)XXXX.
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C. Considerando que as estatísticas de comércio internacional da OMC para o período 2000-
2009 mostram um aumento substancial das trocas comerciais para as regiões que abriram 
os seus mercados levantando ou reduzindo significativamente as barreiras ao comércio1;

D. Considerando que o Relatório da Comissão sobre as Barreiras ao Comércio e ao 
Investimento de 2011 enumera exemplos em que o acesso da UE ao mercado em 
diferentes países do mundo, incluindo países industrializados e economias emergentes 
importantes e membros da OMC, se vê mais restringido por diversas barreiras não-pautais 
do que por direitos aduaneiros, que estão a ser substancialmente extintos à medida que a 
globalização avança;

E. Considerando que os produtores da UE conhecem dificuldades duradouras no registo e na 
defesa das suas denominações geográficas nos Estados Unidos; considerando que os 
Estados Unidos consideram algumas denominações de vinhos europeus como "semi-
genéricas" (por exemplo, "Champagne"), não obstante os possíveis danos à reputação e 
quota de mercado da denominação geográfica da UE em questão;

F. Considerando que as dificuldades dos fabricantes europeus de automóveis no mercado 
japonês são também fruto da lentidão da adopção pelo Japão das normas internacionais 
relevantes, dado que o Japão adoptou apenas 40 dos 126 regulamentos da Comissão 
Económica para a Europa da Organização das Nações Unidas (UN-ECE) abrangidos pelo 
Acordo de 1958 e que a lentidão da sua adopção pelo Japão restringe os benefícios das 
disposições de reconhecimento mútuo do Acordo UN-ECE de 1958;  considerando que o 
ciclo de ensaio japonês para medição das emissões e do consumo de combustível de 
veículos ligeiros faz com que os veículos europeus tenham menos probabilidades de se 
qualificar para os incentivos fiscais japoneses baseados no desempenho ambiental; 

G. Considerando que o aumento dos direitos de exportação pela Rússia sobre o cobre de 0% 
para 10% e sobre o níquel de 5% a 10% desde Dezembro de 2010 veio impor restrições à 
exportação de matérias-primas vitais para as indústrias europeias, principalmente o sector 
do aço2;

H. Considerando que durante mais de um ano o registo de produtos cosméticos europeus na 
China foi quase impossível, em especial para aqueles que contivessem ingredientes novos, 
visto que a China não dispunha nem de uma definição jurídica adequada destes últimos, 
nem de orientações precisas sobre o procedimento em si3;

I. Considerando que surgiram preocupações desde o final de 2010 com as recomendações da 
Autoridade Reguladora para as Telecomunicações da Índia sobre uma "política de fabrico 
de equipamento de telecomunicações" que concederia um acesso preferencial ao mercado 
aos produtos de fabrico nacional/equipamento de telecomunicações, sobretudo por meio 
de subsídios, bem como medidas específicas fiscais e relacionadas com contratos 

                                               
1 Ver também http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
2 Ver decisão aprovada pela Comissão para as Medidas de Protecção do Comércio Externo do Governo russo, 
decreto n.º 893, de 12 de Novembro de 2010, do Governo russo.
3 Com a entrada em vigor em Abril de 2010 do decreto n.º 856, de Dezembro de 2009, emitido pela 
Administração dos Produtos Alimentares e Medicamentos do Estado chinês (APAM), é obrigatório o registo dos 
produtos cosméticos. Os problemas daí resultantes para as empresas da UE foram suscitados no contexto do 
diálogo regulamentar sobre cosméticos entre a DG SANCO e a APAM.
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públicos1;

J. Considerando que deficiências na protecção e aplicação dos direitos de propriedade 
intelectual (DPI) e o atraso substancial de registo dos pedidos de patentes e marcas 
comerciais, que afectam vários produtos, incluindo requisitos discriminatórios adicionais 
para produtos farmacêuticos, foram denunciados por empresas da UE à entrada no 
mercado brasileiro, considerando que o atraso na ratificação pelo Brasil do Protocolo de 
Madrid e a não-adesão aos Tratados Internet da Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual (OMPI) afectam ambos a protecção efectiva dos direitos de propriedade 
intelectual neste país e considerando que as sanções não são suficientemente dissuasivas 
para combater as infracções dos direitos de propriedade intelectual;

