
PR\885424PT.doc PE478.356v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Comércio Internacional

2010/2301(INI)

2.12.2011

PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a UE e a China: um desequilíbrio comercial?
(2010/2301(INI))

Comissão do Comércio Internacional

Relatora: Marielle De Sarnez



PE478.356v01-00 2/13 PR\885424PT.doc

PT

PR_INI

Í N D I C E

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................9



PR\885424PT.doc 3/13 PE478.356v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a UE e a China: um desequilíbrio comercial?
(2010/2301(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2.º, 3.º, 6.º e 21.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 153.º, 191.º, 207.º e 218.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 12.º, 21.º, 28.º, 29.º, 31.º e 32.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o Protocolo de Adesão da República Popular da China à Organização 
Mundial do Comércio, de 23 de Novembro de 2001,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de Fevereiro de 2009, e o relatório da sua Direcção 
das Políticas Externas, de Julho de 2011, sobre as relações comerciais e económicas com a 
China1,

– Tendo em conta a Declaração Conjunta da 13.ª Cimeira UE-China, realizada em Bruxelas, 
em 6 de Outubro de 2010,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Comércio, crescimento e 
questões internacionais – A política comercial como um elemento central da estratégia da 
UE para 2020" (COM(2010)0612) e a sua Resolução, de 27 de Setembro de 2011, sobre 
uma nova política comercial para a Europa no âmbito da Estratégia Europa 20202,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de Fevereiro de 2008, sobre uma estratégia da UE 
para melhorar o acesso das empresas europeias aos mercados externos3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1225/2009 do Conselho, de 30 de Novembro de 
2009, relativo à defesa contra as importações objecto de dumping dos países não membros 
da Comunidade Europeia e a Comunicação da Comissão, de 6 de Dezembro de 2006, 
intitulada "A Europa global -  Os instrumentos de defesa comercial da Europa numa 
economia global em mutação",

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Um mercado único para os 
direitos de propriedade intelectual", de 24 de Maio de 2011, o relatório da Comissão, de 
14 de Julho de 2011, sobre o controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual a 
cargo das autoridades aduaneiras europeias e a sua Resolução, de18 de Dezembro de 
2008, sobre o impacto da contrafacção no comércio internacional4,

                                               
1 JO C 67E de 18.3.2010, p. 132.
2 Textos Aprovados nessa data, P7_TA(2011)0412.

3 JO C 184E de 6.8.2009, p. 16.
4 JO C 45E de 23.2.2010, p.47.



PE478.356v01-00 4/13 PR\885424PT.doc

PT

– Tendo em conta o relatório da OMC, de 5 de Julho de 2011, sobre as medidas de 
exportação de diversas matérias-primas por parte da China e a sua Resolução, de 13 de 
Setembro de 2011, sobre uma estratégia eficaz para a Europa no domínio das 
matérias-primas1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de Abril de 2011, sobre a futura política europeia 
em matéria de investimento internacional2,

– Tendo em conta as Resoluções, de 25 de Novembro de 2010, sobre a responsabilidade 
social das empresas nos acordos de comércio internacionais3 e sobre os direitos humanos e 
as normas sociais e ambientais nos acordos comerciais internacionais4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de Abril de 2008, sobre uma reforma da 
Organização Mundial do Comércio5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de Novembro de 2010, sobre as políticas 
comerciais internacionais no contexto dos imperativos das alterações climáticas6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de Fevereiro de 2009, sobre o reforço do papel das 
PME europeias no comércio internacional7,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu, de 23 de Outubro de 2011, e a 
Declaração Final da Cimeira do G20: "Para construir o nosso futuro comum, reforcemos a 
nossa acção colectiva ao serviço de todos", efectuada em Cannes, em 4 de Novembro de 
2011,

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

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

A. Considerando que a adesão da China à OMC em 2001 contribuiu, em larga medida, para a 
transformar na primeira exportadora mundial de mercadorias, com 10,36% das 
exportações em 2010, e na segunda potência económica a nível mundial;

