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B8-0026/2016 

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre as consequências do embargo 

russo na exportação de bens produzidos na região de Veneto 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 133.º do seu Regimento, 

A. Considerando que o aumento das exportações da região de Veneto para a Rússia, entre 

2000 e 2014, foi quatro vezes superior ao do total das exportações da região; 

B. Considerando que esta tendência positiva inverteu-se abruptamente em 2014, 

causando180 milhões de euros de perdas (- 9,9 % em comparação com 2013), após a 

entrada em vigor do embargo da Rússia sobre as importações europeias em resposta às 

sanções impostas pela UE à Rússia; 

C. Considerando os dados divulgados pela região de Veneto, em 15 de junho de 2015, 

segundo os quais, no primeiro trimestre de 2015, os principais setores foram 

gravemente afetados pelo embargo russo registando quebras de: 55,9 % nas exportações 

agroalimentares em comparação com 2014, 21 % nas exportações de mercadorias de 

gama média-alta, 71 milhões de euros no setor do vestuário, 48 milhões de euros no 

setor do mobiliário e 31 milhões de euros no setor do calçado; 

D. Considerando que a região de Veneto advertiu para o facto de que a prorrogação das 

sanções terá consequências devastadoras a longo prazo para as exportações, em virtude 

da substituição de fornecedores por parte da Rússia; 

1. Exorta a Comissão a adotar medidas urgentes para apoiar os setores da região afetados 

pelo embargo russo e a encetar um diálogo com a Rússia, a fim de evitar novas perdas 

de postos de trabalho na região de Veneto. 