K. Considerando que os exportadores da UE enfrentam muitos tipos de restrições noutros 
mercados, por exemplo o número limitado de pontos de entrada no Vietname e a 
exigência de documentação adicional para a importação de vinhos e bebidas espirituosas, 
cosméticos e telemóveis2, e, na Ucrânia, a pesada determinação do valor aduaneiro, a 
reclassificação arbitrária de produtos e o acréscimo do pagamento do IVA aplicável aos 
produtos agro-alimentares, vinhos e bebidas espirituosas, vestuário e maquinaria;

L. Considerando que a UE deve defender activamente as suas indústrias, sempre que 
necessário, contra as violações das regras acordadas e das normas e dos princípios da 
OMC pelos seus parceiros comerciais utilizando todos os meios disponíveis, incluindo 
mecanismos multilaterais e bilaterais de resolução de litígios e instrumentos de defesa 
comercial compatíveis com a OMC;

1. Considera que a supressão ou redução das barreiras não-pautais e de outros obstáculos 
regulamentares deveria ser a prioridade regulamentar essencial da nova política comercial 
da UE na Estratégia Europa 2020;

2. Convida a Comissão a abordar sistematicamente a grande variedade, complexidade 
técnica e sensibilidade política das barreiras não-pautais como parte integrante de uma 
estratégia holística, incluindo um diálogo regulamentar reforçado, em relação a todos os 
parceiros comerciais da UE, em especial aqueles que sejam de importância estratégica;

3. Insiste em que o combate às barreiras não-pautais deve ser considerado prioritário na 
agenda da Comissão, em especial através da harmonização das regras técnicas com base 
nas normas internacionais;

4. Convida a Comissão a abordar estas questões generalizadas e persistentes em todos os 
acordos comerciais plurilaterais e bilaterais, especialmente os acordos de comércio livre, e 
a assegurar que as barreiras não-pautais recebam pelo menos tanta atenção como se presta 
actualmente à eliminação dos direitos aduaneiros, nomeadamente nas suas negociações 
com as economias industrializadas e emergentes;

                                               
1 Recomendações da Autoridade Reguladora para as Telecomunicações da Índia sobre a política de fabrico de 
equipamento de telecomunicações" de 12 de Abril de 2011 
(http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf)
2 Aviso n ° 197 emitido pelo Vietname em 6 de Maio de 2011, que impõe estes dois tipos de condições à 
importação de vinhos e bebidas espirituosas, cosméticos e telemóveis a partir de 1 de Junho de 2011.
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5. Considera que o Parlamento Europeu se deve concentrar no futuro no tratamento dado às 
barreiras não-pautais, quando da avaliação dos acordos comerciais para assegurar o acesso 
dos exportadores e investidores europeus, em especial as PME, aos mercados de países 
terceiros;

6. É da opinião de que, apesar de não se poder estabelecer nesta altura qualquer ligação 
directa entre barreiras não-pautais e os outros obstáculos regulamentares específicos 
enfrentados pelas empresas da UE quando tentam entrar nos mercados externos, por um 
lado, e perdas reais de postos de trabalho nos Estados-Membros da UE, por outro, seria 
aconselhável que a Comissão, em consulta com outras organizações internacionais 
relevantes, investigasse se há uma correlação entre barreiras não-pautais específicas e 
perdas reais de postos de trabalho;

7. Salienta que a Comissão deveria estudar devidamente a possibilidade de desenvolver e 
estabelecer um mecanismo de alerta precoce para detectar barreiras não-pautais e reforçar 
as suas ferramentas analíticas actuais para uma sua avaliação qualitativa;

8. Insiste com a Comissão para que melhore a cooperação regulamentar e a convergência dos 
requisitos regulamentares com base nas normas internacionais e, se possível, encete um 
diálogo regulamentar destinado a abordar as barreiras existentes ou as potenciais barreiras 
futuras ao comércio com vista a limitar os conflitos e os custos comerciais associados;