B. Considerando que a UE é o primeiro destino das exportações chinesas, que aumentaram 
39,5% entre 2009 e 2010, e que a China é o segundo parceiro comercial da UE;

C. Considerando que, desde a assinatura do acordo de cooperação UE-China em 1985, as 
                                               
1 Textos Aprovados nessa data, P7_TA(2011)0364.
2 Textos Aprovados nessa data, P7_TA-PROV(2011)0141.
3 Textos Aprovados nessa data, P7_TA(2010)0446.
4 Textos Aprovados nessa data, P7_TA(2010)0434.
5 JO C 259E de 29.10.2009, p. 77.
6 Textos Aprovados nessa data, P7_TA(2010)0445.
7 JO C 67E de 18.3.2010, p. 101.
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relações comerciais entre estas duas regiões se desenvolveram consideravelmente e que 
convém, pois, renová-lo;

D. Considerando que o comércio bilateral entre a UE e a China regista um desequilíbrio a 
favor da China desde 1997 e que esse défice comercial se elevava, em 2010, a 168,8 mil 
milhões de euros contra 49 mil milhões de euros em 2000;

E. Considerando o fraco crescimento económico europeu, que deve ser de 0,5% em 2012, e o 
forte crescimento da China, na ordem dos 9%;

F. Considerando que, desde 2001, a China se comprometeu a respeitar as regras da OMC, a 
liberalizar o seu comércio e a abrir o seu mercado;

G. Considerando que a subavaliação do yuan cria vantagens comerciais artificiais para a 
China e que os países membros do G20 se comprometeram a facilitar uma maior 
flexibilidade das taxas de câmbio;

H. Considerando que a UE apreendeu, em 2010, mais de 103 milhões de produtos suspeitos 
de infringir os direitos de propriedade intelectual (DPI) nas suas fronteiras externas, num 
valor total de 1,11 mil milhões de euros, e que a China é o país de origem de 85% desses 
artigos;

I. Considerando que a China, com base no seu 12° plano quinquenal, deve desenvolver os 
sectores estratégicos da energia, da construção e dos transportes, e enfrentar necessidades 
consideráveis em matéria de desenvolvimento de serviços, oferecendo novas 
oportunidades de investimento às empresas europeias;

Elevar a reciprocidade ao nível de princípio da política comercial da UE

1. Exorta a Comissão a aplicar o princípio da reciprocidade na política comercial comum da 
UE com os países desenvolvidos e emergentes, como a China, a fim de garantir igualdade 
de condições para todos, evitando qualquer proteccionismo;

2. Constata que a economia chinesa não cumpre os critérios da economia de mercado 
conforme definida pela OMC; insta a Comissão a cooperar com o governo chinês, tendo 
em vista eliminar os entraves ao estatuto de economia de mercado;  insiste que este 
estatuto deve ser concedido apenas quando a China cumprir os respectivos critérios; 
exorta a UE a proceder a uma avaliação regular, sob a forma de um relatório anual, do 
respeito por parte da China das obrigações incluídas no seu Protocolo de Adesão à OMC;

3. Lamenta a existência de numerosas barreiras pautais e não pautais ao mercado chinês, 
como determinadas discriminações em relação aos operadores estrangeiros, 
nomeadamente no sector bancário, dos seguros e das telecomunicações, a complexidade 
da estrutura pautal e as barreiras técnicas ao comércio, como a falta de transparência das 
regras técnicas e dos processos de avaliação de conformidade ou o sistema chinês de 
certificação obrigatória; constata que a China, contrariamente ao previsto no Acordo sobre 
as Subvenções e as Medidas de Compensação (ASMC), não notifica, de forma 
sistemática, as suas subvenções específicas;
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4. Manifesta a sua inquietação perante a dificuldade de acesso aos contratos públicos 
chineses por parte das empresas estrangeiras enquanto se garante o acesso aos contratos 
públicos europeus; lastima que a China não tenha aderido ao Acordo Multilateral sobre 
Contratos Públicos, embora se tenha comprometido a tal no seu Protocolo de Adesão à 
OMC;  exorta a Comissão a desenvolver, rapidamente, um instrumento europeu que 
assegure um melhor acesso das empresas europeias aos contratos públicos estrangeiros e 
que encoraje os parceiros comerciais da UE, como a China, a abrir os seus contratos 
públicos e a eliminar as medidas proteccionistas;

