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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU
sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União
Europeia, do Acordo entre a União Europeia e o Governo da Federação da Rússia sobre
o comércio de partes e componentes de veículos automóveis entre a União Europeia e a
Federação da Rússia
(16806/2011 – C7-0517/2011 – 2011/0324(NLE))
(Aprovação)
O Parlamento Europeu,
– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (16806/2011),
– Tendo em conta a o projeto de acordo entre a União Europeia e o Governo da Federação
da Rússia sobre o comércio de partes e componentes de veículos automóveis entre a
União Europeia e a Federação da Rússia (16807/2011),
– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho de acordo com o n.º 4,
primeiro parágrafo, do artigo 207.º e com o n.º 6, alínea a), segundo parágrafo, do n.º 6, do
artigo 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0517/2011),
– Tendo em conta o artigo 81.º e o n.º 7 do artigo 90° do seu Regimento,
– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional e o parecer da
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A7-0175/2012),
1. Aprova a celebração do acordo;
2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da Federação Russa.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Contexto
Ao longo de vários anos, o Governo russo esforçou-se por atrair fabricantes estrangeiros de
veículos automóveis e componentes conexos para o seu território, de forma a compensar o
declínio da indústria automóvel nacional e a facultar emprego à mão-de-obra deste setor. O
seu regime de investimento estrangeiro no setor automóvel, iniciado em 2005 ("TRIM 1")1 e
alargado, em 20062, a componentes de veículos automóveis, tornou-se mais restritivo em
2010 ("TRIM 2)3, a ponto de, aquando da adesão da Federação da Rússia à OMC, ser possível
declará-lo contrário ao Acordo sobre as medidas de investimento relacionadas com o
comércio (TRIM) desta organização, que proíbe medidas de investimento na produção de
bens que provoquem efeitos de distorção ou de restrição comercial.
Segundo as condições de adesão da Rússia à OMC4 (acordadas em novembro de 2011)
aprovadas pelo Conselho da Europa5, este programa de investimento automóvel será isento da
obrigação de garantir que todas as leis, regulamentos e medidas relativas ao comércio e ao
investimento aplicados na Federação Russa são coerentes com as disposições do Acordo da
OMC, incluindo com o Acordo sobre as medidas de investimento relacionadas com o
comércio (TRIM), em vigor até 1 de julho de 2018.
Observações gerais sobre a aplicação do TRIM à indústria automóvel
O relator reconhece o efeito geralmente positivo de vincular a Federação Russa à Organização
Mundial do Comércio, que estabelece um sistema de comércio multilateral regulamentado, e
admite a necessidade de a UE concluir acordos bilaterais com a Rússia para a garantia jurídica
de concessões comerciais bilaterais adicionais e complementares.
No entanto, o relator considera lamentável que o pacote de adesão da Rússia indulte a
existência de algumas medidas de distorção comercial, nomeadamente o pacote TRIM
relativo à indústria automóvel do país, que é vastamente proibido nos termos do Acordo
TRIM da OMC. De facto, estes TRIM ditam a localização dos fabricantes na Rússia
(resultando no tratamento discriminatório da importação de partes e componentes de veículos
automóveis e na restrição das importações), ao oferecer-lhes privilégios especiais de
investimento na importação de componentes automóveis (redução ou abolição dos direitos de
importação). A manutenção de tais mecanismos é prejudicial para a UE e para a Rússia.
Os riscos para a UE, cuja indústria automóvel representa 2,3 milhões de empregos
diretamente ligados ao fabrico de veículos e 10,3 milhões de empregos indiretos, são
1