9. Insiste com a Comissão para que promova a difusão de disciplinas relativas aos contratos 
públicos baseadas nas normas internacionais desenvolvidas no Acordo sobre Contratos 
Públicos e utilize ou alargue os diálogos regulamentares existentes para reforçar a 
cooperação sobre o quadro regulamentar e a supressão das actuais práticas 
discriminatórias directas e indirectas;

10.  Incentiva as empresas e os exportadores da UE a usar os canais existentes, incluindo as 
queixas ao abrigo do Regulamento "obstáculos ao comércio" ou o registo de queixas da 
Base de Dados de Acesso aos Mercados, para comunicar os prejuízos materiais resultantes 
de todos os tipos de barreiras comerciais;

11. Conclui que, a fim de apreciar totalmente os benefícios da liberalização do comércio nos 
países que abram os seus mercados, suprimam os direitos aduaneiros e levantem as 
barreiras não-pautais, os parceiros comerciais deveriam estabelecer de comum acordo 
períodos transitórios que introduzam gradualmente o acesso aos mercados para 
determinados sectores sensíveis e o investimento nos mesmos, ou, em casos excepcionais, 
que os excluam totalmente;

12. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Introdução

Ao longo dos anos, tornei-me cada vez mais consciente das várias barreiras que dificultam o 
comércio internacional. Tenho dedicado os meus mandatos como deputado ao Parlamento 
Europeu a combater o proteccionismo em todas as suas formas. Penso que um comércio 
aberto e justo é a melhor maneira de assegurar e manter a igualdade de condições de 
concorrência para as empresas europeias que competem a nível global. Sempre fui um 
defensor convicto do sistema multilateral de comércio e das regras estabelecidas no âmbito da 
OMC como sendo os meios que melhor asseguram um tratamento equitativo de todos os 
parceiros comerciais globais.

Por todas estas razões, decidi examinar a questão das barreiras não-pautais, que as empresas e 
os exportadores europeus, os analistas do comércio e, por último, mas não menos importante, 
a Comissão Europeia identificam como um obstáculo crescente ao acesso livre aos mercados 
dos países parceiros. Para poder dar-vos a noção da acuidade deste problema, começo por 
apresentar uma sua definição, convido-vos depois a reflectir sobre a dificuldade de o abordar 
junto do país parceiro e, finalmente, desenvolvo mais as recomendações que faço neste 
relatório.

II. Definição de barreiras não-pautais1

As barreiras não-pautais (ou medidas não-pautais) referem-se a todas as medidas restritivas do 
comércio distintas dos direitos de importação que limitem as importações. As barreiras não-
pautais foram discutidas pela primeira vez nas negociações comerciais multilaterais da OMC 
do Tokyo Round de Setembro de 1973 a Abril de 1979.

Distinguem-se dois grandes tipos de barreiras não-pautais: o primeiro consiste em 
influenciadores directos do preço, tais como subsídios à exportação ou o draubaque, direitos 
de compensação e direitos anti-dumping, manipulações da taxa de câmbio, métodos de 
avaliação de importações, sobretaxas aduaneiras, procedimentos aduaneiros morosos, 
regulamentos sanitários, estabelecimento de preços mínimos de importação, normas 
despropositadas e procedimentos de inspecção. O segundo agrupa os influenciadores 
indirectos do preço, tais como licenças de importação, quotas de importação e restrições 
"voluntárias" das exportações. Isto pode ser complementado por restrições à distribuição ou 
outras práticas não-concorrenciais e proibições que podem distorcer também o comércio.