5. Observa que os créditos à exportação consentidos pelas autoridades e pelos bancos 
chineses promovem as distorções comerciais;  insta, pois, a China a cumprir as directrizes 
do Acordo da OCDE sobre os créditos à exportação que beneficiem de um apoio público;  
exorta a Comissão a acompanhar os esforços da OCDE no sentido de obter a participação 
da China nesse Acordo; encoraja, de igual modo, a China a assinar a Convenção da OCDE 
sobre a luta contra a corrupção;

6. Recorda que a principal forma autorizada de implantação das empresas estrangeiras na 
China é o mecanismo da joint venture, dispositivo muito constrangedor e com demasiada 
frequência associado a transferências de tecnologias estratégicas, podendo promover o 
desenvolvimento concorrencial da China em detrimento da indústria europeia em sectores 
em que a UE se encontra na vanguarda;

7. Exorta a UE a recorrer, sempre que necessário, aos instrumentos de defesa comercial 
conformes às regras da OMC, designadamente medidas anti-dumping, anti-subvenções e 
de salvaguarda, em caso de prática comercial ilegal da China, a fim de assegurar 
igualdade de condições nas trocas UE-China;

Defender os interesses industriais europeus

8. Lastima a protecção insuficiente dos DPI na China e lamenta a ausência de meios 
concretos à disposição das empresas europeias, nomeadamente das PME, para lutar, de 
modo eficaz, contra as violações dos DPI; aplaude a decisão da Comissão de propor uma 
revisão da directiva sobre a aplicação dos DPI; deseja que a China continue a transpor 
para a sua legislação nacional o direito internacional em vigor em matéria de protecção 
dos DPI, e em especial de combate à contrafacção, e insiste em que as autoridades 
chinesas o apliquem efectivamente; lamenta que a China não participe nas negociações do 
próximo acordo internacional anti-contrafacção (ACTA); insta a Comissão e os Estados-
-Membros a uma cooperação aduaneira reforçada na UE e com os países terceiros, 
nomeadamente no que respeita à apreensão de bens contrafeitos, e a uma simplificação 
dos procedimentos aduaneiros; 

9. Observa que a China produz 97% das terras raras utilizadas no mundo e exorta-a a 
assegurar um abastecimento equitativo e sustentável aos seus parceiros comerciais; exorta 
a Comissão a prestar especial atenção a qualquer eventual restrição da China relativa à 
exportação das suas matérias-primas; neste contexto, recorda a condenação da China pela 
OMC, em 5 de Julho de 2011, pela criação de restrições à exportação de determinadas 
matérias-primas; exorta a Comissão a desenvolver uma estratégia europeia de boa gestão 
das matérias-primas, passando pelo aumento da eficiência energética, pela reciclagem, 
pela redução da utilização dos recursos e pelo desenvolvimento da cooperação industrial 
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nos sectores de vanguarda da economia verde; 

10. Insta a Comissão a negociar um acordo de investimento UE-China ambicioso, que vise 
criar um melhor ambiente para os investidores europeus na China, aumentando, 
simultaneamente, o nível dos fluxos de capitais chineses para a UE;

Eliminar a concorrência monetária

11. Recorda que a China detém dívidas soberanas de países membros da zona euro; realça que 
esta posse assumiu uma nova dimensão política no seguimento dos graves problemas de 
endividamento no seio da zona euro;  exorta a Comissão a iniciar uma reflexão, 
conjuntamente com o BCE e os Estados-Membros, sobre a criação de um sistema 
coordenado de identificação dos detentores de dívida soberana; interroga-se quanto às 
capacidades de negociação comercial da UE com a China, dado o contributo desta para a 
estabilização financeira da zona euro; 

