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B9-0201/2019

Resolução do Parlamento Europeu sobre as medidas destinadas a fazer face ao impacto 
na agricultura europeia da decisão da OMC referente ao litígio relativo à Airbus
(2019/2895(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a decisão de 2 de outubro de 2019 do painel de arbitragem da OMC no 
litígio relativo às subvenções atribuídas à Airbus (DS316), que autoriza as 
contramedidas dos Estados Unidos em relação às exportações da UE no valor de 7,5 mil 
milhões de dólares,

– Tendo em conta a decisão oficial do órgão de resolução de litígios da OMC, de 14 de 
outubro de 2019, de dar luz verde a essas sanções,

– Tendo em conta a decisão dos Estados Unidos de impor um novo direito aduaneiro de 
25 % ad valorem sobre certos produtos agrícolas a partir de 18 de outubro de 2019,

– Tendo em conta os artigos pertinentes do Regulamento (UE) n.º 1144/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, relativo à execução de 
ações de informação e de promoção dos produtos agrícolas no mercado interno e em 
países terceiros1 (Regulamento relativo à promoção) e a Decisão de Execução da 
Comissão, de 18 de novembro de 2019, relativa à adoção do programa de trabalho para 
2020 referente a ações de informação e de promoção dos produtos agrícolas no mercado 
interno e em países terceiros,

– Tendo em conta os artigos pertinentes do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos produtos agrícolas2 (Regulamento relativo à 
organização comum única dos mercado («OCM única»)),

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2, do Regimento,

A. Considerando que os Estados Unidos são o principal destino das exportações agrícolas 
da UE-28, que ascenderam a 22,3 mil milhões de euros em 2018, representando, por 
conseguinte, um mercado insubstituível em termos tanto de valor como de volume;

B. Considerando que os principais produtos agrícolas afetados pelas sanções da OMC são 
produtos emblemáticos da UE estrategicamente selecionados e com um valor 
acrescentado muito elevado, nomeadamente bebidas espirituosas, vinho, azeite e 
produtos lácteos, como a manteiga e o queijo;

C. Considerando que outros produtos agroalimentares, como a carne de porco, o café, as 
bolachas e os biscoitos, os citrinos e os sumos de fruta, são igualmente visados, embora 

1 JO L 317 de 4.11.2014, p. 56.
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 671.
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em menor medida;

D. Considerando que os direitos aduaneiros aumentarão a incerteza económica e jurídica 
dos produtores europeus de um setor já volátil pela sua própria natureza, como 
consequência das perturbações existentes na cadeia agroalimentar da UE, devido ao 
embargo russo e à saída do Reino Unido da UE;

E. Considerando que, em determinados sectores, como o do azeite, a decisão dos Estados 
Unidos comprometerá ainda mais a já frágil situação do mercado interno, enquanto 
noutros sectores, como o vinícola, poderá provocar graves perturbações no mercado em 
geral;

F. Considerando que os direitos aduaneiros em causa conduzirão a importantes aumentos 
dos preços para os consumidores e a perdas económicas e de postos de trabalhos para as 
empresas dos dois lados do Atlântico, beneficiando, em última análise, os produtores de 
fora da União Europeia e dos Estados Unidos;

1. Manifesta profunda preocupação com os danos colaterais que o setor agroalimentar da 
UE enfrenta em consequência da decisão tomada pelos Estados Unidos de impor 
contramedidas à União Europeia devido ao litígio relativo à Airbus; considera 
inaceitável que o setor agrícola tenha de suportar uma grande parte do custo de um 
litígio que teve origem num setor completamente distinto; deplora a decisão de impor 
direitos sobre um número tão elevado de produtos agrícolas;

2. Salienta que a imposição de direitos aduaneiros terá um forte impacto negativo não 
apenas nos Estados-Membros e nos produtos visados, mas também em todo o setor 
agrícola e em toda a cadeia agroalimentar da UE e, possivelmente, nas empresas e nos 
consumidores dos Estados Unidos;

3. Salienta que é necessária uma resposta coordenada e harmonizada da UE, especialmente 
porque os direitos aduaneiros foram concebidos para afetar de forma desigual os 
diferentes Estados-Membros, numa tentativa de dividir a posição da União;

4. Insta a Comissão a dar prioridade à rápida eliminação dos direitos aduaneiros que 
afetam os produtos agrícolas antes de a OMC tomar uma decisão sobre o caso da 
Boeing, prevista para março de 2020, e apela ao desanuviamento das crescentes tensões 
comerciais entre as duas partes; apela aos Estados Unidos para que colaborem com a 
União Europeia neste sentido;