III. A complexidade do assunto

As barreiras não-pautais são técnicas, complexas e politicamente sensíveis, pois algumas 
                                               
1 Para mais informações consultar o glossário em linha da OMC, que se encontra em 
http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/ntbs_e.htm, ou o glossário da OCDE, disponível em:
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837 , ou ainda o Business Dictionary em linha: 
http://www.businessdictionary.com/definition/non-tariff-barrier-NTB.html
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destas medidas são aplicadas pelos governos em nome do interesse público.  Por exemplo, os 
regulamentos técnicos, as normas mínimas e os sistemas de certificação relativos à saúde e à 
segurança dos consumidores podem não constituir em si barreiras ao comércio, visto que 
podem ser aplicados para responder a objectivos políticos legítimos. Contudo, é precisamente 
devido à sua natureza potencialmente legítima que nalgumas circunstâncias estes tipos de 
instrumentos políticos são indevidamente utilizados, e é difícil eliminá-los. As barreiras não-
pautais são a "batata quente" política do comércio global para não dizer pior. 

Portanto, com vista a separar medidas legítimas de segurança daquilo que é um 
proteccionismo disfarçado, parece-me que a União Europeia, que tem competência exclusiva 
em matéria de comércio e investimento, deveria abordar as barreiras não-pautais no contexto 
de uma estratégia holística que associe não só um esforço diplomático a prosseguir em estreita 
cooperação com o Serviço Europeu para a Acção Externa, como um diálogo regulamentar 
reforçado com os parceiros comerciais da UE, especialmente os parceiros estratégicos, a fim 
de colocar as barreiras não-pautais no centro das negociações internacionais em que comércio 
e política se misturam.

IV. Recomendações para prevenir e resolver o problema

A. Medidas preventivas

O meu objectivo é que a Comissão actue pro-activamente no sentido de suprimir ou pelo 
menos reduzir o impacto restritivo das barreiras não-pautais sobre a capacidade das empresas 
europeias de aceder aos mercados externos. Na minha opinião, tal deve ser uma prioridade da 
nova política comercial da UE na Estratégia Europa 2020.  A Comissão deveria levantar a 
questão das barreiras não-pautais junto de todos os parceiros comerciais da UE, mas 
sobretudo dos seus parceiros estratégicos com que realiza a maior parte do seu comércio. 

A UE deveria reexaminar também cuidadosamente as suas próprias medidas comerciais a fim 
de levantar todos os obstáculos ilegítimos ao comércio aberto e livre e estar verdadeiramente 
na vanguarda da luta contra as barreiras não-pautais. Além disso, a Comissão deveria abordar 
este problema como parte integrante da sua agenda relativa à OMC. O reexame periódico do 
actual Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da OMC (Acordo TBT)1, que promove 
normas regulamentares internacionais que prevêem a protecção dos legítimos interesses de 
cada país, deveria ser utilizado para proporcionar novas oportunidades de examinar a 
possibilidade de novas normas internacionais e boas práticas de regulamentares. Para tanto, 
parece também conveniente prever-se a promoção da harmonização das regras técnicas ou o 
princípio do reconhecimento mútuo. 

Em paralelo com a ofensiva ao nível da OMC, aconselharia a Comissão e o Serviço Europeu 
para a Acção Externa (SEAE) a dialogarem conjuntamente com os parceiros comerciais da 
UE com vista a lutar activamente contra as barreiras não-pautais. Estou ciente da dificuldade 
desta tarefa, mas este facto não deve servir de pretexto para desistir dela quando da realização 

                                               
1 O Acordo TBT foi adoptado em 1994 nas negociações da OMC do Uruguay Round. Actualizava um acordo 
anterior concluído em 1979 durante o Tokyo Round e conhecido por "Código de Normas", que entrou em vigor 
em 1 de Janeiro de 1980. O Acordo TBT pode ser consultado na página da OMC na Internet em 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
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de negociações comerciais internacionais, seja a nível bilateral ou plurilateral. Dever-se-ia dar 
especial atenção a todas as negociações em curso e futuras relativas a acordos de comércio 
livre em que a UE participe.  Não duvido do empenhamento próprio do Parlamento Europeu 
em manter esta questão no topo da sua agenda política quando da apreciação de acordos 
comerciais, antes de lhes dar a sua aprovação final. 