12. Salienta que a subavaliação crónica e a não convertibilidade do yuan oferecem uma 
vantagem concorrencial desleal às exportações chinesas, quando a China detém um terço 
das reservas cambiais mundiais;  recorda que, sem um reforço da regulamentação 
financeira internacional e da coordenação macroeconómica entre os Estados do G20, a 
estabilidade económica e comercial mundial está em perigo; exorta a China a deixar 
valorizar o yuan para que atinja uma taxa de câmbio apropriada; recorda que, como 
prevêem os tratados europeus, a UE pode, em caso de desequilíbrios monetários mundiais 
insustentáveis, dotar-se de uma política cambial; 

Reformar a organização das trocas

13. Insta os Estados-Membros a exigirem que as empresas estrangeiras respeitem as normas 
sociais e ambientais europeias e a sustentabilidade do emprego quando adquirem 
empresas europeias ou instalam filiais na UE; exorta a Comissão a criar um organismo 
encarregado de avaliar os investimentos estratégicos estrangeiros ex ante, com base no 
modelo da comissão CFIUS nos Estados Unidos da América, a fim de ter uma visão clara 
das empresas que operam e investem no seu território; 

14. Insta a UE a propor uma reforma das regras de organização das trocas regidas pela OMC, 
incluindo as normas vinculativas de carácter social e sanitário, elaboradas conjuntamente 
com a OMS, a OIT e a ONU;

15. Insta a UE a desenvolver uma estratégia que evite as transferências forçadas de 
tecnologia; neste contexto, deseja a rápida conclusão do processo de cooperação reforçada 
em matéria de patente comunitária; 

16. Exige que todos os bens em circulação no mercado interno respeitem, estritamente, as 
regras e normas europeias e exorta a Comissão a propor, rapidamente, um cenário, 
conforme às regras da OMC, de introdução progressiva de uma condicionalidade nas 
trocas comerciais e/ou de um ajustamento nas fronteiras no que se refere aos bens 
oriundos de países terceiros que não respeitem essas normas;

Avaliar o papel mundial da China
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17. Realça a crescente influência da China na cena do comércio internacional; insta, pois, a 
UE a permanecer atenta ao impacto económico, social e ambiental dos crescentes 
investimentos da China nos países em desenvolvimento e, nomeadamente, em África; 

18. Recorda que a China é o maior emissor mundial de gases com efeito de estufa; insta a que 
a UE proponha à OMC a integração do imperativo ecológico e climático, incluindo 
normas ambientais efectivas nas regras de organização das trocas internacionais;

19. Recorda que a China já não é uma beneficiária tradicional da ajuda ao desenvolvimento da 
UE, passando a gozar de uma parceria estratégica; exorta a Comissão a ter em conta, na 
sua reforma do sistema de preferências generalizadas (SPG), a evolução da economia 
mundial e a emergência de determinados países em desenvolvimento mais avançados, 
como a China, agora competitivos a nível mundial;

Equipar a UE para a concorrência mundial

20. Insta a UE a desenvolver uma política industrial comum ambiciosa, baseada na 
investigação e na inovação, beneficiando de financiamentos inovadores como os project 
bonds e apoiando o desenvolvimento das PME, nomeadamente por meio do acesso aos 
contratos públicos, a fim de manter a sua competitividade em face de novos protagonistas 
de envergadura na indústria e na investigação; insta a UE a valorizar a produção europeia, 
designadamente através da melhoria da rotulagem "made in";

21. Deseja que a UE reforce a sua governação económica, orçamental, fiscal e política, para 
que se torne um interlocutor credível e de peso na cena internacional; exorta o Conselho e 
a Comissão a falar a uma só voz, de forma a evitar que parcerias e acordos bilaterais 
venham a enfraquecer a posição da UE; insta a UE a criar uma estratégia a longo prazo em 
relação à China;

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

Na véspera da abertura da Cimeira do G20, em 1 de Novembro de 2011, Hu Jintao, Presidente 
da República Popular da China, declarava que "a China tencionava, em concertação com a 
Europa [...] criar uma parceria em pé de igualdade, baseada no respeito mútuo, na amizade 
e na confiança recíproca, uma parceria de cooperação marcada por benefícios mútuos, 
vantagens para ambas as partes e desenvolvimento comum [...]". Esta declaração, efectuada 
em plena crise da dívida pública europeia, realçava o facto de a economia da China não poder 
suportar, durante muito tempo, uma quebra do crescimento da Europa.  

No fundo, a China declara necessitar do crescimento dos seus parceiros comerciais para 
alimentar o seu próprio desenvolvimento económico e as mudanças internas implícitas, 
nomeadamente em termos de consumo interno e de aumento do nível de vida da sua 
população. Esta evolução estrutural, definida no 12° plano quinquenal chinês (2011-2015), 
centra-se no reequilíbrio do crescimento chinês através do aumento do consumo interno e do 
desenvolvimento sustentável. 

Trata-se de uma mudança de modelo, fonte de novas oportunidades para a economia europeia, 
na condição de esses objectivos serem acompanhados por decisões firmes das autoridades 
chinesas no que respeita ao acesso ao mercado, ao controlo dos investimentos estrangeiros, à 
protecção dos direitos de propriedade intelectual e ao levantamento das barreiras técnicas ao 
comércio. Muitos destes entraves, se suprimidos, assegurariam um reequilíbrio das trocas 
comerciais e, por conseguinte, um reforço do crescimento da economia europeia. Na verdade, 
a Europa precisa da China e a China precisa da Europa. 

É nesse espírito que se deve abrir uma nova fase das relações comerciais UE-China, baseada 
numa parceria em pé de igualdade, marcada por benefícios mútuos e pelo desenvolvimento 
comum. Falamos de uma reciprocidade que os europeus há muito reivindicam.

Apoiada num crescimento de cerca de 10% por ano nos últimos 30 anos, a economia chinesa, 
essencialmente voltada para a exportação, beneficiou da abertura das trocas comerciais. A 
China tornar-se-á, em meados do século, a economia mais poderosa do mundo.  

Por seu lado, a UE – a primeira potência comercial e o primeiro destino das exportações 
chinesas – viu o seu défice comercial aumentar, passando de 49 mil milhões de euros, em 
2000, para 168,8 mil milhões de euros, em 2010, acusando, simultaneamente, um fraco 
crescimento propício ao aumento do défice orçamental da maioria dos seus 
Estados-Membros. 

Existe, pois, claramente, um desequilíbrio cujas causas devem ser analisadas, sugerindo-se 
vias e meios para o ultrapassar no quadro de uma parceria renovada, baseada nos princípios 
da reciprocidade e da concorrência equitativa. 

I - FACTORES DE DESEQUILÍBRIO

As empresas europeias não podem, hoje em dia, investir na China em condições semelhantes 
às que regem os investimentos chineses na Europa.
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Barreiras comerciais ao acesso aos mercados chineses

Apesar dos progressos realizados por Pequim no sentido de reduzir as barreiras comerciais 
que impedem o acesso aos seus mercados, permanecem numerosos entraves, como comprova 
o último relatório da Câmara do Comércio da UE na China: em 2011, 43% dos empresários 
europeus presentes na China consideram que as medidas tomadas por Pequim são 
discriminatórias contra a sua actividade, contra 33% em 2010. Este relatório precisa mesmo 
que "medidas recentes, que limitam ainda mais a abertura do mercado, levantam questões 
quanto à vontade de criar oportunidades sustentáveis para todos os operadores do mercado". 

Outras barreiras comerciais permanecem, tais como a concessão de subvenções e de créditos à 
exportação em determinados sectores, a exigência de certificações nacionais ou a falta de 
transparência das normas. 

Um acesso limitado aos contratos públicos chineses

A participação das empresas europeias nos contratos públicos chineses é impossível. Para 
além dos problemas associados à existência de regulamentações complexas, os volumes e os 
sectores dos contratos públicos permanecem objecto de restrições e a falta de transparência e 
de concorrência, bem como normas não conformes com as regras internacionais, constituem 
factores de exclusão para as empresas portuguesas. 