5. Exorta a Comissão, em conformidade com as regras da OMC, a mobilizar rapidamente 
o apoio aos setores mais afetados por estes direitos aduaneiros e a utilizar instrumentos 
novos ou já existentes e medidas adequadas para fazer face às perturbações no mercado 
interno;

6. Insta a Comissão a utilizar a possibilidade, prevista no artigo 15.º do Regulamento 
relativo à promoção, de aumentar as taxas de cofinanciamento de 80 % para 85 % das 
campanhas de promoção, a fim de apoiar os operadores que tenham de intensificar os 
seus esforços para entrar no mercado dos Estados Unidos e contribuir para atenuar os 
entraves que dificultam o acesso a esse mercado;
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7. Solicita à Comissão que financie, por sua própria iniciativa, nos termos do artigo 9.º do 
Regulamento relativo à promoção, medidas horizontais de promoção a executar 
rapidamente em 2020, tais como missões de alto nível, participação em feiras 
comerciais e exposições de importância internacional, ou operações destinadas a 
promover a imagem dos produtos da União, tendo especificamente por objeto os 
produtos afetados pelas sanções;

8. Insta a Comissão a recorrer ao artigo 219.º do Regulamento OCM única para tornar 
mais flexíveis as normas aplicáveis às campanhas de promoção no âmbito dos planos 
vinícolas nacionais, nomeadamente para possibilitar as transferências de fundos entre 
dotações específicas com o objetivo de facilitar a diversificação nos mercados de países 
terceiros ou reforçar as medidas de promoção no mercado norte-americano;

9. Insiste no facto de as sanções dos Estados Unidos representarem uma circunstância 
excecional que não podia ter sido prevista e gerida pelos operadores, e solicita, por 
conseguinte, à Comissão que adapte as regras de controlo e de auditoria de forma a que 
os operadores não sejam penalizados devido às adaptações que terão inevitavelmente de 
realizar para levar a cabo ações de promoção ou para não levar a cabo ações de 
promoção que já tenham sido planeadas;

10. Solicita à Comissão que avalie a possibilidade de recorrer a regimes de armazenagem 
privada para a manteiga e o queijo, bem como de alargar os regimes de armazenagem 
do azeite, no caso de as condições do mercado se deteriorarem ainda mais;

11. Solicita à Comissão que avalie a possibilidade de atribuir fundos de compensação, ao 
abrigo do artigo 221.º do Regulamento OCM única, aos setores afetados em caso de 
crise grave, dentro das margens disponíveis no orçamento;

12. Salienta que, nestas circunstâncias, é fundamental evitar cortes adicionais no orçamento 
da política agrícola comum (PAC) e prosseguir a reforma da reserva da PAC para 
situações de crise, uma vez que o setor agrícola é cada vez mais afetado pela 
volatilidade e por crises internacionais com motivações políticas, que exigem uma 
resposta orçamental forte e eficiente;

13. Destaca a necessidade de garantir o acesso ao mercado dos produtos afetados pelos 
direitos aduaneiros norte-americanos, eliminando os obstáculos técnicos remanescentes 
que impedem os operadores de tirar pleno partido das possibilidades de exportação 
oferecidas no âmbito de outros acordos de comércio livre;

14. Sublinha que a União Europeia está plenamente empenhada na implementação da 
agenda positiva negociada entre o Presidente Trump e o Presidente Juncker em julho de 
2018, e observa que o recente acordo com os Estados Unidos sobre a atribuição de uma 
parte do contingente pautal para a carne de bovino de alta qualidade, como solução para 
um litígio comercial de longa data, constitui um sinal claro de que essa vontade existe; 
espera que os Estados Unidos emitam sinais semelhantes;

15. Reitera o seu empenho no comércio livre e na abertura dos mercados, que aumentaram 
as oportunidades económicas e de emprego de grande número de pequenas e médias 
empresas nos Estados Unidos e na União Europeia, e salienta a importância de manter 
relações comerciais construtivas, que sejam mutuamente vantajosas para a União 



RE\1193478PT.docx 5/5 PE643.370v01-00

PT

Europeia e para os Estados Unidos;

16. Sublinha o seu apoio à manutenção de um sistema de comércio baseado em regras e à 
OMC enquanto instituição, reconhecendo simultaneamente a necessidade de uma 
reforma global, em particular no que diz respeito ao Órgão de Recurso da OMC;

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.