Decreto n.º 166 do Governo russo.
Decreto n.º 566 do Governo russo.
3
Decreto n.º 1289 do Governo russo.
4
Relatório do grupo de trabalho "Adesão da Federação Russa à Organização Mundial do Comércio"
(WT/ACC/RUS/70, WT/MIN(11)/2), de 17 de novembro de 2011.
5
Decisão do Conselho de 14 de dezembro de 2011 que estabelece a posição a tomar pela União Europeia nas
instâncias pertinentes da Organização Mundial do Comércio no que respeita à adesão da Federação da Rússia à
OMC (2012/17/UE)
2
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elevados. Por outro lado, a Rússia é um mercado de vendas de veículos automóveis em rápida
expansão, pelo que a facilitação de acesso poderá trazer grandes benefícios aos fabricantes da
UE. Atualmente, a Rússia representa apenas 8% do total de exportações destes produtos por
parte da UE. O regime TRIM no setor automóvel russo continuará a restringir o acesso dos
fabricantes de veículos automóveis e de componentes ao mercado da Rússia e a impedir o
estabelecimento de condições equitativas entre os produtores da UE, isto é entre os
fabricantes europeus que aceitaram os termos e os riscos do TRIM 2 e os restantes. O TRIM
já teve um impacto significativo na indústria automóvel e de componentes da UE, na medida
em que muitos fabricantes importantes concordaram com esse regime de investimento e
assinaram contratos com o Governo russo até 2020. Os fabricantes de componentes deverão
ser particular e seriamente afetados pelo prolongamento do TRIM 2, uma vez que capacidades
consideráveis terão de ser deslocadas para a Rússia por forma a cumprir os requisitos do novo
regime de investimento ao abrigo do TRIM 2.
Se todos estes investimentos se concretizarem nos próximos anos, como prometido, será
exigido aos fabricantes de veículos automóveis estrangeiros implicados no TRIM 2 que
produzam, anualmente, 2 milhões de automóveis na Rússia. Este número é ligeiramente
superior ao volume total de automóveis novos vendidos no país em 2010 (1,9 milhões). Uma
tal sobrecapacidade significaria a ausência de espaço para importar para a Rússia veículos
automóveis fabricados no estrangeiro, os quais também são muito prejudicados pela
desvantagem substancial em matéria de preços devido a direitos de importação elevados. Este
excedente de produção na Rússia seria exportado para outros mercados nos termos de um
regime TRIM incompatível.
Do lado russo, a existência destas TRIM até 2018 contribuirá para impedir pressões
concorrenciais e assegurar a sobrevivência das atuais empresas locais da indústria automóvel.
As empresas não recebem incentivos para a restruturação a longo prazo e para a realização de
investimentos substanciais na revalorização da sua produção e na concretização do seu
objetivo de ganhos de produtividade. Além disso, nada preparará a força laboral para o
cenário pós-2018. O impacto económico e social poderá, então, ser muito sério, visto que a
mão-de-obra da indústria automóvel russa está concentrada em determinadas regiões do país.
Ademais, após 1 de julho de 2018, a Rússia será obrigada a adaptar os TRIM do setor
automóvel às normas da OMC. Muito provavelmente, o Governo russo substituirá os TRIM 1
e 2 por subsídios públicos. Enquanto membro da OMC, terá de atribuir estes subsídios a todos
os fabricantes de carros e de componentes estabelecidos no seu mercado de forma não
discriminatória, o que será bastante dispendioso. A maioria dos investidores estrangeiros
poderá igualmente rever os seus investimentos na Rússia até 2020 (termo dos contratos com
os fabricantes de veículos automóveis estrangeiros).
Conteúdo do Acordo
A UE negociou este Acordo bilateral para dispor de um mecanismo de compensação dos
fabricantes de componentes para veículos automóveis a aplicar em caso de concretização do
risco de queda das exportações destes produtos para a Rússia, resultante da aplicação do
programa de investimento automóvel russo até 2018. A UE tem de aprovar este Acordo
porque está anexado às obrigações definidas no quadro da OMC. Para garantir que o
mecanismo beneficie imediatamente os fabricantes, deverá fazê-lo antes da adesão da
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Federação Russa à OMC. As condições do mecanismo de compensação são as seguintes:
•

•

•

Se a exportação de determinadas partes ou componentes de veículos automóveis da
UE para a Federação russa diminuir 3% no decorrer de um período de 12 meses, tendo
como base de comparação o valor das exportações para a Federação Russa em 2010,
esta deverá autorizar a importação de partes ou componentes produzidos na UE com
direitos aduaneiros de importação reduzidos e em quantidade idêntica ao decréscimo
das exportações da UE.
Uma vez desencadeado o mecanismo de compensação, será aplicável por um período
mínimo de 12 meses e revisto em seguida, sempre que necessário, de 12 em 12 meses.
Em circunstâncias económicas excecionais, medidas por uma queda significativa no
número total de vendas de automóveis novos na Rússia no ano de desencadeamento
comparativamente ao ano anterior, tal como definido no Acordo, o mecanismo de
compensação não será aplicável. A Rússia administrará o contingente de compensação
através de um sistema de concessão de licenças de importação.
Sempre que o contingente de compensação seja utilizado por investidores que
celebraram acordos de investimento no âmbito do programa de investimento
automóvel, tais importações podem ser deduzidas da produção anual global por esses
investidores no ano em causa, em relação ao qual se aplica o requisito geral de
conteúdo local do programa de investimento automóvel.

