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SUGESTÕES

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

1. Considera que os desequilíbrios comerciais entre a UE e a China traduzem, em larga 
medida, as diferenças de modelo social, económico e democrático e as especificidades em 
matéria de demografia e de recursos naturais entende e que a ausência ou o reduzido 
respeito por determinados direitos na China, nomeadamente os direitos democráticos e 
sociais e os direitos dos trabalhadores, contribui para tal; reconhece que estão a ser 
desenvolvidos alguns esforços para corrigir os desequilíbrios, que são, no entanto, 
insuficientes; incentiva, por conseguinte, o empenho construtivo e uma estratégia com 
vista a um diálogo mais estreito e responsável entre os dois parceiros, assente na 
compreensão mútua;

2. Assinala que, em 2016, a China obterá o estatuto de economia de mercado e solicita à 
Comissão que proponha medidas destinadas a conservar os mecanismos de defesa 
comerciais após 2016, se necessário, incluindo no que respeita às PME europeias 
inovadoras; convida a China a honrar os seus compromissos no âmbito da OMC, 
permitindo o pleno acesso ao mercado dos bens e serviços e a liberdade de investimento; 
apela a uma política comercial UE-China que facilite a cooperação e o desenvolvimento 
socioeconómico de ambas as partes; considera que à Europa e à China se colocam 
desafios, mas também grandes oportunidades; salienta que o importante aumento da 
procura nas economias emergentes proporciona à UE a oportunidade de colher os frutos 
da globalização, aumentando ainda mais as suas exportações de bens e serviços para os 
novos mercados; realça a necessidade de reciprocidade, nomeadamente em matéria de 
contratos públicos; considera lamentável que a China continue a recorrer a diversas 
barreiras não pautais que limitam fortemente a presença das empresas europeias no 
mercado chinês e que geram custos e uma perda de mercados para as empresas europeias; 
realça que o acesso a determinados sectores-chave continua confinado, devido aos limites 
impostos aos investimentos em domínios estratégicos;

3. Chama a atenção para o facto de as empresas europeias serem tentadas a deslocalizar a sua 
actividade para a China, a fim de reduzir os custos e aumentar os lucros, em detrimento da 
mão-de-obra na União, e sem respeitar os objectivos estabelecidos pela UE em matéria de 
emissões poluentes e de normas sociais e laborais;

4. Considera que o desafio colocado pela China à UE é a aplicação de uma política industrial 
europeia ambiciosa e proactiva, que deve assentar:

– na elaboração, na aplicação e no cumprimento de normas estritas,

– no reforço de medidas anti-dumping legítimas,

– na adopção de uma abordagem mais ambiciosa, coerente e equilibrada no que se refere 
às políticas europeias em matéria de contratos públicos, nomeadamente a fim de 
melhorar o acesso das empresas europeias ao mercado chinês,
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– na investigação e na inovação, 

– no respeito pelos direitos de propriedade intelectual,

– na promoção de uma economia verde e sustentável;

5. Recorda que essa política industrial só pode ser eficaz se for coordenada, concebida e 
aplicada à escala europeia e que as abordagens puramente nacionais não permitem uma 
abordagem comunitária coerente e eficaz em relação à China;

6. Observa que a protecção deficiente contra a contrafacção e a falta de vontade demonstrada 
pelas autoridades chinesas para combaterem a contrafacção de produtos constituem 
obstáculos a uma maior expansão e investimento das empresas europeias na China; 
solicita à Comissão que, no contexto das negociações UE-China e durante a nova ronda de 
negociações macroeconómicas, conceba medidas apropriadas para combater a 
contrafacção;

7. Observa que as restrições de acesso ao mercado impostas pelos Chineses e a ausência de 
uma protecção adequada da propriedade intelectual constituem outros tantos obstáculos à 
entrada das empresas europeias na China; solicita, por conseguinte, à China que aumente 
com urgência a sua abertura económica;