B. Medidas correctivas

Em relação aos acordos de comércio livre entre a UE e países terceiros, é vital certificar-se de 
que esses acordos prevêem reciprocidade suficiente no acesso aos mercados e benefícios 
mútuos para ambas as partes. Além disso, parece-me conveniente prever a inclusão em cada 
acordo de comércio livre de um mecanismo de salvaguarda bilateral, incluindo medidas 
correctivas adequadas, compatíveis com a OMC, para evitar danos ou a ameaça de danos às 
empresas europeias, bem como aos legítimos interesses do parceiro comercial, promovendo 
gradualmente ao mesmo tempo o princípio do comércio livre. 

As negociações bilaterais e plurilaterais são também uma boa oportunidade para a Comissão 
intensificar a cooperação regulamentar com os principais parceiros comerciais da UE como 
parte integrante dos diálogos a alto nível, que deveriam ser utilizados para promover a 
equivalência e convergência das normas internacionais em todos os sectores, incluindo os 
contratos públicos. O objectivo final assim visado é a limitação dos conflitos e dos custos a 
estes associados para as empresas europeias, sem prejuízo da qualidade do ambiente 
regulamentar resultante. 

A fim de não só sensibilizar em geral para as barreiras não-pautais como motivar as empresas 
e as autoridades públicas a lutar contra elas, a Comissão deveria também recolher 
informações da OMC, da OECD e de qualquer outra organização relevante no domínio do 
comércio internacional sobre o trabalho realizado ou em curso sobre uma possível correlação 
entre a existência de barreiras não-pautais e a perda de quotas de mercado potenciais daí 
resultante e o impacto deste factor em termos de perdas potenciais ou reais de postos de 
trabalho. A este respeito, desejaria também que a Comissão examinasse a possibilidade de 
desenvolver e estabelecer um mecanismo de alerta precoce para detectar barreiras não-pautais 
com vista a um reforço das ferramentas analíticas actuais para uma avaliação de impacto 
qualitativa deste problema. A prazo, tal poderia conduzir à concepção de um painel de 
avaliação com a utilização de indicadores para medir a nocividade das barreiras não-pautais 
com base, por exemplo, nos factores definidos no artigo 10.º do Regulamento "obstáculos ao 
comércio"1, que constituem os elementos de apoio de uma queixa ao abrigo do referido 
regulamento.

A Comissão, nomeadamente a Direcção-Geral do Comércio, deveria realizar uma campanha 
de informação e organizar regularmente seminários destinados às empresas e aos exportadores 
da UE a fim de os ajudar, se for caso disso, a apresentar uma queixa ao abrigo do 
Regulamento "obstáculos ao comércio". Esta última continua a ser um instrumento válido 
para denunciar indícios de barreiras ao comércio ou de outras práticas comerciais desleais, 
tais como barreiras não-pautais estabelecidas noutro país e que causem danos comerciais a 

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 3286/94 do Conselho, de 22 Dezembro 1994.
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uma empresa europeia na UE ou nesse país estrangeiro1.

V. Conclusão

Resumindo, pode dizer-se que os benefícios da liberalização do comércio são mais sensíveis 
nos países que tenham eliminado os direitos aduaneiros e as barreiras não-pautais para 
usufruir plenamente das oportunidades de um mercado aberto, ao mesmo tempo que 
compensem eventuais externalidades negativas da liberalização generalizada estabelecendo de 
comum acordo com os seus parceiros comerciais determinadas excepções transitórias. Estas 
últimas podem assumir a forma de períodos adequados de introdução gradual que protejam 
determinados sectores sensíveis da economia de cada parceiro para lhe permitir ajustar-se 
progressivamente e preparar-se para a concorrência global antes da sua abertura real à mesma. 
Encontrar o justo equilíbrio entre abertura ao comércio e encerramento temporário do 
mercado é o difícil equilíbrio que os negociadores comerciais da UE têm que procurar atingir 
em todas as negociações comerciais, especialmente os acordos de comércio livre. 

                                               
1 As informações necessárias sobre a queixa ao abrigo do Regulamento "obstáculos ao comércio" encontram-se 
na página da Comissão (DG Comércio) na Internet, em  http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-
barriers/complaints/