As transferências de tecnologia e a protecção dos direitos de propriedade intelectual 
(DPI)

As empresas que desejam efectuar investimentos na China são, na sua maioria, empresas de 
alta tecnologia. Ora, o mecanismo chinês da joint venture impede os investidores estrangeiros 
de se tornarem accionistas maioritários nos sectores automóvel ou das telecomunicações. 

Além disso, a fraca protecção da propriedade intelectual na China - que não participa nas 
negociações do ACTA - dissuade, crescentemente, os investidores europeus. Neste contexto, 
convém relembrar que o crescimento das exportações chinesas acompanha o aumento da 
quantidade de contrafacções apreendidas nas fronteiras externas da UE: em 2010, 85% das 
mercadorias que infringiam os direitos de propriedade intelectual apreendidas pelas 
autoridades aduaneiras europeias provinham da China.  

As matérias-primas

A política chinesa no domínio das matérias-primas, e nomeadamente das terras raras, 
importantes para os sectores europeus de ponta, suscita tensões crescentes. A China, que 
representa 97% da produção mundial, colocou restrições à sua exportação a fim de, 
oficialmente, privilegiar a sua procura interna. Determinadas práticas chinesas relacionadas 
com outras matérias-primas foram, aliás, contestadas perante o órgão de resolução de litígios 
da OMC, que condenou a China em Julho de 2011. 

A questão monetária

Apesar de os Estados Unidos da América e a Europa, os dois principais parceiros da China, 
disporem de divisas "flutuantes", a subavaliação e a não convertibilidade do yuan, que se 
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assemelham a um dumping monetário de uma amplitude sem precedentes, representam um 
problema grave. Esta subavaliação permitiu à China acumular cerca de 3 200 mil milhões de 
dólares de reservas cambiais e de desenvolver os seus investimentos na Europa, com o 
objectivo de adquirir tecnologias de ponta mas também de adquirir uma parte das dívidas 
soberanas de determinados países europeus, sem que saibamos - e esse é igualmente o caso 
dos investimentos - qual o montante que detém, por falta de um instrumento de medição. 

No entanto, a China apresenta também algumas recriminações em relação à UE: sistema 
complexo de direitos aduaneiros agrícolas e subvenções da PAC, barreiras técnicas ao 
comércio ou ainda restrições aos investimentos estrangeiros pelos Estados-Membros da UE, 
etc. O presente relatório apresenta orientações para a actuação que a UE deve seguir quanto 
aos investimentos chineses no seu território, respeitando o âmbito da OMC. Afirma, 
sobretudo, a necessidade de instituir uma política económica e industrial europeia para que a 
UE possa comerciar, equitativamente, com a China, excluindo qualquer proteccionismo.  

II. A RECIPROCIDADE NO CERNE DE UMA NOVA PARCERIA

 A esta primeira e necessária etapa de abertura das nossas respectivas fronteiras, que sucede a 
décadas de guerra fria, deve seguir-se uma parceria com vantagens para ambas as partes, tanto 
mais justificada quanto a China beneficiou amplamente do comércio livre. O equilíbrio 
procurado constitui um requisito fundamental pois, dada a crise que a Europa atravessa hoje 
em dia, a opinião pública não é insensível a declarações que ponham em causa a China, 
considerada como a razão de todos os nossos males.  

A filosofia da Europa não consiste em fechar-se nem em abrir-se a tudo e a todos.  Estas duas 
atitudes são contrárias ao espírito comunitário, contrárias aos interesses da Europa e dos 
europeus que defendem uma visão regulamentada, equilibrada e multilateral das relações 
internacionais. A abordagem da Europa consiste na criação de parcerias baseadas na 
sinceridade e na reciprocidade, factores de apaziguamento das tensões e de crescimento 
partilhado. 

Um acesso aos mercados e uma concorrência internacional equitativas

O acesso das empresas europeias ao mercado chinês deve efectuar-se nas mesmas condições 
que o acesso das empresas chinesas ao mercado europeu. A adesão da China ao Acordo 
Multilateral sobre Contratos Públicos é urgente, bem como a conversão das normas e dos 
padrões chineses às normas internacionais, a elaboração de normas comuns nos sectores de 
vanguarda e o desmantelamento das protecções que impedem o acesso ao mercado chinês 
como o regime das licenças, os auxílios directos e os entraves aos contratos públicos. É 
igualmente necessário que a UE desenvolva uma estratégia a fim de evitar as transferências 
forçadas de tecnologia. Do mesmo modo, a questão do processo de cooperação reforçada em 
matéria de patente comunitária deve ser rapidamente regulamentada.  

É também indispensável uma reflexão sobre a reforma da OMC, incluindo o respeito por 
normas sociais, sanitárias e ambientais comuns, elaboradas conjuntamente com a OIT, a OMS 
e a ONU. Neste quadro futuro de exigência, deve considerar-se a introdução progressiva de 
uma condicionalidade nas trocas. Por fim, uma questão muito sensível é a do estatuto de 
economia de mercado da China: a Comissão deve considerar como sua missão o 
acompanhamento do governo chinês nos seus esforços de eliminação dos entraves actuais. 
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Novos instrumentos para maior transparência

Ao contrário dos Estados Unidos da América, a UE não conhece com precisão a taxa de 
penetração da China na economia dos Estados-Membros, quer se trate de investimentos quer 
da compra de títulos de dívida pública. Esta ignorância prejudica, naturalmente, os interesses 
europeus e tende a alimentar todo o tipo de fantasmas. A UE deve dotar-se de instrumentos de 
medição com base no modelo da Committee on Foreign Investment in the United States
(CFIUS) para identificar os detentores estrangeiros de dívida pública. A UE deve, de igual 
modo, publicar um relatório anual sobre o respeito por parte da China das obrigações 
previstas no seu Protocolo de Adesão à OMC e dar melhor uso aos instrumentos de defesa 
comercial ao seu dispor. 

A subavaliação do yuan e a sua não convertibilidade prejudicam a transparência e a
sinceridade das trocas. A UE deve, pois, insistir junto das autoridades chinesas e encorajá-las 
a prosseguir os esforços já iniciados. Não esqueçamos que, como prevêem os tratados 
europeus, a UE pode, em caso de desequilíbrios monetários mundiais insustentáveis, dotar-se 
de uma política cambial. 

Um novo quadro para as relações UE-China

As relações comerciais UE-China evoluíram, consideravelmente, nos últimos 30 anos, tal 
como a influência crescente da China na cena internacional. Deste modo, é necessário que a 
UE e a China actualizem as condições do seu acordo de cooperação de 1985. Embora a China 
não possa ainda ser considerada como uma economia de mercado, convém, mesmo assim, 
incluir neste acordo normas mais rigorosas em matéria de importações e exportações de 
produtos. 

O novo acordo sobre investimento deve ter em consideração a necessidade de acesso sem 
restrições aos contratos públicos chineses nas mesmas condições que na Europa. Além disso, 
a UE deve permanecer atenta ao impacto económico, social e ambiental dos crescentes 
investimentos da China nos países em desenvolvimento e, nomeadamente, em África. 

----

Urge que a UE aplique uma política concertada de reindustrialização, bem como uma política 
de investigação e de inovação à altura dos novos desafios mundiais. Deste ponto de vista, 
seria útil, por exemplo, que a UE encorajasse a aquisição de produtos europeus.

É inútil insistir na exigência absoluta de uma melhor coordenação dos Estados-Membros para 
que as suas relações bilaterais com a China não enfraqueçam a posição da UE em relação a 
esta. 

Precisamos de uma exigência de melhor coordenação que ultrapasse as meras questões 
comerciais.  Trata-se não apenas de defender o modelo de uma economia social de mercado, 
aberta mas exigente em matéria de reciprocidade e protectora dos interesses dos europeus, 
mas também de promover e defender a nossa concepção do desenvolvimento, da democracia 
e dos direitos humanos. Acreditamos que o progresso social e económico se encontra 
intimamente associado ao estabelecimento de instituições democráticas. 
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