8. Constata, por outro lado, a manutenção de barreiras técnicas às empresas estrangeiras e 
uma tendência crescente para um tratamento desigual da parte de certos organismos de 
regulamentação chineses, bem como a falta de transparência em matéria regulamentar;

9. Observa com preocupação que a China continua a levantar obstáculos à liberdade de 
comercialização dos metais de terras raras e seus derivados à escala mundial, reforçados 
pela redução das quotas de exportação que incluem, actualmente, as ligas de metais de 
terras raras; convida a Comissão a cooperar resolutamente com a China com vista a 
concluir acordos que sejam mutuamente benéficos e respeitadores do direito ambiental e 
do direito comercial internacional;

10. Considera que o estabelecimento pela Comissão de um mecanismo de intercâmbio de 
informações sobre os acordos intergovernamentais entre os Estados-Membros e os países 
terceiros no domínio das trocas comerciais com a China facilitará a adopção de uma 
abordagem coerente relativamente a este país;

11. Salienta a importância da criação de um quadro de investimento entre as duas partes e da 
conciliação entre a estratégia Europa 2020 e o plano quinquenal chinês;

12. Preocupa-se com as reticências levantadas por parte das autoridades chinesas à 
implementação da ciber-segurança e à actuação judicial contra a cibercriminalidade, que 
está a provocar sérios problemas à Internet e à segurança da informação e exerce um 
impacto negativo considerável sobre a economia e a sociedade na União;

13. Recorda os progressos feitos pela China no desenvolvimento e no estabelecimento das 
suas próprias normas e encoraja todas as formas de cooperação entre a China e a UE nas 
negociações internacionais sobre normas; considera que, enquanto primeiro mercado 
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mundial, a UE deve também continuar a ser o primeiro produtor global de normas, em 
particular nos domínios estratégicos; solicita, por isso, que todos os bens em circulação no 
mercado interno respeitem estritamente as normas europeias de protecção social, 
ambiental e sanitária; solicita aos Estados-Membros que reforcem os mecanismos de 
vigilância do mercado, a fim de garantir que apenas seja permitida a entrada no mercado 
interno a mercadorias que respeitem as normas da UE; solicita à Comissão que avalie se 
uma abordagem comum a toda a União no tocante à vigilância dos mercados seria uma 
forma adequada de apoiar as actuais medidas de controlo;

14. Assinala que a amplitude dos investimentos chineses na eficiência energética e nas 
energias renováveis, bem como do apoio financeiro estatal às mesmas, coloca dificuldades 
aos sectores de produção de energia renováveis na União; recorda que, de acordo com o 
relatório mundial de 2010 sobre as energias renováveis da Rede de Políticas de Energias 
Renováveis para o Século 21 (REN21), apoiado pela Agência Internacional da Energia e 
pelas Nações Unidas, sobre um aumento da produção de energias renováveis de 80 
Gigawatts (GW) a nível mundial, a China chega em primeiro lugar, com um crescimento 
de 37 GW; apela, por conseguinte, à urgente tomada de medidas e à assumpção de 
maiores compromissos com vista a garantir que a UE permaneça na vanguarda nestes 
domínios e não se torne um importador líquido de tecnologias de energias renováveis, 
orientando os seus esforços de investigação para uma gestão eficiente dos recursos e a 
economia verde e investindo numa economia sustentável, equilibrada e coesa; alerta para 
o perigo da utilização inadequada de barreiras às trocas comerciais e aos investimentos no 
sector dos produtos verdes; 

15. Salienta que a China ocupa o primeiro lugar a nível mundial no que respeita à instalação 
de parques eólicos, que os produtores chineses e indianos de turbinas eólicas estão entre 
os dez primeiros e que a China produz actualmente a maior parte dos painéis fotovoltaicos 
do planeta; insta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem as medidas necessárias à 
promoção do desenvolvimento e da produção eco-eficientes, no território da União, dessas 
tecnologias, bem como de novas tecnologias inovadoras necessárias para alcançar os 
objectivos ambiciosos de redução das emissões de gases com efeito de estufa;