Posição do relator
É do conhecimento do relator que, por detrás deste Acordo, se encontra a suposição de que
existe um risco de decréscimo das exportações de componentes de veículos automóveis da
UE para a Rússia. No entanto, a Comissão Europeia defende que o setor automóvel da UE
poderá, em geral, aumentar substancialmente as oportunidades de negócio na Rússia após a
adesão desta à OMC. A conclusão de um tal mecanismo de segurança revela um paradoxo: as
partes interessadas, incluindo os negociadores da UE, não conseguem avançar uma previsão
clara das tendências futuras das relações comerciais bilaterais no domínio dos veículos
automóveis e seus componentes.
Por um lado, a produção de veículos e dos seus componentes deverá ser o setor que mais
beneficia dos direitos de importação reduzidos da Rússia, possíveis no âmbito da adesão à
OMC. A Comissão Europeia estima que o aumento anual das exportações da UE para a
Rússia rondará os 1.800 milhões de euros, na sua maioria decorrentes da exportação de
automóveis do segmento médio-alto. Estima igualmente que os potenciais direitos perdidos
equivalerão a 620 milhões de euros. No que respeita aos camiões, as exportações adicionais
renderão anualmente cerca de 50 milhões de euros, e os direitos perdidos 85 milhões de
euros. Além disso, reformas regulamentares como a eliminação de subsídios específicos
proibitivos ao setor limitaram os direitos de exportação russos sobre determinados produtos
metálicos (sobretudo, resíduos de metais), utilizados no fabrico de partes de veículos,
facilitaram o comércio e ajustaram os preços do gás para a indústria nacional russa, pelo que
terão efeitos positivos adicionais na competitividade da UE neste setor comercial.
Por outro lado, ainda que o mecanismo de incentivo ao investimento seja suprimido
gradualmente até julho de 2018, a liberalização dos direitos aduaneiros russos sobre os
veículos automóveis e os seus componentes será lenta e a sobrevivência do TRIM
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anteriormente referido continuará a oferecer incentivos aos fabricantes europeus de veículos
automóveis para que mantenham ou desenvolvam a sua produção na Rússia. A nova
capacidade estabelecida na Rússia até 2018 poderá, a médio ou longo prazo, ter impacto na
evolução das exportações da UE. Por esta razão, os atuais lucros dos fabricantes de veículos
automóveis da UE poderão ser reduzidos para metade.
Por último, alguns fatores globais externos, como a procura global de veículos automóveis e o
crescimento mundial, e questões nacionais russas como o progresso das infraestruturas e o
clima empresarial influenciarão igualmente a eficácia dos referidos TRIM russos até 2018.
Ademais, a adesão da Rússia à OMC implicará a instituição de outras obrigações decorrentes
do estatuto de membro desta organização, como reformas em domínios regulamentares
conexos e reduções aduaneiras, que trarão fortes benefícios aos fabricantes da UE.
Todos estes fatores poderão ter um impacto positivo ou negativo no crescimento do comércio
de veículos automóveis e dos seus componentes entre a UE e a Rússia. É difícil avaliar os
seus efeitos.
Apesar de lamentar a subsistência de medidas de distorção comercial na Rússia após a adesão
à OMC, o relator aprecia o facto de os produtores de componentes automóveis da UE
poderem beneficiar de um mecanismo de compensação, caso as suas exportações para a
Rússia decresçam significativamente. O relator apela igualmente a um controlo rigoroso da
evolução das relações comerciais entre a UE e a Rússia no setor automóvel e dos seus
componentes e, se necessário, a uma renegociação das condições do mecanismo de
compensação antes da supressão progressiva do TRIM.
Concluindo, o relator recomenda ao Parlamento que aprove este Acordo.
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