16. Considera que o aumento da procura doméstica e o prosseguimento das reformas 
económicas na China serão decisivos para favorecer um ambiente de mercado mais 
equilibrado e reduzir o défice bilateral; encoraja a necessária reforma dos serviços 
bancários e o desenvolvimento de um mercado real do crédito ao consumo;

17. Solicita à UE e à China que desenvolvam parcerias estratégicas em matéria de I&D e de 
cooperação industrial, tecnológica e inovadora nos diferentes sectores de futuro da 
economia verde, como a redução do consumo, reciclagem e a mineração urbana, a gestão 
eficaz e sustentável das matérias-primas, dos metais de terras raras e de outros recursos 
estratégicos no conjunto do ciclo económico, as energias renováveis e a eficiência 
energética, mediante:

– a partilha e a co-produção de tecnologias baseadas nas energias renováveis e de 
programas de investigação e de desenvolvimento comuns,

– a melhoria da transparência e da fiabilidade dos dados relativos à energia, bom como 
do intercâmbio de boas práticas e de informações,
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– o reforço da parceria no âmbito do projecto ITER.

18. Solicita à União que intensifique os esforços com vista a reforçar a sua segurança em 
matéria de recursos, levando a cabo investigação sobre soluções de substituição 
sustentáveis;

19. Chama a atenção para o facto de a China continuar a aplicar às matérias-primas restrições
à exportação sob a forma de direitos e quotas, proibidos pela OMC, que fazem subir 
artificialmente os preços mundiais das matérias-primas, com a redução daí resultante dos 
preços internos, oferecendo assim aos produtores chineses vantagens consideráveis a nível 
da concorrência;

20. Recorda que a China mobiliza cerca de 97% do aprovisionamento em metais de terras 
raras, relativamente aos quais o Governo chinês impôs quotas que limitam as exportações 
e provocam um aumento dos preços de compra para as empresas europeias, as quais ficam 
em desvantagem relativamente às empresas chinesas.

21. Insta a União e a China a desenvolverem parcerias estratégicas em matéria de I&D&I 
graças a um reforço da cooperação entre as universidades e os institutos de investigação 
da União e da China, a programas de formação e a programas universitários comuns, bem 
como a um reforço da mobilidade dos investigadores; congratula-se com o facto de os 
programas europeus serem acessíveis às equipas de investigação chinesas e solicita que os 
programas chineses sejam igualmente acessíveis aos investigadores europeus; encoraja o 
desenvolvimento de parcerias tecnológicas destinadas a dar resposta ao desafio comum de 
modos de produção eficientes em termos de recursos e de programas de investigação em 
cooperação, em benefício mútuo dos cidadãos europeus e chineses;

22. Solicita uma avaliação de impacto das zonas económicas especiais chinesas nos países 
africanos e norte-africanos, nomeadamente aqueles com que a União possui acordos 
comerciais; salienta com preocupação que a política chinesa em África pode ter impactos 
dramáticos sobre os recursos naturais e constitui um desafio para as políticas de 
desenvolvimento conduzidas pela União; insta a Comissão a avaliar a coerência entre as 
políticas europeias comerciais conduzidas relativamente à China e as políticas europeias 
de cooperação para o desenvolvimento a favor de África.



AD\884400PT.doc 7/7 PE470.054v02-00

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 23.11.2011

Resultado da votação final +:
–:
0:

43
0
3

Deputados presentes no momento da 
votação final

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles 
Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam 
Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit 
Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav 
Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Herbert Reul, Paul Rübig, 
Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia 
Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, 
Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Seán 
Kelly, Holger Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario 
Pirillo, Vladimír Remek

Suplente(s) (nº 2 do art. 187º) presente(s) 
no momento da votação final

Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh


